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RESUMO 

As transformações ocorridas no campo e na agricultura, nos últimos 50 anos, têm feito 
com que as novas gerações do meio rural vivenciem uma experiência singular, 
diferente das gerações anteriores. Os problemas e desafios presentes, sobretudo no 
mundo do trabalho, compõem um leque de questões que outras gerações não 
enfrentaram. Em diferentes contextos, a produção familiar vem se apresentando como 
frágil alternativa de trabalho para os jovens. Porém, também são escassas as 
oportunidades de emprego fora dela, o que torna ainda mais complexa a transição 
para a fase adulta. Frente ao recente desenvolvimento do turismo em Três Picos, 
localidade rural do município de Nova Friburgo (RJ), destaca-se o protagonismo dos 
jovens, dentre os moradores locais que se apropriam da atividade, buscando nela uma 
forma de trabalho alternativa ou complementar à agricultura. Nesse contexto, o 
objetivo deste trabalho é analisar as práticas e representações sociais dos jovens 
rurais frente ao turismo, para compreender os significados que atribuem à atividade, 
assim como as implicações por elas colocadas na dinâmica da vida local. Para tanto, 
baseamo-nos em uma metodologia qualitativa de base etnográfica, utilizando 
instrumentos de observação direta e entrevistas em profundidade, bem como a 
imersão no universo pesquisado. A escolha dessa abordagem se justifica por sua 
adequação aos estudos socioculturais e de processos de mudança relacionados ao 
turismo. Afinal, trata-se de uma metodologia orientada à apreensão de aspectos 
subjetivos e simbólicos, difíceis de serem analisados por métodos quantitativos. Os 
resultados da pesquisa demonstram que o turismo se coloca como mais uma das 
estratégias de diversificação de renda mobilizadas pelos jovens, para manter o rural 
como lugar de vida e de trabalho. No entanto, uma estratégia particular em relação a 
tantas outras, devido a sua estreita relação com os modos de vida locais e a com a 
própria agricultura. Identificamos que o turismo altera a percepção que os jovens têm 
de si e de sua ‘ruralidade’, assim como interfere nas relações de gênero e geração 
das famílias agricultoras no contexto em análise. Por outro lado, trata-se de uma 
atividade mobilizada por poucos, o que aponta o seu caráter de novidade, como um 
campo de possibilidades em construção para os jovens e demais agricultores. Tal fato 
reflete ainda o caráter complementar do turismo de base local, que não subsome os 
sistemas socioeconômicos locais, mas os apoia em contextos de vulnerabilidade. 
Assim, essa pesquisa se encerra pelo entendimento do turismo não como ‘panaceia’, 
mas como forma de diversificação dos ‘meios de vida rurais’, sendo esta uma 
importante estratégia para o desenvolvimento rural. 

Palavras-chave: Turismo de base local. Juventude rural. Agricultura familiar. Meios 
de vida rurais. Três Picos.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

The changes that have taken place in rural areas over the past 50 years have made 
the new generations face a unique experience. Today's problems and challenges, 
especially in the world of work, make up a range of issues that other generations have 
not faced. In different localities, family production has been presenting itself as a fragile 
alternative work for the young. However, employment opportunities outside agriculture 
are also scarce, making the transition to adulthood even more complex. Given the 
recent development of tourism in ‘Três Picos’, a rural town in the municipality of Nova 
Friburgo (RJ), young people stand out for the use of tourism as an alternative to work 
outside agriculture – or in addition to it. In such context, the objective of this work is to 
analyze the practices and social representations that rural young people create about 
tourism, in order to understand the meanings they attribute to this activity and to 
analyze their implications in local dynamics. We conducted this research by a 
qualitative methodology inspired by ethnography, using instruments of direct 
observation and in-depth interviews, as well as immersion in the universe under 
analysis. The choice of this approach is justified by its suitability for socio-cultural 
studies and tourism-related change processes. After all, it is a methodology oriented 
to the apprehension of subjective and symbolic aspects, difficult to be analyzed by 
quantitative methods. The research results show that tourism is one of several 
strategies of income diversification mobilized by young people to keep rural as a place 
of life and work. However, this is a particular strategy in relation to so many others, due 
to its close contact with local ways of life and agriculture. We identified that tourism 
changes young people's perception of themselves and their 'rurality', as well as 
interfere in the gender and generation relations of the farming families in the studied 
context. On the other hand, it is an activity mobilized by a few, which points out its 
novelty, representing a field of possibilities under construction for young people and 
other local family farmers. This fact also reflects the complementary character of local-
based tourism, which does not subsume local socioeconomic systems, but supports 
them in contexts of vulnerability. Therefore, this research ends with the understanding 
of tourism not as a 'panacea' but as a form of diversification of 'rural livelihoods', an 
important strategy for rural development.  

 

Keywords: Community-based tourism. Rural youth. Family farming. Rural livelihoods. 
Three Peaks. 
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INTRODUÇÃO 

 

Vivemos, nas últimas décadas, um contexto de rápida transformação das 

sociedades e dos seus territórios1. Ao mesmo tempo em que presenciamos momentos 

de crise e de questionamento dos paradigmas ‘modernos’ de ‘desenvolvimento’, tanto 

nos países do norte como nos do sul, verificamos a emergência de novos arranjos 

visando garantir a reprodução de diferentes grupos sociais (CHAUVEAU, 2017).  

Apesar de os efeitos deste modelo de ‘desenvolvimento’ afetarem tanto as 

ruralidades como as urbanidades, as culturas urbanas frequentemente são mais 

estudadas enquanto possível fonte de redefinição de capitais para as grandes 

cidades. O papel da ‘economia criativa’ e o da ‘economia solidária’, por exemplo, estão 

no centro do debate sobre o desenvolvimento dos territórios metropolitanos. Este tipo 

de enfoque, no entanto, ainda é pouco discutido em relação aos territórios rurais e 

agrícolas, principalmente no que tange aos grupos socioculturais constituintes das 

ruralidades dos países ‘emergentes’, como é o caso do Brasil (CHAUVEAU, 2017).  

A política hegemônica de desenvolvimento em nosso país, especificamente, 

tende a desconsiderar a agricultura familiar e suas práticas culturais como fonte de 

alternativas socioeconômicas para os territórios rurais. Pela sua visão, comprometida 

com a modernização dos meios de produção e centrada na grande empresa 

agropecuária, o desenvolvimento rural tem sido interpretado como diretamente 

proporcional ao avanço do agronegócio, o que pressupõe um enforque setorial do 

rural, como lugar de produção (DELGADO; BERGAMASCO, 2017).  

De sua posição dominante nas políticas públicas é que resultam os traços que 

caracterizam o mundo rural brasileiro: a pobreza e o seu esvaziamento social, a partir 

do êxodo para as cidades e da concepção do campo como território periférico e 

residual (DELGADO; BERGAMASCO, 2017).  

 
1 A noção de território é pensada em diversos campos de estudo, principalmente na Geografia e na 
Antropologia. Por não ser o objetivo deste estudo, não trataremos dela em sua amplitude. Enfatizamos, 
porém, que a utilizamos no sentido de apropriação material e simbólica de um espaço físico. Nessa 
direção, a ideia de território remete ao sentimento de pertencimento, a um lugar social de práticas 
cotidianas e de luta pela reprodução social (FERREIRA, 2004).  
Os estudos rurais tem se apropriado dessa abordagem para estimular a reflexão sobre os ‘espaços 
rurais’ para além de sua função produtiva, buscando avançar na sua compreensão como lugar de vida 
– isto é, um lugar onde se vive (articulador de modos de vida e referenciais identitários) e de onde se 
vê e se experimenta o mundo (ligado à cidade do homem rural e às formas de sua inserção na 
sociedade nacional) (WANDERLEY, 2012). 
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Contudo, há alguns anos, uma outra forma de pensar o desenvolvimento rural 

vem se consolidando no Brasil – cujos principais elementos são o reconhecimento de 

diferentes formas de agricultura e de vida no campo. Tal concepção, caracterizada 

por um contraponto ‘territorial’ à ideia de ‘desenvolvimento setorial’, tem como foco o 

desenvolvimento da agricultura familiar em sua grande diversidade, assim como o 

reconhecimento das particularidades das comunidades ‘tradicionais’ 2 , parcela 

importante das populações do campo (DELGADO; BERGAMASCO, 2017).  

Por esse enfoque, a agricultura familiar, em suas várias manifestações sociais 

e regionais, caracterizada pela associação entre trabalho, família e produção, teve 

reconhecida a sua contribuição para a sociedade e, portanto, entrou no debate sobre 

o desenvolvimento social e econômico dos territórios brasileiros (WANDERLEY, 

2017). Afinal, os fatores intangíveis referentes à maneira pela qual os atores sociais 

se relacionam passaram a ser entendidos como cruciais aos processos de 

desenvolvimento por eles protagonizados (ABRAMOVAY, 2011).  

Ressaltamos, portanto, que é sob essa perspectiva que se baseiam os 

postulados teóricos aos quais recorremos neste trabalho, assim como é para essa 

discussão que visamos contribuir, já que as análises aqui levantadas se referem aos 

jovens ligados a essa categoria social, de ‘agricultores familiares’. 

No Brasil, os estudos sobre o ‘jovem rural’, filho de pequenos produtores, em 

geral, abordam sua tendência de migração para a cidade e a ‘falta de interesse’ pelo 

campo e pelo trabalho na agricultura familiar. Esses ‘problemas’ têm sido associados 

às dificuldades enfrentadas no campo, principalmente o acesso à educação e às 

oportunidades de trabalho, e também à atração exercida pelo estilo de vida urbano 

(BRUMER, 2007; CASTRO, 2009).  

Castro (2007) argumenta, porém, que a constante associação da juventude 

rural a essas questões contribui para a sua invisibilidade como categoria formadora 

de identidades sociais e, portanto, de novas demandas frente à sociedade.  

De fato, as configurações do mundo rural contemporâneo fazem com que esse 

espaço estabeleça relações e fronteiras, cada vez mais, próximas e flexíveis com a 

realidade urbana, o que possibilita maiores trocas e influências entre populações do 

campo e da cidade. Mas, essa interação não implica apenas a atração de populações 

rurais pela vida em grandes metrópoles. Elas também têm possibilitado o processo 

 
2 Grupos sociais indígenas, caiçaras, campesinos, ribeirinhos, quilombolas, entre outros. 
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oposto – a revalorização dos modos de vida rurais por moradores citadinos, o que 

vem provocando mudanças nos projetos de vida dos jovens de origem rural, assim 

como a forma como percebem a si mesmos e ao lugar em que vivem (CARNEIRO, 

2007).  

De acordo com Brumer (2007), embora se possa alegar a existência, entre os 

jovens, de uma visão relativamente negativa da agricultura familiar como atividade 

econômica, isso não reflete necessariamente uma rejeição à vida no meio rural. 

Muitos deles permanecem no campo, e possuem uma série de demandas frente ao 

espaço em que vivem. 

Sendo os processos de migração dos jovens rurais um fenômeno amplamente 

debatido e estudado no campo das pesquisas sobre o desenvolvimento rural 

(CHAUVEAU, 2017), ele não estará em primeiro plano em nossas análises, já que, 

neste momento, consideramos importante compreender a realidade daqueles que 

permanecem no campo, bem como os elementos que fundamentam essa decisão. 

Isto é, importa saber dos que ficam, o que mobilizam para possibilitar essa 

permanência, já que segundo nossas hipóteses a possibilidade de trabalho com o 

turismo surge como importante estratégia nessa direção.  

No período entre 2014 e 2015, realizamos um estudo sobre as potencialidades 

e limitações do turismo de base comunitária como indutor de desenvolvimento local, 

tendo como contexto para nossas análises o vilarejo dos Três Picos – o que nos 

inspirou a conduzir o presente trabalho. 

Três Picos caracteriza-se como uma pequena localidade rural do distrito de 

Campo de Coelho, localizado no município de Nova Friburgo, no estado do Rio de 

Janeiro. Sua população, formada por cerca de 40 famílias, encontra na agricultura 

familiar a sua principal atividade econômica, precisando, porém, recorrer à 

pluriatividade3 para garantir sua reprodução social.  

A principal dificuldade enfrentada pelos produtores locais se relaciona à queda 

no preço de seus produtos no mercado, situação agravada pela dependência de 

atravessadores para escoar a produção. Dessa maneira, para complementar a renda 

familiar, alguns moradores dividem o tempo do trabalho na lavoura com a prestação 

de serviços na construção civil, no comércio, com serviços de caseiro e de diarista na 

 
3    A noção de pluriatividade se refere à inserção plural de famílias agricultoras em atividades 
econômicas e no mercado de trabalho (CARNEIRO, 2012).   
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casa de moradores neorrurais, e mais recentemente, com atividades relacionadas ao 

turismo. 

Como um dos resultados da pesquisa empreendida, identificamos a posição de 

destaque das gerações mais jovens entre as famílias agricultoras que, em diferentes 

graus, participam da organização do turismo em Três Picos. Além disso, apesar dos 

vários relatos aos quais tivemos acesso, sobre as dificuldades inerentes ao trabalho 

com a agricultura, chamou-nos atenção o fato de o êxodo dos mais jovens não ser 

uma questão nucleante entre as famílias agricultoras locais – em contraposição a 

realidade vivida em diversas outras localidades rurais brasileiras.  

Intrigadas por esse cenário, voltamo-nos para os estudos ligados à juventude 

rural, com o intuito de compreender em que medida a pluriatividade com o turismo 

poderia ser entendida como um dos fatores imbricados na permanência dos jovens 

no meio rural – o que nos levou a formulação do seguintes questões: Em que medida 

o turismo é apropriado pelos jovens rurais no contexto em análise? O que explica o 

seu envolvimento (e protagonismo) na organização do turismo em Três Picos? Que 

representações sustentam e motivam a busca da atividade como forma de trabalho 

pluriativa? Até que ponto o turismo favorece à permanência dos jovens em seu lugar 

de origem? Quais implicações a relação entre ‘jovens’, ‘turismo’ e ‘agricultura familiar’ 

traz para a dinâmica de vida no vilarejo?  

De modo a pensar sobre essa problemática, colocamos como principal objetivo 

para essa pesquisa: analisar as práticas e representações dos jovens frente ao 

turismo em Três Picos.  

Para tanto, apoiamo-nos em uma abordagem qualitativa com base na 

etnografia, metodologia considerada adequada em estudos que investigam realidades 

‘não quantificáveis’ e que avaliam o universo dos significados, expectativas, atitudes, 

crenças e visões de mundo (MINAYO, 2009).  

Conforme Mattos (2011), a pesquisa etnográfica compreende, por meio da 

observação direta e por certo período de tempo, o estudo das formas costumeiras de 

viver de um grupo particular de pessoas, articulado por uma unidade social 

representativa, no caso em estudo, os jovens da localidade de Três Picos.  

Para a autora, trata-se do estudo dos padrões de pensamento e 

comportamentos humanos manifestos em rotinas diárias, tendo como objetivo 

documentar e encontrar o significado das ações humanas em seus próprios termos. 
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Consideramos, portanto, que essa seja a abordagem mais adequada para o 

objetivo colocado para este trabalho. Afinal, para atingi-lo precisamos nos aproximar, 

tanto quanto o possível, dos processos sociais vividos pelos jovens dos Três Picos. 

Embora reconheçamos as limitações de “[...] descrever o outro sob o ponto de 

vista dele mesmo” (MATTOS, 2011, p. 65), ou seja, descrever o grupo estudado por 

sua própria lente e visão de mundo, ao optarmos por esse tipo de abordagem, 

buscamos chegar o mais próximo possível dos processos e relações sociais que nos 

propomos compreender. E buscamos, também, que as falas reproduzidas na 

pesquisa encontrem, de alguma maneira, significação para os atores sociais entre 

quais desenvolvemos nosso processo de investigação.  

Diante das várias reflexões às quais chegamos por meio desta pesquisa, 

destacamos que, para os jovens, o turismo se coloca mais como alternativa de 

inserção profissional na dinâmica local, do que como estratégia orientada para 

permanência no meio rural. Embora o trabalho com a atividade contribua para que 

essa permanência seja possível, ele não é mobilizado especificamente por essa 

motivação. Há uma diversidade de arranjos locais mais importantes nesse sentido, 

sendo o turismo apenas uma delas. 

Outro ponto observado é que para se inserirem no turismo, os jovens mobilizam 

seus modos de vida e seus traços identitários de maneira particularmente ligada à 

agricultura familiar, o que contribui para a ressignificação do valor simbólico por eles 

atribuídos à atividade. O turismo interfere ainda nas relações de gênero e geração das 

famílias dos Três Picos, mostrando-se como oportunidade para que os jovens, 

principalmente as mulheres, tenham mais autonomia, desenvolvendo projetos sob o 

qual a família, voltada para agricultura, tem menor domínio do que eles.  

Por outro lado, identificamos que o trabalho com o turismo se restringe a um 

pequeno número famílias locais, o que traduz o seu caráter de novidade, 

representando um campo de possibilidade em construção para o jovem e para os 

demais agricultores do vilarejo. Assim sendo, relativizamos os discursos que tratam o 

turismo de base local como fator imediato de desenvolvimento socioeconômico para 

grupos afetados por processos de desigualdades e exclusão social4, como é o caso 

dos agricultores familiares em Três Picos.  

 
4 Embora a ideia de ‘exclusão social’ carregue diversas significações, ao utilizá-la neste texto, referimo-
nos à forma pela qual o capitalismo incorpora, de modo negativo, as classes e grupos subalternos à 
sua lógica de reprodução, tal como aponta Wanderley (2017). Isto é, por meio de uma inclusão precária, 
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Pelos resultados da pesquisa aqui empreendida, observamos o caráter mais 

ou menos complementar desse tipo de turismo, incorporado como uma das 

estratégias de diversificação econômica realizadas pelas famílias locais, mas que 

também tem importância pelos significados simbólicos que lhe são atribuídos – 

questões melhor aprofundadas ao longo do texto. 

Para facilitar a compreensão das etapas que conduziram a investigação do qual 

resulta este trabalho, dividimos o texto em três capítulos. O primeiro deles trata das 

questões metodológicas e epistemológicas que nortearam a o trabalho de campo e 

análise do material empírico por ele originado. O segundo capítulo, por outro lado, traz 

uma breve contextualização histórico-geográfica da região estudada, assim como 

trata da descrição e a análise da atual composição do turismo nos Três Picos.  Por 

fim, no terceiro capítulo, explicitamos o que entendemos por ‘juventude rural’ para, 

então, adentramos na discussão sobre os modos pelos quais essa categoria social se 

apropria do turismo no contexto em estudo.  

Chamamos atenção para o fato de não seguirmos um padrão único, em termos 

de escrita, no texto que segue. De modo geral, utilizamos a primeira pessoa do plural. 

Em determinados momento, no entanto, passamos para a primeira pessoa do 

singular. ‘Eu’ e ‘nós’ são aqui empregues para fazer jus ao processo de pesquisa que 

deu origem a essa dissertação – decorrente de experiências individuais da autora, 

mas também de um trabalho em conjunto, realizado no âmbito do Grupo de Pesquisa 

em Turismo, Cultura e Sociedade (T-CULT/UFF), dentro da linha de estudos do 

Laboratório de Turismo e Antropologia (LaTA). Sendo a pesquisa aqui desenvolvida 

ligada ao LaTA, parte do trabalho de campo foi conduzido em parceria com a 

coordenadora do grupo, Prof.ª Dr.ª Helena Catão, que também é a minha orientadora 

neste trabalho. Por isso, recorro ao uso do ‘nós’. 

 

 

 

 

 
instável e marginal das pessoas nos processos econômicos, de acordo com o que é racionalmente 
necessário à mais eficiente e barata forma de reprodução do capital e ao funcionamento da ordem 
política - em favor dos que a dominam (WANDERLEY, 2017). 
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1. UMA PESQUISA DE BASE ETNOGRÁFICA 

 

Para alcançarmos o objetivo traçado para este trabalho – o de analisar as 

práticas e as representações dos jovens rurais frente ao turismo em Três Picos – 

optamos por conduzir uma pesquisa qualitativa de base etnográfica, ancorada nos 

métodos e pressupostos teórico-epistemológicos da Antropologia.  

Tal como apontam Pereiro e Fernandes (2018), frente às abordagens 

funcionalistas e tecnocráticas predominantes no marketing, na educação e no 

planejamento turístico, destaca-se a relevância de abordagens críticas para o turismo, 

como mobilidade social contemporânea que envolve valores culturais e estruturas 

sociais complexas, o que vem sendo aportado pelos ‘estudos antropológicos do 

turismo’.  

Para os autores, não cabe mais adotarmos os discursos do desenvolvimento 

turístico a qualquer custo, assim como nos cabe, na posição de pesquisadores, 

evidenciarmos a existência de múltiplas formas de produzir e de fazer turismo e 

também de estuda-lo. Logo, se um dos propósitos da Antropologia é apresentar a 

diversidade, consideramos esta perspectiva como um contributo importante para o 

estudo do turismo e para a produção desta dissertação.  

Em nosso processo de investigação científica, inspiramo-nos na Antropologia 

sobretudo no plano metodológico, por meio da utilização de ferramentas etnográficas 

para a produção e análise dos dados que aqui apresentamos. Entendemos, afinal, 

que a junção teórico-epistemológica entre Turismo e Antropologia tem gerado 

avanços em ambos os campos de estudo, conforme discutimos a seguir.  

 

1.1 TURISMO E ANTROPOLOGIA: DIÁLOGOS E CONTRIBUIÇÕES 

 

Afirmar que o turismo é um objeto de estudo multidisciplinar, interdisciplinar e 

até mesmo transdisciplinar não é novidade, levando em conta a polissemia desta 

atividade, que também é um fenômeno sociocultural. A análise dos processos sociais 

e culturais que o subjazem aparece em várias áreas do conhecimento, como a 

Geografia, a História e a Sociologia. Mas é na Antropologia que ela encontra um dos 

terreno mais férteis (MAIO, 2006). 
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Os estudos sobre o turismo na Antropologia são recentes, não ultrapassando 

quatro décadas. Contudo, há uma extensa produção nessa área, levando 

contribuições para ambos os campos (STEIL, 2002). 

De acordo com Hernández-Ramírez, Pereiro e Pinto (2015), em 1981, na 

revista Current Anthropology, Dennison Nash levantou o debate sobre a pertinência 

do turismo como objeto de investigação na Antropologia Social. Hoje, entretanto, tal 

como apontam os autores, é inegável a consolidação dos estudos antropológicos do 

turismo, não apenas em universidades e grupos de pesquisa norte-americanos, mas 

também nos países latino-americanos e europeus. 

A expansão do fenômeno turístico em escala mundial, o seu papel na 

sociedade contemporânea e suas implicações em vários territórios transformados em 

destinos demonstraram sua importância como objeto de pesquisa. Cabe, inclusive, 

compreendê-lo como um ‘fato social total’, no sentido proposto por Mauss, já que 

perpassa diversos âmbitos da realidade social – estando imbricado em questões 

políticas, econômicas e socioculturais. Por esse motivo, estudá-lo significa contribuir 

para a compreensão de processos globais, que comumente interessam à Antropologia 

e colaboram para o avanço da disciplina (HERNÁNDEZ-RAMÍREZ, PEREIRO; 

PINTO, 2015). 

Realizados a partir de 1970, os primeiros trabalhos antropológicos sobre o 

turismo adotaram uma perspectiva pessimista da atividade, dando ênfase as suas 

consequências negativas para as comunidades receptoras (PEREIRO; PINTO, 2010). 

Posteriormente, porém, outros estudos levaram a uma visão mais relativizada, 

mostrando sua complexidade e sua capacidade de resultar em processos, tanto 

positivos como negativos, para as comunidades locais.  

De acordo com Steil (2002), os primeiros antropólogos acabaram, portanto, 

ocupando um espaço vazio que existia entre uma visão crítica e condenadora do 

turismo e de seus impactos negativos e uma visão estritamente positiva da atividade, 

focada nos seus retornos econômicos. 

Essa mudança de perspectiva sobre o turismo, para o autor, está relacionada 

com distintas vertentes sobre a noção de comunidade na própria Antropologia – entre 

as quais se buscou superar a ideia de comunidade como totalidade substancializada, 

sustentada sobre um sistema de relações em equilíbrio, tendo sua estabilidade e a 
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manutenção de seus padrões culturais ameaçados por elementos externos (como o 

turismo).  

Por isso, a atividade turística era frequentemente vista de maneira negativa, 

sendo analisada como um fator de desintegração dos padrões de cultura e das bases 

sociais locais, comprometendo o equilíbrio do sistema social das comunidades 

receptoras. A partir do alargamento da concepção de ‘comunidade’, considerando a 

diversidade de grupos sociais que a compõe e seus fatores internos de mudança, a 

visão estritamente negativa do turismo veio sendo modificada (STEIL, 2002). 

Evidenciou-se o fato de que os moradores locais não se relacionam de maneira 

equânime com a atividade turística e, além disso, os diferentes tipos de turismo não 

geram os mesmos impactos sobre as localidades receptoras. Ademais, as próprias 

‘tradições’ e as identidades coletivas são, em parte, ressignificadas, ‘reconstituídas’ e 

‘autenticadas’ em função do olhar e dos interesses colocados pelo turismo, entre 

outras demandas contemporâneas (STEIL, 2002).  

Pereiro e Fernandes (2018) esclarecem que as comunidades receptoras 

deixaram de ser vistas como ‘tradicionais’, ‘passivas’ e objetos de consumo turístico, 

passando a ser analisadas como agentes culturais ativos nos processos de 

turistificação aos quais estão imbricadas.  

Assim sendo, segundo os autores, os estudos antropológicos do turismo, hoje, 

evidenciam novas questões, dentre elas: o quão relacionais e negociadas são as 

identidades nos cenários turísticos; a característica multicultural e intercultural das 

arenas turísticas; como se introduzem no turismo os discursos ambientalistas e 

‘sustentáveis’; o uso do turismo por determinados grupos sociais para reivindicar 

direitos econômicos, culturais e ambientais, numa perspectiva de luta política e 

territorial.  

Até aqui, seria possível afirmar que o encontro entre Turismo e Antropologia se 

dá em uma perspectiva teórico-conceitual, num esforço de apreender as regularidades 

do turismo, analisando suas implicações socioeconômicas e o componente simbólico 

que o envolve e dá suporte (PEREIRO; PINTO, 2010).  

Entretanto, Pereiro e Pinto (2010), ressaltam mais três domínios nos quais o 

Turismo se relaciona com os estudos antropológicos: no plano metodológico, por meio 

da utilização extensiva de ferramentas etnográficas, sobretudo o trabalho de campo 

baseado na pesquisa participante; no uso da etnografia como evidência científica, 
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utilizando o trabalho etnográfico não apenas como instrumento analítico, mas como 

recurso para avaliar, medir e acompanhar a atividade turística em inúmeros contextos; 

e como uma ‘deontologia antropológica’, com o objetivo de auxiliar as práticas e 

políticas em vistas de um turismo mais justo e ‘sustentável’, como um conhecimento 

instrumental no âmbito da antropologia aplicada. 

Sobre o uso ‘prático’ dos estudos antropológicos do turismo, abrimos um 

parêntese para discutir seu significado e levantar o problema da ‘dupla demanda’ que 

entrecorta as pesquisas sobre o turismo, de um modo geral, tal como evidencia Santos 

(2005).  

Para o autor, é importante notar que o campo dos estudos turísticos 

caracteriza-se por dois tipos de demandas distintas e, por vezes, conflituosas. De um 

lado, há a necessidade de explicar, compreender e interpretar o fenômeno e suas 

implicações na realidade social. No outro extremo, há a demanda por planejamento, 

organização e divulgação da atividade turística, inserida em uma lógica 

mercadológica, composta por uma agenda de ações públicas e privadas, envolvendo 

a ideia de estudos com ‘aplicação prática’.  

Importa reconhecermos que os ‘problemas sociais’, isto é, questões suscitadas 

pela realidade imediata (como a necessidade de políticas públicas na gestão de um 

destino) se diferem dos ‘problemas sociológicos’ – entendidos com o processo de 

problematização científica, buscando romper com noções do senso comum, e para o 

qual se exige a mobilização de métodos específicos de apreensão e de análise da 

realidade. Por isso, a aplicabilidade do conhecimento produzido pelas Ciências 

Sociais não deve ser confundida com a aplicação de suas técnicas para a produção 

de conhecimentos demandados pela lógica empresarial (SANTOS, 2005).  

Essa distinção entre problemas sociais e problemas sociológicos leva à 

reflexão sobre o sentido e o objetivo da ação social do próprio cientista, cujo papel é 

o de procurar explicar, compreender e interpretar os fenômenos da realidade social. 

Trata-se, com isso, de buscar a solução para os problemas sociológicos, e não da 

elaboração de proposições normativas de ações, tendo como base a solução de 

problemas sociais – o que seria tarefa do homem de ação e, a priori, não do 

pesquisador (SANTOS, 2005).  

Trazemos essa reflexão não para inferir que, como pesquisadores, não 

devemos intervir na realidade social. Pelo contrário, há inclusive um papel a ser 
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cumprido pela pesquisa acadêmica dentro das universidades, no que tange o universo 

dos projetos de extensão. Essa discussão emerge com o intuito de pensar sobre uma 

questão colocada pelo trabalho de campo realizado em Três Picos, durante o qual 

fomos confrontadas com nossa posição de “especialistas” na área de turismo.  

Um dos lugares de observação por nós ocupado foi a escola situada no vilarejo, 

da qual surgiram demandas por intervenção imediata na dinâmica local. A diretora da 

instituição nos questionou sobre pesquisas que se desenvolvem na escola, mas que 

não teriam preocupação em “voltar e dar retorno aos alunos”. Isto é, que não 

procurariam “oferecer algo em troca” (proposições normativas orientadas à solução 

de problemas sociais). Assim, surgiu a necessidade de separarmos as demandas 

colocadas pela realidade imediata daquelas relacionadas ao processo de investigação 

científica em curso.  

Distinguir o campo de ações práticas do campo da compreensão científica é 

importante para que ciência mantenha a sua autonomia, preservando seus objetivos 

explicativos e compreensivos dos imperativos da aplicabilidade. Novamente, isso não 

significa que as conquistas da ciência não devam ser aplicadas, significa dizer, no 

entanto, que não se devem confundir as aplicações da ciência com a ciência em si 

(MAUSS,1981 apud SANTOS, 2005). 

A relação entre teoria e prática nas Ciências Sociais, ou entre fenômeno e 

atividade no Turismo, envolve, portanto, mais elementos do que apenas uma lacuna 

de comunicação. A maior dificuldade diz respeito à confusão entre a perspectiva 

compreensiva e a perspectiva normativa sobre a realidade. Vários estudos abordam 

o mundo social não para dizer o que ele é, mas para dizer o que ele deveria ser. No 

turismo, especificamente, podemos citar como exemplo as várias propostas 

(ambiciosas, generalizantes e fadadas ao fracasso) que estabelecem moldes ideais 

de desenvolvimento turístico, sem, antes, pensar e considerar as realidades locais 

(SANTOS, 2005). 

Para chegar à perspectiva do mundo social como ele é, segundo Santos (2005), 

é necessário um esforço constante de ultrapassagem das proposições do senso 

comum. E isso significa superar as exteriorizações dos agentes envolvidos nas 

diversas práticas sociais que se tornam naturalizadas, desde a elaboração de políticas 

de planejamento até a prática intelectual, que também deve ser submetida à crítica 

sociológica.  
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O que o autor busca mostrar é que, dentro dos estudos turísticos, ainda há 

pouca reflexão acerca da questão da ‘dupla demanda’ como um empecilho 

epistemológico, que obriga o pesquisador, em alguns casos, a adotar noções e 

princípios que deveriam estar no crivo de sua própria reflexão. Segundo ele, a 

constante identificação do turismo como um negócio a ser desenvolvido atrapalha a 

distinção fundamental entre a prática do cientista social e o pragmatismo empresarial 

– fundado em uma lógica distinta da ciência. 

No contexto brasileiro, essa situação estaria ligada ao fato de os estudos sobre 

o turismo estarem historicamente vinculados às demandas de organização da 

atividade turística no país. Os primeiros cursos de graduação em Turismo, por 

exemplo, foram criados na década de 1970, logo depois da criação da Empresa 

Brasileira de Turismo (Embratur), em 1966. As abordagens sistemáticas do turismo 

emergiram, portanto, fora dos espaços de ensino e de investigação das Ciências 

Sociais, resultando em estudos dotados de pouca reflexão teórica e, muitas vezes, 

orientados pelo e para o mercado (SANTOS, 2005).  

As pesquisas antropológicas do turismo, no Brasil, começam a ganhar corpo 

apenas em 1990. Nelas, o distanciamento do cientista social em relação às práticas e 

às categoriais objetivadas e naturalizadas pela experiência imediata é condição para 

a compreensão dos fenômenos estudados, sobretudo em um campo polissêmico 

como o do turismo (SANTOS, 2005). Nas palavras do autor: 

 

Encontra-se em jogo neste campo uma série de problemas — sociais, 
ecológicos, administrativos, mercadológicos — que não podem ser 
transpostos de modo automático à reflexão das Ciências Sociais, sob o risco 
de elas tornarem-se instrumentalizadas, submetidas a imperativos que não 
são os seus. Isso nada tem a ver com a suposta aversão, bastante difundida 
no senso comum — inclusive no próprio senso comum acadêmico —, dos 
cientistas sociais diante das questões práticas (SANTOS, 2005, p.44) 

 

 A ruptura das ciências sociais com a prática imediata é, portanto, uma exigência 

epistemológica fundamental, relacionada à própria natureza do conhecimento sócio 

antropológico (SANTOS, 2005).  Assim, para que as pesquisas realizadas no âmbito 

dos estudos antropológicos do turismo possam auxiliar práticas e políticas capazes 

de promover formas mais justas de desenvolvimento da atividade, elas precisam, 

antes, cumprir seu objetivo de compreensão da realidade social – em um esforço 

constante de rompimento com proposições do senso comum sobre o fenômeno em 
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análise. Mas quais caminhos podem ser seguidos para que isso aconteça? Para 

indicar algumas pistas, retomamos a questão da utilização da Antropologia, no plano 

metodológico, para a compreensão do Turismo. 

 Uma das contribuições que a Antropologia oferece ao Turismo está na discussão 

sobre a objetividade nas Ciências Sociais. Tradicionalmente caracterizada por uma 

abordagem qualitativa, baseada no trabalho de campo e no contato direto com o 

universo pesquisado, a disciplina relativizou as premissas de que o pesquisador 

necessita olhar a realidade social com olhos ‘imparciais’, mantendo sobre ela uma 

posição de objetividade A noção de que há um envolvimento inevitável do cientista 

social com seu objeto de estudo, sem que isso constitua um problema, é disseminada 

na disciplina há várias décadas (VELHO, 1978).  

Para Velho (1978), a compreensão de algumas dimensões da sociedade e o 

rompimento com o senso comum só é possível por meio de um contato relativamente 

longo com o que se pretende estudar. Segundo o autor, existem aspectos de uma 

cultura e de uma sociedade que não são explicitados mediante um primeiro olhar, 

exigindo, portanto, um exercício aprofundado de observação e empatia. Nessas 

condições, ser completamente objetivo e imparcial é ilusório. As reflexões da 

Antropologia apontam que o processo de conhecimento da vida social implica em 

algum grau de subjetividade. Afinal, a realidade sempre será filtrada por determinado 

ponto de vista daquele que a observa. 

 Não se trata, entretanto, de uma falta de rigor científico no estudo da sociedade, 

e sim a necessidade de “percebê-lo enquanto objetividade relativa, mais ou menos 

ideológica e sempre interpretativa” (VELHO, 1978, p.43).  

Essa reflexão ajuda a tornar as pesquisas mais modestas frente à construção 

do conhecimento em geral. Os estudos antropológicos têm ajudado na construção 

dessa reflexividade dentro do Turismo – que ainda é muito marcado por ambiciosos 

estudos normativos de planejamento, gestão, divulgação dos destinos turísticos. 

 Geertz (2008) alerta sobre a impossibilidade de se esgotar qualquer questão 

sobre a qual se escreva. Para o autor, a análise cultural é intrinsecamente incompleta 

e a afirmativa etnográfica é essencialmente contestável. Afinal, segundo ele, a 

Antropologia é uma ciência cujo progresso é marcado menos por uma perfeição de 

consenso e mais pelo refinamento do debate. Nela, os monólogos têm pouco valor, 
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pois, não há conclusões a serem apresentadas. Há apenas uma discussão a ser 

sustentada.  

De volta à questão da ‘objetividade’, ressaltamos que, na pesquisa 

antropológica, o esforço por rigor científico não se dá na suposição de olhar a 

realidade com olhos ‘imparciais’. E sim no exercício de despir-se, tanto o quanto 

possível, das subjetividades e preconceitos que compõem o olhar do pesquisador. 

Assim sendo, uma prática essencial é a de buscar transformar ‘o familiar em exótico’ 

e o ‘exótico em familiar’ (DAMATTA, 1981). 

 Transformar o exótico em familiar é um exercício da Antropologia para 

compreender a lógica de funcionamento daquilo que, por meio de um olhar superficial, 

interpreta-se como exótico e estranho – por estar muito distante da realidade e da 

visão de mundo do pesquisador. Transformar o familiar em exótico, por outro lado, é 

importante para a compreensão de realidades com as quais o pesquisador mantém 

uma relação de proximidade, seja ela social ou psicológica, levando-o a desconstruir 

possíveis estereótipos por ele assimilados na vida cotidiana (VELHO, 1978). 

 Esse último exercício é especialmente importante quando a Antropologia propõe-

se a estudar fenômenos da sua própria sociedade, como é o caso do turismo, 

oferecendo a possibilidade de analisá-los “de perto e de dentro” (MAGNANI, 2002, p. 

14).  Para Magnani (2015), esse olhar aprofundado, de perto e de dentro, focado em 

sutilezas, aparentemente periféricas, mas que iluminam o centro e instâncias 

interpretativas mais amplas, é o que caracteriza a perspectiva antropológica –

interessada não apenas no reconhecimento e no registro detalhado da diversidade 

cultural, mas principalmente nos seus significados. 

 A etnografia, método de pesquisa da Antropologia, compreende, por meio de 

entrevistas em profundidade e da observação direta por certo período de tempo, o 

estudo de formas de viver de um grupo particular de pessoas articulado por uma 

unidade social representativa. Trata-se da análise dos padrões de comportamento e 

pensamento humanos manifestos em rotinas diárias, com o objetivo de documentar, 

monitorar e encontrar o significado das ações humanas em seus próprios termos 

(MATTOS, 2011). 

 O trabalho etnográfico não deve ser confundido, porém, com uma mera descrição 

ou recolha de dados a serem, posteriormente, analisados. O que se observa e a forma 

como se ordenam as observações já obedecem a determinados princípios de 
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classificação a serem escolhidos pelo pesquisador. Se não se propõe nenhum modelo 

de orientação da pesquisa em campo, há o risco de cair em uma perspectiva do senso 

comum, que é, precisamente, o que se pretende evitar (MAGNANI, 1996) 

 Além disso, a etnografia é uma forma de pesquisa que supõe a utilização de 

quadros teóricos que expliquem a realidade em estudo, tratando-se, portanto, da 

alternância constante entre os significados em nível local e sua colocação em 

contextos teóricos mais amplos (MAGNANI, 1996). 

 Para Maio (2006), esse tipo de abordagem é indispensável em estudos 

socioculturais e processos de mudança relacionados ao turismo, por representar a 

melhor forma para trabalhar com a apreensão de aspectos subjetivos e simbólicos, 

difíceis de serem transformados em valores quantitativos. Por isso, o método 

etnográfico, caracterizado pela imersão do pesquisador no mundo ‘do outro’, na 

tentativa de compreendê-lo a partir da superação de estereótipos e etnocentrismos, 

têm se mostrado um caminho interessante para os estudos turísticos (MAIO, 2006).  

Assim sendo, a junção teórico-epistemológica entre Turismo e Antropologia tem 

gerado avanços em ambos os campos de estudo. O Turismo tem se beneficiado das 

metodologias, técnicas e ferramentas de pesquisa ditas da Antropologia e de outras 

Ciências Sociais, alargando os horizontes e a profundidade teórica de sua produção 

acadêmica.  A Antropologia, por outro lado, levantou uma série de novas reflexões a 

partir do seu encontro com o turismo como objeto de estudo, buscando explicar, 

compreender e interpretar processos sociais mais amplos imbricados nessa atividade 

tão recorrente na modernidade. 

Deste encontro profícuo é que nos utilizamos para a construção deste trabalho, 

estruturado em uma abordagem qualitativa inspirada na etnografia – metodologia 

adequada aos estudos que investigam um nível de realidade dificilmente quantificável 

e que analisam o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, dos valores, 

atitudes e crenças (MINAYO, 2009).  

Para a autora, esse conjunto de fenômenos faz parte da realidade social, na 

medida em que o ser humano se distingue não só por agir, mas por pensar sobre o 

que faz e interpretar suas ações dentro e a partir da realidade vivida, engendrando 

representações coletivas que balizam e dão origem a sua ação social. 

Tal como aponta Araújo (2008), a ação dos indivíduos é caracterizada pelas 

representações que o seu grupo elabora, em um processo dinâmico, sempre atuante 
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e relacional, também desencadeado pelas ações coletivas dos indivíduos em relação 

ao seu e a outros grupos socioculturais. Tais representações materializam-se nas 

práticas e instituições sociais, embora não lhes sejam autônomas (JUNQUEIRA, 

2005). Partindo desses pressupostos, é que delimitamos o objetivo de compreender 

as práticas e as representações dos jovens dos Três Picos em relação ao turismo em 

desenvolvimento no seu território, buscando desvelar os significados e as implicações 

dessa atividade na dinâmica de vida local. 

Conforme assinala Canclini (2007), a perspectiva emic, ou seja, do sentido 

intrínseco que os atores dão às suas condutas, constitui a maior contribuição da 

antropologia e um requisito ético e epistemológico indispensável para entender 

dimensões-chave do mundo social. Mas a pesquisa etnográfica vai mais além, na 

medida em que nos ajuda a captar não apenas a lógica ‘interna’ dos grupos  

socioculturais, mas o que acontece a partir das interações as quais estão sujeitos, em 

um contexto de trocas globais cada vez mais frequentes.  

Embora reconheçamos as limitações de “[...] descrever o outro sob o ponto de 

vista dele mesmo” (MATTOS, 2011, p. 65), ao adotarmos uma abordagem 

comprometida com o ponto de vista nativo, tal como proposto por Malinowski (1978), 

buscamos aproximar-nos tanto quanto o possível dos processos e relações sociais 

que nos propomos a analisar. Buscamos ainda que as falas reproduzidas nesta 

pesquisa encontrem, de alguma maneira, significação para os atores sociais com os 

quais estudamos.  

De acordo com Geertz (2008), não estamos, porém, à procura de nos 

tornarmos nativos, e sim de dialogarmos com eles, visto que o objetivo da Antropologia 

é o alargamento do universo do discurso humano.  

Nesse sentindo, acessar os referenciais culturais do grupo em análise importa, 

pois, eles são o contexto dentro do qual comportamentos, instituições e processos 

sociais podem ser descritos de forma inteligível, por meio de uma ‘descrição densa’ e 

interpretativa. Por outro lado, sabemos que alcançar o ponto de vista dos nossos 

interlocutores trata-se de uma ambição inatingível, sendo mera referência para um 

exercício hermenêutico (GEERTZ, 2008). 

Cabe, contudo, ressaltarmos nossa aderência ao que evidencia Canclini 

(2007). Para o autor, cada vez mais, o papel da pesquisa etnográfica consiste não 

tanto em ocupar-se dos outros e de seus referenciais culturais, quanto em estudar a 
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interculturalidade em sociedades complexas, assim como os processos de interação 

entre vários grupos sociais, buscando entender a imbricação do econômico e do 

simbólico a partir da diversidade de comportamentos e representações em jogo.  

Seu foco estaria, portanto, sendo deslocado do ‘local’ para um lugar 

intermediário ou de entrelaçamento entre ‘global’ e ‘local’ para pensar o mundo social. 

Afinal, o que interessa não é ser especialista em uma ou várias ‘culturas’, mas 

compreender as estratégias de diferenciação que organizam traços selecionados em 

vários grupos para tecer suas interações (CANCLINI, 2007). 

Isso posto, para efeitos práticos, tal como orienta Minayo (2009), conduzimos 

o nosso processo de pesquisa tendo como base as seguintes etapas: fase 

exploratória, trabalho de campo e interpretação do material empírico e documental 

levantado. Nesse sentido, procuramos seguir os três fluxos que caracterizam o 

trabalho etnográfico: situar-se, observar e descrever (SILVA, 2009); guiadas pela 

execução do papel do antropólogo, que consiste em ‘olhar’, ‘ouvir’ e ‘escrever’ 

(OLIVEIRA, 1998).  

 

1.2 NEGOCIANDO UM LUGAR EM CAMPO: DO PAPEL DE TURISTA AO DE 

PESQUISADOR  

  

O presente estudo se funda como desdobramento de uma pesquisa anterior, 

realizada entre agosto de 2014 e agosto de 20155, cuja finalidade foi discutir as 

potencialidades e as limitações do turismo rural em Três Picos, analisando-o como 

indutor de ‘desenvolvimento local’. Nesse período, realizamos seis visitas à localidade, 

totalizando 16 dias de trabalho de campo, nos quais 21 pessoas foram entrevistadas, 

a partir de conversas informais.  

Essa primeira etapa de investigação, também caracterizada pelo uso da 

etnografia como metodologia de pesquisa, nos levou a identificar a posição de 

destaque das gerações mais jovens entre as famílias agricultoras que, em diferentes 

graus, participam da organização do turismo no vilarejo.  

 
5  Pesquisa realizada no âmbito do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica da 
Universidade Federal Fluminense (PIBIC/UFF), junto ao Grupo de Pesquisa em Turismo, Cultura e 
Sociedade (T-CULT/UFF), dentro da linha de estudos do Laboratório de Turismo e Antropologia (LaTA) 
– cujos resultados deram origem ao meu Trabalho de Conclusão de Curso na graduação em Turismo, 
apresentado no ano de 2015.  
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Esse contexto motivou a estruturação de uma segunda etapa de análises no 

mesmo lócus de estudo. Dessa vez, pela proposição de um novo tema, explorando a 

relação entre ‘juventude rural’, ‘turismo de base local’ e ‘agricultura familiar’. 

De acordo com Minayo (2009), a fase exploratória do ciclo da pesquisa 

qualitativa consiste na produção do projeto de pesquisa e de todos os procedimentos 

necessários para preparar a entrada em campo.  

Assim sendo, consideramos que a fase exploratória do processo de 

investigação aqui representado tenha tido início em junho de 2016. Nesse período, 

iniciamos a pesquisa bibliográfica sobre os temas ligados a ‘juventude rural’, nos 

dedicamos à redefinição do objeto de estudo, assim como levantamos as perguntas e 

as hipóteses que nortearam nossa segunda fase de trabalho de campo. 

Em junho de 2017, providas de uma nova problemática, realizamos uma visita 

à localidade dos Três Picos. Nessa ocasião, o propósito foi retomar as relações que 

já havíamos construído anteriormente, comunicar aos nativos nosso novo interesse 

de pesquisa e abrir novas redes capazes de nos ajudarem a responder as questões 

até então formuladas.  

Para Minayo (2009), o trabalho de campo consiste na etapa em que as 

construções teóricas, previamente lidas e elaboradas pelo pesquisador, são levadas 

para prática empírica. Este momento de encontro com o grupo pesquisado combina 

instrumentos de observação, entrevistas e outras modalidades de comunicação com 

as pessoas envolvidas, bem como o levantamento de material documental sobre o 

tema de interesse. Esta, segundo a autora, é a fase central para a pesquisa social, 

pois, a partir dela é que se refutam e se confirmam as hipóteses nas quais se apoiam 

e se reconstroem as teorias.  

De acordo com Peirano (1992), na Antropologia, a pesquisa de campo não se 

limita a uma técnica de coletas de dados, configurando-se ainda como um 

procedimento com implicações teóricas específicas. A etnografia é o meio pelo qual a 

teoria antropológica se desenvolve e se sofistica. Os dados não se encaixam em um 

modelo teórico pré-existente. Ao contrário, a pesquisa e seus resultados desafiam os 

conceitos estabelecidos pelo confronto que se dá entre eles.  

Isso porque o processo de descoberta antropológica representa um diálogo não 

somente entre indivíduos – pesquisador e nativo – mas entre a teoria acumulada pela 
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disciplina e uma realidade que traz novos desafios para ser entendida e interpretada 

(PEIRANO, 1992).  

Na pesquisa aqui desenvolvida, baseamo-nos nesse pressuposto, ainda que 

as concepções teóricas nas quais nos fundamentamos estejam menos no campo da 

Antropologia e mais no do Turismo e da Sociologia Rural. Dessa forma, procuramos 

fazer com que os dados empíricos levantados ponham a prova as teorias que 

amarram nossas discussões, no sentido de renová-las e ampliá-las.  

Se a correlação entre teoria e pesquisa constitui o procedimento básico do 

conhecimento científico em geral, na Antropologia, ela assume uma dimensão radical, 

pois, nela, a pesquisa tem como característica ser uma pesquisa de campo, de 

imersão do pesquisador no universo pesquisado. Afinal, é na sensibilidade para a 

interlocução entre teorias acadêmicas e teorias nativas que se encontra o potencial e 

a riqueza do saber-fazer antropológico (PEIRANO, 1992). 

Pereiro e Fernandes (2018) esclarecem que o trabalho de campo etnográfico 

configura uma situação metodológica que implica estranhar-se, ter curiosidade, 

descrever densamente, traduzir e interpretar a realidade sociocultural na qual se 

estuda.  

Nesta situação, de encontro com o outro, tomamos conhecimento de seus 

problemas, suas percepções, comportamentos e modos de vida, a partir do contexto 

em que emergem. Trata-se, portanto, de uma experiência de contato intercultural 

voltada para conhecer a alteridade. Daí a necessidade de compreendê-la não como 

simples técnica de investigação ou como instrumento de recolha primária de dados. 

A etnografia vai além, significando uma forma específica de observar, perguntar e 

escrever, na qual os conhecimentos são produzidos a partir da experiência vivida pelo 

investigador (PEREIRO; FERNANDES, 2018).  

A pesquisa de campo é, portanto, um fenômeno social em si mesma, passível 

de análise e reflexão. Sua ‘cientificidade’ não é nem mais nem menos fundamentada 

que a dos outros modos de pesquisa. Ela repousa sobre o exame das condições 

sociais, materiais e intelectuais nas quais é conduzida. Assim sendo, a oposição 

pertinente na pesquisa antropológica não está tanto em produzir dados quantitativos 

ou qualitativos. Situa-se, antes, entre realizar pesquisas mecânicas e pesquisas 

reflexivas (BEAUD; WEBER, 2007). 
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Tal como aponta Pereiro e Fernandes (2018), nesta forma de investigação, o 

pesquisador converte-se no principal instrumento de recolha de dados. Há, por isso, 

uma intersubjetividade entre observador e observados para a qual se deve atentar.  

Para Silva (2009), uma vez em campo, nossa primeira tarefa seria situar-nos, 

localizar-nos no espaço social no qual estudamos. Tal localização é pensada em 

relação aos nossos interlocutores e em relação aos deslocamentos que efetivamos 

no território em análise.  

Segundo o autor, a ‘situação’ de quem pesquisa é, ao mesmo tempo, a 

circunstância e a condição na qual seus dados e informações serão produzidos. Por 

isso, cabe considerarmos que o conhecimento que construímos tem como base os 

percursos pelos quais percorremos, uma vez que “o olhar vê onde o andar lhe leva” 

(SILVA, 2009, p. 176).  

Não há, no entanto, um manual ou um ‘passo a passo’ que possa prescrever, 

com exatidão, as atitudes e os procedimentos a serem realizados pelo etnógrafo em 

campo, haja vista o caráter artesanal desse tipo de pesquisa. Sabemos apenas que 

devemos ser orientados pelo respeito às pessoas com as quais estudamos, 

praticando um olhar baseado no relativismo cultural6 (SILVA, 2009).  

Para Oliveira (1998), o relativizar é constituinte do próprio conhecimento 

antropológico, sendo um atitude epistêmica – cujo objetivo é fazer-nos escapar da 

ameaça do etnocentrismo7, essa forma habitual de ver o mundo que nos circunda 

quando não disciplinados pelo olhar etnográfico.  

Também sabemos da importância de seguirmos conduzidos por uma definição 

mais ou menos clara do que procuramos em campo, o que implica ter um problema 

teoricamente constituído e um exercício prévio nos métodos e técnicas da 

Antropologia. Afinal, nenhum etnógrafo vai ao campo senão movido por incertezas, 

dúvidas e perguntas. Há algo no campo que ele não sabe e não conhece Seu 

movimento até ali é um movimento que busca saciar tal ignorância e desconhecimento 

(SILVA, 2009).  

 
6  Relativizar significa procurar entender a dinâmica de determinado grupo sociocultural em seus 
próprios termos, indo além dos significados dados pelo senso comum ou referenciais que, a priori, 
perpassam a visão do pesquisador.  
7 A ideia de etnocentrismo remete a uma forma de ver o mundo a partir da qual determinando grupo 
social e seus significados são tomados como único referencial possível. Dessa forma, todos os outros 
grupos são pensados e sentidos de maneira descontextualizada e estereotipada. Para Rocha (1998), 
no plano intelectual, o etnocentrismo pode ser visto como a dificuldade de pensar a diferença.  
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 É verdade que essa é uma circunstância comum a todas as ciências, exatas 

ou não, naturais ou humanas. No entanto, conforme anteriormente mencionado, o que 

há de particular na pesquisa etnográfica é sua intersubjetividade. Isto é, a relação na 

mesma escala entre sujeito e objeto na investigação científica (SILVA, 2009).  

Diante dela, o percurso da pesquisa deriva da conjunção entre a orientação que 

o pesquisador busca imprimir a seu itinerário e os itinerários permitidos, previstos e 

aceitos pelos seus interlocutores. A identidade do pesquisador, introjetada subjetiva e 

eticamente, termina por reverberar no mundo em que ele transita para conhecer. O 

modo como o etnógrafo é acolhido tem sempre correspondências com a imagem que 

o ‘intruso’ projeta no grupo pesquisado. E isso, no entanto, está inextricavelmente 

relacionado às maneiras particulares pelas quais sua imagem é decodificada entre os 

nativos (SILVA, 2009).  

Há na experiência etnográfica um esforço de compartilhamento, mais ou menos 

exitoso em função das resistências que a presença do pesquisador suscita, o que nos 

leva a refletir sobre o grau de envolvimento que sofremos em campo e o grau de 

impregnação com o qual lidamos ao desenvolvermos nossas observações. O que 

vemos é inextricável de nossa situação, isto é, do lugar que ocupamos, do trajeto que 

fazemos para ouvir e ver o que buscamos compreender (SILVA, 2009). 

Diante dessas considerações, explicitamos o nosso percurso em campo, de 

modo a esclarecer e refletir sobre em que condições foram produzidos os dados com 

os quais trabalhamos nesta dissertação.  

Em 2014, o nosso primeiro contato em Três Picos foi intermediado por um 

técnico do Programa Rio Rural 8 , que desenvolvia projetos na localidade e nos 

informou sobre a conformação de um circuito turístico organizado pelos próprios 

moradores do vilarejo. Nesta ocasião, foi-nos apresentado um jovem local, filho de 

agricultores, que integrava a iniciativa e vinha se consolidando no turismo a partir de 

uma pousada por ele gerenciada. Este jovem mediou o nosso acesso a maioria das 

 
8 Executado pela Secretaria de Agricultura e Pecuária do Estado do Rio de Janeiro (SEAPEC) por meio 
da Superintendência de Desenvolvimento Sustentável (SDS), com financiamento do Banco Mundial 
(BIRD), o Rio Rural tem como objetivo promover a autogestão dos recursos naturais por comunidades 
rurais. O programa oferece auxílio técnico-financeiro para que os agricultores familiares adotem 
práticas ‘sustentáveis’, tais como: a preservação de nascentes, a proteção de matas ciliares, a 
conservação da biodiversidade, o pastoreio rotacionado, entre outras. A localidade dos Três Picos está 
entre as beneficiadas pelo projeto devido a sua localização, no entorno da Microbacia de São Lourenço, 
afluente para o Rio Grande – principal responsável pelo abastecimento de água de vários municípios 
do centro-norte fluminense. 
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outras pessoas ligadas ao turismo na região, tornando-se, portanto, o nosso principal 

informante em campo.  

O termo informante, aqui, faz referência aos nativos que mediaram nossas 

relações de pesquisa, apresentando-nos a novos interlocutores, e que nos auxiliaram 

a aprofundar a compreensão da realidade na qual estudamos, seja externando seus 

pontos de vista ou explicando sobre o funcionamento das redes sociais locais. 

Para Beaud e Weber (2007), é importante contar com a ajuda de certos 

pesquisados, que ajudam a penetrar no contexto em análise, servindo como ‘carta de 

referência’ junto àqueles que mostram receio em contribuir com a pesquisa. De acordo 

com os autores, essas pessoas permitem abrir portas que, sem elas, estariam sempre 

fechadas.  

De fato, o contato com este jovem local nos possibilitou acessar diferentes 

interlocutores, desde pessoas ligadas à agricultura até os moradores de origem 

urbana envolvidos no turismo em Três Picos, mas também nos colocou numa posição 

particular em campo – a de ‘turistas’. Hospedamo-nos muitas vezes em sua pousada, 

assim como utilizamos diversos serviços turísticos oferecidos na região. Por isso, 

fomos identificadas como “turistas” por diferentes entrevistados, mesmo tendo nos 

apresentado como pesquisadoras.  

Essa posição foi interessante, em um primeiro momento, para que tivéssemos 

acesso aos discursos e as práticas localmente construídas para o turismo. Ela também 

nos fez perceber que, de início, fomos aceitas em campo não tanto pela pesquisa em 

curso, mas por exercermos simultaneamente o papel de “clientes”, “turistas” – 

estabelecendo uma relação comercial com o grupo pesquisado. O turismo, portanto, 

acabou sendo um dos facilitadores da nossa entrada no universo nativo.  

A posição de turistas, por outro lado, configurou um entrave para que 

pudéssemos ir além das narrativas formuladas e reproduzidas para os visitantes. Para 

contornar essa situação, buscamos criar laços de amizade com nossos entrevistados, 

revisitando-os em diferentes ocasiões, com o intuito de nos deslocarmos do papel 

social de “turistas” e, assim, obtermos novos dados e informações vinculados não 

apenas ao turismo, mas aos modos de vida locais.   

Para esse segundo momento de investigação, especificamente, procuramos 

diversificar nosso lugar em campo e nossas fontes de pesquisa, visando, sobretudo, 

estabelecer mais contato com os jovens que vivem em Três Picos. 
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 Em janeiro de 2018, realizamos mais uma visita a campo, com duração de três 

dias, na qual buscamos entrevistar novos interlocutores. Seguimos, porém, 

hospedadas na pousada, por consideramos importante o contato com o nosso 

principal informante – que incansavelmente nos ajudou no esclarecimento das novas 

questões por nós formuladas, pensando o vilarejo dos Três Picos em função das 

discussões teóricas sobre o tema ‘juventude rural’. 

Nessa ocasião, no entanto, fomos até a escola que há na localidade e 

conseguimos estabelecer contato com a diretora do ensino médio 9 . Essa nova 

informante nos acolheu como “pesquisadoras” e assim nos apresentou às várias 

pessoas as quais tivemos acesso no universo escolar. Dessa forma, fez-se possível 

consolidar uma nova posição em campo, baseada no papel de ‘pesquisador’ – o que 

nos ajudou a levantar novas informações sobre os jovens locais.  

Em março de 2018, portanto, a maior parte das atividades de pesquisa foi 

desenvolvida dentro do colégio, de onde foi possível observar a dinâmica das aulas, 

os temas trabalhados pelos professores, assim como as principais discussões 

levantadas pelos alunos.  

Nesse período, consecutivos, realizei10 entrevistas informais com os jovens 

dos Três Picos que estudam na instituição, assim como pude negociar as entrevistas 

formais com eles realizadas em outra visita posterior. Também tive a oportunidade de 

conversar com diferentes professores sobre a relação dos jovens com a agricultura 

familiar e com o turismo em desenvolvimento na região – o que foi fundamental para 

compreender o papel da escola na conjunção entre essas duas atividades, que se dá 

no contexto estudado.  

O contato com o colégio foi importante por mais dois outros motivos. Primeiro, 

porque não encontrávamos os jovens em outras ocasiões. Não há em Três Picos 

nenhuma praça, centro comercial ou área pública de lazer. A escola, portanto, é o 

principal lugar de sociabilidade dos jovens. Nela, foi possível encontrá-los e conhecê-

los – condição fundamental para que pudéssemos teorizar sobre eles.  

 
9 Já havíamos estabelecido antes, em 2015, o contato com a escola. Porém, com a direção do ensino 
fundamental, o que não nos ajudava para fins de pesquisa, uma vez que os interlocutores mais 
importantes, para nós, seriam os jovens do ensino médio, aqueles com idade entre 15 e 20 anos.  
10 Nesta parte do texto, passo para a primeira pessoa do singular com o objetivo de explicitar os 
momentos em campo nos quais trabalhei sozinha, sem a participação direta da minha orientadora nesta 
pesquisa. Assim, não seria apropriado manter o uso do ‘nós’ para descrever tais experiências.  
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A essa altura, já tínhamos acesso aos jovens locais envolvidos com o trabalho 

no turismo. Afinal, conforme mencionado, as relações comerciais proporcionadas por 

essa atividade configuraram um meio privilegiado para contatar diferentes 

interlocutores ao longo do processo de investigação. Contudo, acessar os jovens que 

não estavam diretamente ligados ao turismo foi um desafio, cuja solução veio, em 

parte, pela nossa entrada na escola. 

A mediação da diretora também foi importante para despertar a empatia e a 

confiança dos nativos em relação à pesquisa. Ao ser apresentada como 

“pesquisadora” e “aluna de mestrado”, fui gentilmente “ajudada” por alguns alunos e 

professores, que se identificaram com a minha posição, afirmando eles mesmos 

também passarem por esse tipo de “tarefa”.  

 Nessa mesma visita, em março de 2018, optei por me hospedar em um dos 

“abrigos” que existem em Três Picos. Este é um meio de hospedagem voltado para 

os montanhistas que circulam pela região, sendo gerenciado por pessoas de origem 

urbana que hoje moram no vilarejo. Com essa escolha, a intenção foi aproximar-me 

das pessoas “de fora”11, visando compreender o papel que exercem na organização 

do turismo na localidade.  

Essa decisão foi determinante para que pudéssemos reconhecer os 

antagonismos presentes entre os “de fora” e famílias locais, ligadas à agricultura. 

Sobre essa questão, apoiamo-nos nas orientações de Beaud e Weber (2007).   

Para os autores, é essencial diversificar as fontes durante a pesquisa, evitando 

repetir entrevistas com pessoas de um mesmo grupo. No entanto, conforme advertem, 

nem sempre essa diversificação é praticável. Conflitos, antagonismos e disputas 

podem existir. Por isso, recomendam que evitemos forçar entrevistas entre aqueles 

que nos veem como associados ao ‘outro lado da força’. O melhor a fazer é seguir 

interagindo no meio social em que se está implantado ou melhor aceito (BEAUD; 

WEBER, 2007).  

De acordo com Beaud e Weber (2007), quando se é aprendiz no trabalho de 

campo antropológico, é comum pensar que se deve encontrar um número máximo de 

entrevistados – tentar ‘ver todo mundo’ ou, na falta disso, buscar uma amostra 

representativa no universo em análise. Trata-se, no entanto, de uma ilusão. 

 
11 Forma pela qual os moradores mais recentes, de origem urbana, são classificados pelos moradores 
mais antigos, nascidos em Três Picos. 
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Trabalhando junto a certo pesquisados, desligamo-nos necessariamente de outras 

redes ou subgrupos que, no espaço de interconhecimento local, configuram-se como 

antagônicos.  

Assim sendo, optamos por abrir mão da rede dos “de fora” – embora tenhamos 

entrevistados alguns moradores de origem urbana – por receio de perdermos a 

confiança dos nossos interlocutores “de dentro”, aqueles ligados à agricultura familiar, 

nascidos e criados em Três Picos. Afinal, neste grupo é que se encontram os jovens 

da localidade – principais interlocutores desta pesquisa.  

Para além dos três momentos de trabalho de campo citados até então, duas 

outras visitas complementaram essa etapa da pesquisa.  

Ainda em março de 2018, estive em Três Picos por um dia, integrando um grupo 

de “trilheiros”, que viajam por diferentes estados do país em busca de novas trilhas e 

que, pela primeira vez, iriam explorar a parte do Parque Estadual dos Três Picos 

localizada no entorno do vilarejo. Esta visita foi importante para a compreensão dos 

motivos que explicam a chegada de um novo público de visitantes na localidade. Além 

disso, por meio dela, foi possível acessar um informante-chave dentro do parque – 

que nos foi essencial para entendermos, minimamente, a lógica que segue a atual 

gestão desta unidade de conservação.  

Em abril de 2018, por fim, realizei a etapa final de trabalho de campo, sendo 

este um dos momentos mais ricos da pesquisa. Nessa ocasião, não consegui espaço 

em nenhum dos meios de hospedagem do vilarejo12, o que me levou a alugar uma 

pequena casa na qual passei o período de uma semana.  

Foi interessante notar que, mesmo ‘fora’ do papel de turista, foi possível 

justificar a minha presença em campo, explicando aos nativos que fazia um “trabalho” 

sobre o turismo e os jovens junto à escola. Interpreto que a aceitação da minha 

presença, neste momento como “pesquisadora”, tenha se relacionado com o fato de 

outro pesquisador, no ano de 2016, ter alugado a mesma casa para conduzir uma 

etnografia sobre as famílias agricultoras da região.  

A jovem que me alugou o lugar, especificamente, descreveu com afeto a 

relação de amizade que sua família construiu com o antropólogo, relatando entender 

“como funciona essa nossa forma de pesquisa”, baseada em “conversar”. Além disso, 

 
12 Por um período de um mês e meio, todos os meios de hospedagem dos Três Picos foram locados 
por uma produtora que gravou um filme (“Macabro”, de Marcos Padro) na região e ocupou os espaços 
disponíveis com sua equipe técnica.  
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a própria escola recebe pesquisadores com frequência, sendo este uma papel social 

com o qual alguns entrevistados já haviam lidado anteriormente.  

Neste ponto do trabalho, também foi possível perceber que algumas pessoas, 

aquelas com quem encontramos mais vezes, de certa forma, acostumaram-se com a 

nossa presença e as nossas perguntas. O nosso principal informante, em determinada 

ocasião, afirmou “esquecer” que estávamos “sempre fazendo pesquisa”, lembrando-

se de tal fato, apenas, quando aparecíamos com “um caderninho” para fazer 

anotações.  

Utilizei essa última visita, portanto, para circular novamente pela escola e para 

revisitar os nativos com os quais estabeleci uma relação de amizade. Afinal, esta foi 

uma preocupação durante toda a pesquisa – estabelecer laços com as pessoas locais. 

 Por deter-me por mais tempo em campo, pelo período de uma semana, também 

pude observar com maior constância a rotina de trabalho na agricultura – que exige 

cuidados ritualizados, faça frio, chuva ou sol; vivenciei ainda as dificuldades 

enfrentadas pelos nativos, no que tange o acesso à rede de transportes, de 

comunicação, aos serviços básicos, como, por exemplo a coleta de lixo. Enfim, 

construí uma visão menos romantizada do ‘rural’ e da vida em Três Picos.  

‘Desromantizar’ o olhar urbano, de turista e de turismóloga, frente à localidade 

e ao turismo nela desenvolvido, foi um desafio que enfrentei durante muitas etapas do 

trabalho de campo, o que busquei contornar, tanto quanto o possível, pelos exercícios 

da pesquisa antropológica – que trazem para análise as subjetividades e a posição do 

pesquisador, visando objetivá-las. 

Essa etapa final em campo também foi importante para testar as hipóteses que 

foram reconstruídas e refinadas no decorrer de cada visita anterior. Após um período 

de contato informal com diferentes interlocutores, nesta última fase, solicitei novas 

entrevistas para testar algumas interpretações mais ou menos estruturadas, 

entrevistas as quais obtive permissão para gravar.  

Dispor dos discursos em áudio foi essencial para retomá-los no momento das 

análises. No início da pesquisa, optamos por não gravar nossos interlocutores por 

orientação do nosso principal informante em campo. Segundo ele, o ato de gravar 

poderia “assustar” as pessoas locais. Tratou-se de uma decisão apropriada, pois, 

percebemos que as entrevistas conduzidas de maneira informal, em tom de conversa, 

foram muito ricas no que se refere ao levantamento de dados. Interpretamos, enfim, 
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que gravá-las seria uma forma de constranger a espontaneidade pela qual foram 

empreendidas.  

Tal como apontam Beaud e Weber (2007), as boas entrevistas estão menos 

ligadas a questões técnicas e mais à capacidade de despertamos a confiança dos 

entrevistados. Essa relação, de acordo com os autores, é o que leva a coleta de um 

material suficientemente rico para ser interpretado. Embora não gravadas, as 

entrevistas não deixaram de configurar um momento privilegiado de observação 

direta. Além disso, as informações por elas obtidas foram sistematicamente 

registradas em diário de campo. 

Para Beaud e Weber (2007), o diário de campo é o elemento que transforma a 

experiência social ordinária, do encontro entre pesquisador e pesquisado, em uma 

experiência etnográfica. Por meio dele, restituímos fatos marcantes que a memória 

corre o risco de isolar e descontextualizar, bem como o desenrolar cronológico dos 

eventos em campo. Trata-se, portanto, de um arquivo em si mesmo. Sua principal 

utilidade está na releitura que dele se faz na fase de análises. Graças ao que é 

registrado, desde as primeiras anotações, é que podemos perceber a mudança de 

sentido que esse tipo de pesquisa traz para o ponto de vista do pesquisador (BEAUD; 

WEBER, 2007).  

Ao lado das entrevistas gravadas e das situações que fotografamos, o diário de 

campo, portanto, foi o nosso principal instrumento de registro durante a pesquisa, no 

qual anotamos as impressões e dados recolhidos a partir das observações e das 

entrevistas que empreendemos. Esses, por outro lado, foram os métodos que 

embasaram nossa investigação e a produção dos dados que registramos.  

Utilizamos o par ‘observação direta’ e ‘entrevistas’, ou o ‘olhar’ e o ‘ouvir’, tal 

como em Oliveira (1998), por compreendê-los como processos complementares. 

Beaud e Weber (2007) ensinam que a heterogeneidade das fontes é o que garante a 

confiabilidade dos dados levantados. As informações obtidas via observação servem 

de controle àquelas logradas via entrevista – e vice-versa. Operadas em conjunto, 

essas técnicas permitem verificar as distorções e convergências entre discursos e 

práticas. Por meio delas, afinal, podemos comparar o que é dito com o que é feito no 

universo pesquisado (PEREIRO; FERNANDES, 2018). 

Beaud e Weber (2007) assinalam a observação como principal ferramenta do 

trabalho de campo antropológico, sendo a entrevista seu complemento indispensável.  



38 

 

 

Segundo os autores observar é importante, porque, muitas vezes, os entrevistados 

não veem o que fazem, haja vista a naturalização com a qual lidam com suas práticas 

e representações. O pesquisador, por outro lado, tendo seu olhar disciplinado pelos 

esquemas conceituais com os quais escolhe trabalhar, dispõe de uma forma particular 

de observar a realidade (OLIVEIRA, 1998).  

Contudo, é preciso relacionar as descrições do pesquisador com as dos 

entrevistados. Afinal, o papel do antropólogo é interpretar as interpretações nativas 

(GEERTZ, 2008). Somente observar, no entanto, não seria suficiente para alcançar o 

“modelo nativo”, “matéria prima para o entendimento antropológico” (OLIVEIRA, 1998, 

p.19).  

Observar uma prática ou um ritual ajuda-nos na compreensão de sua dinâmica, 

porém, não nos leva à plena compreensão dos sentidos e significados que os 

sustentam. Por isso, a obtenção de explicações, dadas pelos próprios membros da 

comunidade investigada, é o que nos permite compreendê-los de forma mais 

completa. Tais ‘explicações nativas’ são obtidas por meio da entrevista, que, para 

Oliveira (1998), configura uma maneira especial de ouvir.  

De acordo com Beaud e Weber (2007) uma forma profícua de trabalhar em 

campo é seguir testando as observações nas entrevistas, procurando perceber se as 

interpretações construídas têm sentido para os nativos. A observação, portanto, 

coloca-se tanto como ferramenta de descoberta quanto de verificação, importante 

para explicitar as impressões do pesquisador (mentalmente e, depois, por escrito) e 

para colocá-las em diálogo com as interpretações nativas, acessadas, principalmente, 

pelas entrevistas. 

Beaud e Weber (2007) explicam que as entrevistas etnográficas se diferenciam 

das outras formas de entrevista, justamente, por não se desenvolverem isoladas ou 

independentes da situação de pesquisa. Os entrevistados estão situados em seus 

meios de interconhecimento, tomando lugar e sentido em um contexto cuja dimensão 

histórica e sociocultural não podemos desconsiderar. Assim sendo, mesmo as 

entrevistas configuram um importante lócus para observação, havendo certa 

simultaneidade entre essas duas funções. Afinal, “entrevistas e observações fazem 

progredir a pesquisa como um concerto. Não há corte entre elas” (BEAUD; WEBER, 

2007, p.118).  
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A principal dificuldade colocada na condução das entrevistas está na diferença 

entre “idiomas culturais” (OLIVEIRA, 1998), isto é, no hiato entre o mundo do 

pesquisador e do nativo. Para lidar com essa questão, Oliveira (1998) sugere que 

problematizemos a natureza da relação que se coloca entre entrevistador e 

entrevistado. Segundo o autor, pelo ato de ouvir um informante, o pesquisador exerce 

um poder extraordinário sobre ele – ainda que pretenda se posicionar, em campo, 

como observador mais neutro possível.  

Esse poder, subjacente às relações humanas, na relação pesquisador e 

informante, desempenha uma função profundamente empobrecedora do ato 

cognitivo. As perguntas feitas, em busca de respostas pontuais, criam um campo 

ilusório de interação, que precisamos contornar (OLIVEIRA, 1998). Afinal, a entrevista 

etnográfica não se trata de fazer questões e tê-las respondidas, mas de trocar pontos 

de vista (BEAD; WEBER, 2007).  

Oliveira (1998) argumenta que, ao transformarmos nossos informantes em 

interlocutores, uma nova modalidade de relacionamento pode (e deve) emergir. A 

postura dialógica é essencial para que os horizontes semânticos, do pesquisador e 

dos nativos, abram-se uns aos outros, de maneira a se transformarem num verdadeiro 

encontro etnográfico.  

Segundo o autor, a emergência de um espaço semântico partilhado, porém, 

depende da habilidade do pesquisador em ouvir e ser ouvido pelos nativos, buscando 

criar um ambiente de diálogo entre iguais – sem receio de estar, assim, contaminando 

o discurso nativo com elementos do seu próprio discurso. Mesmo porque, conforme 

já discutirmos, acreditar ser possível alcançar a neutralidade idealizada pelos 

defensores da objetividade absoluta configura uma ilusão. 

Dessa forma, trocando ideias e informações entre si, etnólogo e nativos, ambos 

imersos na posição de interlocutores, abrem-se a um diálogo em tudo superior. O 

‘ouvir’ ganhar qualidade e altera a relação estabelecida, antes de mão única, para 

uma verdadeira interação (OLIVEIRA, 1998). 

Tal interação envolve, como regra, a observação direta e a imersão no universo 

pesquisado. Isso significa dizer, novamente, que o pesquisador precisa assumir um 

papel perfeitamente digerível pela sociedade observada, a ponto de viabilizar sua 

aceitação – senão ótima, pelo menos afável – entre nativos. Disso depende, afinal, a 

possibilidade interagir e trocar pontos de vista (OLIVEIRA, 1998). 
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Para Beaud e Weber (2007), entrevistar pessoas de classes sociais diferentes 

àquela que nós, pesquisadores, pertencemos, pode ser um complicador para que a 

interação e o diálogo ocorram. Não raro, precisamos lidar com um mal-estar ligado a 

certa distância cultural e social que temos dos nativos – quando não estudamos o 

familiar, como é o nosso caso neste trabalho. Uma possível solução, para os autores, 

seria conduzir as entrevistas, sempre que possível, “nos lugares em que os 

pesquisados se sintam como em casa” (BEAUD; WEBER, 2007, p.132).  

Tivemos esse cuidado ao longo da pesquisa, buscando encontrar nossos 

interlocutores em espaços para eles familiares. Assim sendo, as entrevistas ocorreram 

nos mais diversos cenários, tais como nas salas de aula, no refeitório e no pátio da 

escola; em locais de trabalho, como pousadas, restaurantes e lavouras; assim como 

em algumas casas que visitamos. Também optamos por seguir um roteiro flexível nas 

entrevistas, a partir do qual sempre eram possíveis variações, de acordo com o rumo 

que tomavam as conversas.  

Evitamos, tal como orientam Beaud e Weber (2007), colocar os entrevistados 

na posição de ‘respondentes’ de um questionário. Afinal, de acordo com os autores, 

essa postura tolhe qualquer possibilidade das pessoas encadearem suas ideias e de 

fluírem o discurso de acordo com o que acham importante mencionar. O roteiro de 

entrevista, portanto, nem sempre é um aliado – já que nos coloca a tentação de 

direcionarmos a fala dos pesquisados por um determinado ‘tema’ (BEAUD; WEBER, 

2007).  

Não há, no entanto, repostas fora do tema em uma entrevista etnográfica. As 

associações feitas pelas pessoas, frente às questões por nós levantadas, têm sempre 

um sentido social – que precisamos decodificar (BEAUD; WEBER, 2007). Assim 

sendo, seguimos em campo não nos prendendo exclusivamente ao tema pesquisado.  

Preparamos previamente as entrevistas, para que tivéssemos em mente as 

questões mais importantes a serem abordadas. Contudo, mantivemos uma postura 

aberta, visando aproveitar a riqueza da imprevisibilidade que caracteriza as 

entrevistas etnográficas. Para conduzi-las, porém, seguimos a estratégia de buscar 

conhecer o ponto de vista dos nativos a partir de suas práticas.  

Interrogamos aqueles com os quais conversamos no sentido de fazê-los falar 

sobre suas atividades cotidianas. Afinal, o que pensam os nativos, isto é, a opinião 



41 

 

 

que guardam sobre determinado assunto, só nos têm valor e sentido quando também 

acessamos suas práticas e modos de vida (BEAUD; WEBER, 2007).  

Não seria útil, portanto, começarmos as entrevistas fazendo perguntas como: 

o que você pensa sobre o turismo? Sem antes conhecermos o contexto em que se 

inserem as pessoas com as quais lidamos em campo. Além disso, tal como apontam 

os autores, questões muito amplas e distantes de atividades corriqueiras levam os 

nativos a formularem respostas genéricas e pouco concretas, que não nos ajudam a 

avançar na pesquisa.  

Dessa forma, orientadas pela necessidade de conhecer o cotidiano das 

pessoas locais, principalmente o dos jovens, tivemos como ‘tema’ de entrevista e 

observação os mais variados assuntos. Para título de exemplo, podemos citar: a 

agricultura familiar; as relações de parentesco; as atividades de trabalho fora da 

agricultura; o papel da escola para a formação dos jovens; as atividades de lazer no 

meio rural; o contato com centros urbanos e localidades vizinhas; o trabalho com o 

turismo; a relação com turistas, vizinhos “de fora” e ambientalistas; entre muitos outros 

mais.  

Ainda que o nosso principal objetivo tenha sido compreender a relação que os 

jovens filhos de agricultores estabelecem com o turismo em Três Picos, cumprir 

determinados objetivos específicos foi essencial para o esclarecimento dessa 

questão. Fez-se necessário identificar as características gerais da agricultura local, 

investigando em que medida os jovens nela estão inseridos. E também compreender 

a dinâmica de conformação do turismo em desenvolvimento no vilarejo, buscando 

analisar o papel dos diferentes atores sociais nele imbricados; assim como distinguir 

os jovens que atuam e que não atuam no turismo, analisando os fatores que os 

aproximam ou os afastam da atividade.  

Diante da complexidade dessas etapas, precisamos entrevistar não apenas os 

‘jovens rurais’. Conversamos também com seus professores, pais, avós, vizinhos, 

enfim, diversas pessoas ligadas a eles. Nas cinco visitas que empreendemos ao 

campo, totalizando 16 dias de pesquisa, entre junho de 2017 e abril de 2018, 

realizamos inúmeras entrevistas informais. Cerca de 30 interlocutores nos ajudaram 

a avançar em nossas análises. No entanto, somente onze foram entrevistados em 

profundidade, dentre eles oito jovens que vivem em Três Picos. 
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Conforme Beaud e Weber (2017), é preciso ter cuidado para não fazer muitas 

entrevistas. Isso porque o tempo para analisá-las; para refletir sobre a reorientação 

da problemática inicial e do objeto em estudo; e para a produção do texto final também 

são necessários. Assim, finalizamos a pesquisa de campo e passamos para a fase de 

sistematização e interpretação dos dados produzidos. 

A terceira etapa desta pesquisa, portanto, concentrou-se na análise e no 

tratamento das informações obtidas em campo, articulando-as com a teoria que, 

inicialmente, fundamentou o projeto de pesquisa e com outras diversas leituras cuja 

necessidade surgiu durante e após o trabalho de campo (MINAYO, 2009).  

Deste modo, recorremos às transcrições de trechos de entrevistas, à releitura 

do caderno de campo, à reflexão sobre olhares, silêncios e recusas, ‘os não ditos’ da 

pesquisa, no esforço de interpretar os dados de forma mais completa possível, 

lapidando as hipóteses e remodelando a problemática central deste estudo, processos 

que resultaram na última fase da pesquisa antropológica: a escrita.  

 

1.3 TEXTUALIZANDO O TRABALHO DE CAMPO: EM BUSCA DE UMA DESCRIÇÃO 

DENSA 

 

Conforme argumentam Pereiro e Fernandes (2018), a ciência só atinge a sua 

missão se publicada, comunicada e divulgada. Para os autores, restituir o 

conhecimento científico à sociedade ou sociedades com as quais o produzimos é uma 

questão ética de base. Mas como representar o longo e complexo processo de 

pesquisa vivenciado, no texto que comunica seus resultados? Como refletir o que se 

passou em lá, em campo, para o que se diz aqui, na escrita? E no que isso implica? 

Tal como proposto por Geertz (2008), praticar a etnografia significa estabelecer 

relações, selecionar informantes, transcrever observações e entrevistas, levantar 

genealogias, enfim, mapear o campo de análise. Mas não são essas técnicas e 

processos que definem o empreendimento. O que define o esforço intelectual que tudo 

isso representa é o empenho elaborado para alcançar uma ‘descrição densa’. 

Há estruturas significantes por detrás das práticas e dos discursos, sem as 

quais eles não existiriam. São essas estruturas que procuramos compreender. Como 

categoria cultural, práticas e discursos não são descontextualizadas dos grupos que 
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as produzem – elas têm causas, interesses, intencionalidades, conscientes e 

inconscientes, das quais buscamos nos aproximar (GEERTZ, 2008).  

Os fatos que narramos, e que chamamos de dados, são nossa própria 

construção sobre construções de outras pessoas. Esses dados, porém, em um 

primeiro momento, estão obscurecidos. Precisamos de informação de fundo para 

compreendê-los. Isto é, necessitamos evocar os conceitos teóricos para lançar luzes 

às nossas interpretações. Afinal, a pesquisa antropológica é observadora, mas ela é 

também, e acima de tudo, interpretativa. Sua função é explicar as explicações 

(GEERTZ, 2008). 

Não há conceitos que expliquem tudo. Ainda assim, eles explicam alguma 

coisa. Nossa atenção deve procurar isolar justamente esse ‘algo’, frente às 

necessidades colocadas pelos dados empíricos, de modo a desvencilharmo-nos da 

quantidade de pseudociência à qual eles também dão origem (GEERTZ, 2008). 

Após terminar sua rotina mais automatizada, de coletas de dados in loco, o que 

o etnógrafo enfrenta, a posteriori, é uma multiplicidade de complexas estruturas 

conceituais. Muitas delas estão sobrepostas, sendo simultaneamente irregulares e 

inexplícitas, o que ele precisa, de alguma forma, primeiro apreender para então 

apresentar (GEERTZ, 2008). 

Para Oliveira (1998), é principalmente no escrever, fora da situação de campo, 

que o pesquisador cumpre essa função. Segundo ele, enquanto no olhar e no ouvir 

desenvolvemos a percepção da realidade estudada, é na escrita que exercitamos o 

pensamento de forma mais cabal, trazendo os fatos observados (vistos e ouvidos) 

para o plano do discurso, da comunicação entre pares, voltados à construção da teoria 

social. Mesmo porque, de acordo com o autor, há uma relação dialética entre o 

comunicar e o conhecer. 

Oliveira (1998) argumenta que, sendo o ato de escrever simultâneo ao de 

pensar, é no processo de redação final que as análises são efetivamente 

desencadeadas – por meio de soluções que, dificilmente, apareceriam antes da 

textualização dos dados empíricos. Dito isso, conforme aponta o autor, seria um 

equívoco imaginar que, primeiro, chegamos a conclusões relativas a esses dados, 

para, em seguida, inscrevê-los na dissertação. 

Na pesquisa etnográfica, o texto não espera que o seu autor tenha todas as 

respostas claras para, então, começar a ser construído. Isso porque a textualização 
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do trabalho de campo não configura mera exposição escrita dos resultados de 

pesquisa. A produção textual, em si mesma, integra a produção do conhecimento e 

dos resultados do processo de investigação – configurando importante etapa deste 

(OLIVEIRA, 1998).  

De fato, para a produção deste capítulo metodológico, por exemplo, 

confrontamo-nos com a necessidade de rever e de explicitar as posições por nós 

ocupadas em campo. Afinal, este é um dos exercícios básicos para a conversão dos 

dados em texto etnográfico. Este movimento, que iniciamos em campo, de modo mais 

ou menos intuitivo, na escrita tomou novo fôlego, por meio da problematização teórica 

das subjetividades e das condições em que foram produzidos os nossos dados de 

investigação. 

Da mesma forma, a definição final dos conceitos utilizados para orientar a 

análise do material empírico, nos dois capítulos subsequentes a este, deu-se 

sobretudo no processo de redação – etapa que transformou significativamente a 

natureza dos dados trabalhados. 

Assim sendo, burilar o texto, (re)escrevendo-o sistematicamente, não se refere 

apenas à necessidade de aperfeiçoá-lo do ponto de vista formal. Trata-se ainda de 

uma prática importante para a qualidade das interpretações construídas, consolidando 

os argumentos que lhe servem de base. Afinal, escrever é uma forma de continuar o 

confronto intercultural entre pesquisador e pesquisado, isto é, entre teoria nativa e 

teoria acadêmica (OLIVEIRA, 1998). 

Os dados contidos no diário de campo ganham inteligibilidade sempre que 

retomados pelo pesquisador, o que equivale dizer que a memória constitui 

provavelmente o elemento mais rico na redação de um texto. A memória envolve uma 

massa de dados, cuja significação é mais bem alcançável quando o pesquisador a 

traz do passado, tornando-a presente pelo ato da escrita (OLIVEIRA, 1998). 

Tal como explica Oliveira (1998), o momento de escrever, marcado por uma 

interpretação de gabinete, faz como que os dados recolhidos sofram uma nova 

refração. Isso porque, para o autor, o processo de inscrever as observações no 

discurso acadêmico é contaminado pelo universo do pesquisador, ou seja, pelas 

conversas de corredor, reuniões de orientação e pelas novas fontes bibliográficas às 

quais recorre. 
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A realidade observada em campo é, portanto, transformada quando mobilizada 

para fora dele. Afinal, “o objeto de estudo é uma coisa e o estudo é uma outra” 

(GEERTZ, 2008, p.11).   

A matéria do escrever remodela o que, outrora, foi matéria da visão, da audição, 

do olfato, do tato, do paladar – para que estes elementos sejam convertidos em um 

texto. As modelações de sentido dos dados levantados, porém, nunca são definitivas. 

Ao rever uma anotação de campo, ao ouvir novamente uma gravação, acabamos por 

descobrir novos elementos antes não considerados. Uma etnografia, enquanto texto, 

não deixa de ser um olhar revisto ou, um olhar que revê. E que revê por estar em outro 

ângulo, fora do campo (SILVA, 2009). 

Antes de constituir um material textual, do qual emerge seu texto definitivo, o 

redator já extraíra um conteúdo difuso do pesquisador que ele próprio foi – conteúdo 

esse feito de lembranças, impressões, dúvidas, hipóteses, questões e anotações 

(SILVA, 2009).  

Esse aglomerado de experiências e informações, desde o começo, sofre 

ordenações, classificações e interpretações. Passa por análises orientadas por 

teorias, métodos, hipóteses, o estado da arte e pela interlocução com orientadores, 

professores, colegas e especialistas na área na qual o trabalho de campo quer se 

integrar. Mas a sua última modelação configura-se no trabalho escrito. A matéria 

difusa e heterogênea deve, ao fim, transformar-se em um código linguístico, 

materialmente uniforme, seguindo uma estrutura textual coerente (SILVA, 2009).  

A linguagem escrita, porém, não conjura todas as séries comunicativas 

convocadas no campo, multiplicadas pelos esforços de teorizá-las. Nesse sentido, o 

texto etnográfico é metonímico, na medida em que representa uma parcela do que foi 

vivenciado pelo pesquisador (SILVA, 2009).  

Para Peirano (1992), a questão mais importante é que o texto alcance um nível 

intermediário entre o relato etnográfico e uma problematização mais geral. Cabe, por 

isso, procurarmos formas de escrita que incorporem o trabalho de campo etnográfico, 

mas que não estejam subordinadas a ele. Imaginando dois extremos ocupados, de 

um lado, pelo etnógrafo empirista-proustiano; e de outro, pelo quase-filósofo, o melhor 

a fazer, segundo a autora, é ocupar o amplo continuum que há entre os ambos.  

Nas análises empreendidas neste trabalho, portanto, procuramos fugir do 

fascínio pelo empírico assim como da inclinação por uma universalidade 
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generalizante. Afinal, tal como aponta Geertz (2008), a descrição etnográfica, de fato, 

tem como característica ser microscópica – o que não significa, entretanto, que não 

haja interpretações antropológicas em grande escala, de sociedades inteiras. Pelo 

contrário, para o autor, é justamente a extensão de nossas análises a contextos mais 

amplos que, juntamente com suas implicações teóricas, justifica o nosso empenho em 

construí-las.  

O antropólogo, na verdade, aborda as interpretações mais amplas e as análises 

abstratas a partir de um conhecimento extensivo de assuntos específicos, delimitados. 

Sua dupla tarefa é, descobrir as estruturas conceituais que informam os atos dos 

pesquisados, assim como construir um sistema de análise apontando o que é genérico 

e particular a essas estruturas (GEERTZ, 2008).  

Seu objetivo é, portanto, tirar grandes conclusões de pequenos fatos, sabendo 

no entanto, que somente pequenos voos de raciocínio tendem a ser efetivos na 

Antropologia. Voos muito longos tendem a se perder em sonhos lógicos, porém, 

potencialmente irreais. Afinal, as generalidades alcançadas surgem mais da 

delicadeza de captar distinções do que de uma ampla capacidade de abstração 

(GEERTZ, 2008).  

Por isso mesmo, tal como aponta Geertz (2008), o conhecimento baseado na 

análise sociocultural cresce aos arrancos – ao invés de seguir uma curva ascendente 

de achados cumulativos. Os estudos constroem-se uns sobre os outros, não no 

sentido que retomam o que outros deixaram para trás, mas no sentido de que, melhor 

informados e conceitualizados, eles mergulham mais profundamente nas mesmas 

coisas.  

Tendo consciência do desafio que representa essa ambição, seguimos a 

escrita dos próximos capítulos tendo como base as discussões levantadas neste 

capítulo metodológico. Conduzimos nossas análises preocupando-nos em manter um 

nível intermediário entre o particular e o universal, isto é, entre dados empíricos e 

problematização teórica, colocando-os em relação. 

Embora nosso objetivo não seja o de contribuir para o refinamento da ‘teoria 

cultural’, especificamente ligada à Antropologia, aspiramos que este ‘texto de base 

etnográfica’ inspire novas pesquisas baseadas no interstício teórico-epistemológico 

entre o Turismo e a Antropologia, apostando na riqueza que essa perspectiva 

interdisciplinar oferece. 
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No que tange ao nosso tema em específico, buscamos que os dados empíricos 

levantados na localidade nos Três Picos nos ajudem trazer novas questões para 

pensarmos a noção de turismo de base comunitária e de base local, tendo como 

enfoque o papel que os jovens exercem nesse tipo de iniciativa.  

De uma perspectiva voltada para a Sociologia Rural, julgamos que as análises 

aqui levantadas contribuam para a compreensão do turismo enquanto atividade 

pluriativa, ligada à dinâmica da agricultura familiar. Ainda nessa direção, buscamos 

trabalhar os relatos dos jovens rurais em função do papel que exercem no rural 

contemporâneo, como atores sociais multifacetados socializados em um contexto 

trocas interculturais em nível global. 

Tudo isso, tendo em mente o carácter mais ou menos aproximado e provisório 

do conhecimento aqui construído. Atentas, portanto, ao fato de não ser possível 

chegar ao fundo de qualquer questão sobre a qual se pesquise, uma vez que a análise 

cultural e a afirmativa etnográfica são intrinsecamente contestáveis e incompletas, 

sendo beneficiadas muito mais pelo debate em aberto do que por pretensas 

conclusões (GEERTZ, 2008).  
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2. O CAMPO DE ESTUDO 

 

Neste capítulo, visamos caracterizar o contexto no qual estudamos, 

apresentando a localidade dos Três Picos, sua população, seus aspectos 

socioculturais e econômicos, balizados, principalmente, pela preocupação em explicar 

como se dá a emergência e a organização do turismo neste local. 

Embora o ‘lócus’ de estudo não seja o mesmo que o ‘objeto de estudo’ em si 

(GEERTZ, 1978), já que não estudamos o ‘vilarejo dos Três Picos’, e sim um tema, 

isto é, a ‘relação dos jovens rurais com a atividade turística’ no vilarejo de Três Picos, 

consideramos importante a descrição do universo que circunscreve esta pesquisa, já 

que o trabalho antropológico constrói análises abstratas e interpretações mais amplas 

a partir de um conhecimento extensivo de realidades concretas e assuntos delimitados 

(GEERTZ, 1978).  

Além disso, pela nossa própria experiência em campo, notamos que a interação 

dos jovens locais com o turismo está imbricada em uma série de ‘novos’ elementos 

presentes em diferentes localidades rurais do Brasil, como as unidades de 

conservação da natureza, as ‘escolas rurais’ e os moradores ‘neorrurais’. Assim 

sendo, seria inviável começar uma discussão sobre ‘juventude rural e turismo’ sem 

mencionar essas questões e suas peculiaridades no contexto em análise. Dito isto, 

começaremos por uma breve contextualização histórico-geográfica da região 

estudada e encerraremos esta sessão com a descrição e a análise da atual 

composição do turismo nos Três Picos, conforme mostram os tópicos a seguir. 

 

2.1 ‘TERRAS FRIAS’, MONTANHOSAS E DE AGRICULTURA FAMILIAR 

 

A localidade dos Três Picos está situada a cerca de 160 quilômetros da capital 

do estado do Rio de Janeiro (RJ). Ela faz parte do Campo do Coelho, 3º distrito do 

município de Nova Friburgo, localizado na região serrana do estado (figura 1 e 2).  

Campo do Coelho é o segundo maior distrito de Nova Friburgo, com uma 

extensão de 235 quilômetros quadrados, abrangendo cerca de 25% da área total do 

município. Sua população, de aproximadamente 10 mil habitantes, representa, no 

entanto, apenas 5,5% da população friburguense, uma vez que a sua densidade 
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demográfica de 42,8 hab/km² é relativamente baixa em comparação à densidade 

média de Nova Friburgo, que equivale a 195 hab/km² (IBGE, 2010).  

Por outro lado, é o distrito que concentra a maior parte da população rural de 

Friburgo, uma vez que 32% do total de habitantes distribuídos dentre os núcleos rurais 

do município estão em Campo do Coelho, que detêm 72% de seus residentes em 

áreas consideradas rurais (IBGE, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Nova Friburgo no estado do Rio de Janeiro  

       
Fonte: Map of Rio (2016). 

Figura 2: Distrito de Campo do Coelho no mapa de Nova Friburgo       

 

 

Fonte: PMNF (2015) 
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A história de sua ocupação está imbricada à de Nova Friburgo, remetendo ao 

primeiro projeto oficial de colonização de imigrantes europeus não portugueses no 

Brasil, realizado no início do século XIX, para atender ao interesse brasileiro em 

populações que pudessem contribuir para a produção agrícola e de manufaturados, 

diante da necessidade de melhorar o abastecimento de alimentos na cidade do Rio 

de Janeiro (TEIXEIRA, 2009). 

Neste sentido, em 1818, o rei Dom João VI assinou um decreto estabelecendo 

uma colônia de cem famílias suíças na Fazenda do Morro Queimado, no então 

intitulado ‘distrito de Cantagalo’. Essa colônia foi batizada como Nova Friburgo em 

homenagem à cidade de Freiburg, na Suíça, de onde partiu a maioria dos imigrantes. 

Assim, em 1820 a vila de Nova Friburgo foi criada. Em 1824, imigrantes alemães 

vieram integrar esta população de artesãos-camponeses, capazes de se dedicar tanto 

ao trabalho no campo quanto ao trabalho na cidade (TEIXEIRA, 2009). A vinda destas 

pessoas para o Brasil foi o embrião do modelo de agricultura em pequena escala no 

país (CORDEIRO, 2013). 

Entre meados e o fim do século XIX, essa forma de agricultura assumiu 

importante papel no abastecimento de alimentos, principalmente hortifrutigranjeiros, 

para as fazendas onde se praticava a monocultura de café no Rio de Janeiro. Contudo, 

a atividade não chegou a garantir uma reprodução estável às famílias agricultoras de 

Friburgo, situação ainda presente em contexto atual. Afinal, a agricultura familiar 

friburguense expressa ainda hoje as dificuldades estruturais por que passaram as 

gerações anteriores (TEIXEIRA, 2009). 

De acordo com Botelho (2017), a região do Campo do Coelho (figura 3), nesta 

ocasião, era conhecida como ‘Terras Frias’. Por ser o ponto mais alto de Nova 

Friburgo, localizado a cerca de 1.000 metros de altitude, caracterizada por um ‘clima 

tropical de altitude’13 (com verões frescos, chuvosos e invernos secos e frios), foi 

considerada propícia ao cultivo de frutas de origem europeia. Portanto, também há o 

registro do surgimento de plantações de peras, maçãs, nozes, cerejas, amoras e uvas 

nesta área, no fim do século XIX.  

 
13 O clima tropical de altitude pode ser encontrado em áreas de altitudes mais elevadas ou serranas, 
acima de 800 metros, sendo encontrado, no Brasil, principalmente nos estados da região sudeste. É 
caracterizado por temperaturas médias anuais abaixo dos 18º C, por uma precipitação intensa no verão 
e pelo invernos rigorosos, devido à influência da massa polar atlântica (EXPOSTI, 2013). 
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Para a autora, outro marco no distrito foi a ‘Fazenda Rio Grande’, uma 

sesmaria14 que, no final do século XVIII, pertencia a uma família portuguesa e que, 

posteriormente, foi desmembrada e adquirida pelos 48 meeiros 15  que nela 

trabalhavam como agricultores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14 As ‘sesmarias’ eram lotes de terras distribuídos a colonos portugueses, em nome do rei de Portugal, 
com o objetivo de cultivar terras virgens no Brasil, para a expansão do processo de colonização. A elas 
se atribui uma das origens dos grandes latifúndios no Brasil (PINTO, 2018). 
15 Os meeiros, ou arrendatários, são aqueles agricultores que possuem pouca ou nenhuma terra para 
produzir. Portanto, negociam uma forma de plantio na propriedade de terceiros, em que prevalece o 
seguinte modelo: o proprietário cede a terra e a estrutura necessária, o meeiro, por outro lado, oferece 
sua força de trabalho. Ao final, os lucros da produção são divididos entre ambas as partes. 

Figura 3: Mapa do distrito de Campo do Coelho e suas principais localidades 

         
Fonte: Prefeitura Municipal de Nova Friburgo (2014) 
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Segundo relatos dos próprios moradores de Três Picos, de fato, a maior parte 

das pessoas locais têm ascendência portuguesa e alemã, prevalecendo os 

integrantes das famílias ‘Botelho’ e ‘Schwenck’, que afirmam trabalhar na agricultura 

há muitas gerações.  

Conforme mostra este último mapa (figura 3), de modo geral, o distrito de 

Campo do Coelho ainda hoje é marcado pela agricultura, sendo esta a sua principal 

atividade econômica, com destaque para a olericultura, a fruticultura e a criação de 

cabras (PMNF, 2014). Embora o vilarejo dos Três Picos apareça graficamente 

representado pelo ícone ‘montanhismo e alpinismo’, em referência ao conjunto de 

montanhas que o cerca, a principal fonte de renda das 47 famílias que vivem na 

localidade também é a agricultura familiar.  

De acordo com Marafon e Ribeiro (2006), apesar dessa noção incorporar uma 

diversidade de situações específicas, em síntese, a agricultura de propriedade familiar 

seria caracterizada por estabelecimentos nos quais a gestão e o trabalho estão 

intimamente ligados, ou seja, em que os meios de produção pertencem à família, e 

onde o trabalho é exercido por esses mesmos proprietários em uma área 

relativamente pequena ou média.  

Em Três Picos este é o cenário. As propriedades possuem uma área média de 

um a dois hectares, e o trabalho é realizado por meio da mão de obra familiar. As 

produções locais, portanto, são de pequena escala, possuem baixa tecnificação e 

seguem o modelo “convencional”, como denominam localmente a produção que se 

utiliza de adubos químicos e agrotóxicos. Dentre os principais produtos cultivados 

para a comercialização estão a couve, o brócolis, a salsa e o tomate. Além disso, 

outras lavouras são plantadas para autoconsumo, como por exemplo, a batata, o 

milho, o inhame e o feijão. 

Nesse contexto, a maior parte das pessoas que entrevistamos se identifica 

como “produtor rural”, “filho” ou “filha” de “produtor rural” ou de “família de 

agricultores”. De acordo com eles, Três Picos integra uma “região” responsável por 

importante parcela da produção de olerícolas16 que abastece o mercado consumidor 

da região metropolitana do RJ.  

 
16 A olericultura é uma área da horticultura que abrange o cultivo de hortaliças e que engloba culturas 
folhosas, raízes, tubérculos e frutos diversos. 
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A adoção do termo ‘região’ pelos moradores locais faz referência a uma 

‘categoria nativa’, ou seja, própria da população em estudo, utilizada para expressar 

o espaço físico e simbólico de interação entre as famílias agricultoras do Campo do 

Coelho, sobretudo no entorno dos Três Picos (figuras 4 e 5), o que denota a influência 

desta atividade para a dinâmica territorial do lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conforme aponta Mibielli (2016), quinze localidades constituiriam essa ‘região’, 

dentre elas: Conquista, Barracão dos Mendes, Florândia, Fazenda Rio Grande, 

Figura 4: Lavoura de tomate no entorno dos Três Picos 

 
Fonte: Cultura Mix (2014) 

Figura 5: Área de cultivo de uma das famílias de agricultores dos Três Picos 

                   

Fonte: Acervo pessoal (2015).  
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Patrocínio, Salinas, Alto de Salinas, Santa Cruz, Jaborandi, Centenário, Baixada de 

Salinas, Fazenda Campestre, Fazenda Schwenk, São Lourenço e Três Picos. Botelho 

(2017) faz uma observação interessante, ao destacar que as famílias locais se 

identificam como domiciliadas em suas respectivas localidades, e não no distrito de 

Campo do Coelho.  

Segundo Botelho (2017), um agricultor se apresenta como estabelecido em 

‘Três Picos’, ou em ‘Baixada’, ou em ‘Salinas’, no terceiro distrito, remetendo a sua 

relação de pertencimento à localidade em que vive. Essa observação vai ao encontro 

do que aponta Carneiro (2008), ao analisar que a ‘localidade’ não se traduz 

simplesmente por um espaço fisicamente delimitado e socialmente ocupado. Ela 

supõe ainda um espaço tido, por aqueles que a ocupam, como base física e referencial 

a um conjunto de relações sociais (de trocas, de sociabilidade, de solidariedade, de 

disputas e de conflitos), que dão sentido à existência de seus habitantes, isto é, lhes 

proporcionam uma referência identitária.  

Juntas, as “localidades rurais” do Campo do Coelho inserem Nova Friburgo no 

‘triângulo das verduras’ - uma área que também abrange outros dois municípios do 

RJ, o de Teresópolis e o de Sumidouro, principalmente nos arredores da RJ-13017, e 

que é assim conhecida devido a sua ‘alta produção’ e importância para o mercado 

(MIBIELLI, 2016).  

A última contribuição do setor agropecuário para o Produto Interno Bruto (PIB) 

de Nova Friburgo contabilizada pelo IBGE (2015) foi de R$80.562.360 mil. Alguns 

agricultores, no entanto, argumentam que, fora das estatísticas, esse número seria 

maior. Isso porque, segundo eles, grande parte do que é produzido na ‘região’ é 

declarado em Teresópolis. Devido ao sistema de escoamento da produção utilizado 

por muitas famílias locais, marcado pela presença dos ‘atravessadores’, alguns 

produtos são comercializados neste outro município.  

Como muitas famílias não dispõem de força de trabalho e recursos financeiros 

suficientes para lidar, concomitantemente, com a produção e com o seu transporte 

para a comercialização, um recurso bastante utilizado é a venda dos produtos para o 

atravessador, por um preço inferior ao de mercado. Este, por sua vez, leva o que foi 

 
17 A RJ-130, conhecida como Estrada Teresópolis - Friburgo ou Terê-Fri, é uma rodovia do estado do 
Rio de Janeiro com 68 quilômetros de extensão e que, como o nome mesmo diz, liga os municípios de 
Teresópolis e Nova Friburgo. A estrada também representa um grande polo de serviços turísticos da 
região serrana fluminense, já que entorno dela encontram-se hotéis, restaurantes e pousadas. 
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produzido para o comércio, ficando com uma margem de lucro proporcionada pela 

atividade agropecuária, ainda que não trabalhe diretamente na lavoura.  

Além disso, tal como observam Carneiro e Rocha (2009), há aqueles que não 

possuem o registro de produtor rural, o que aumenta ainda mais a dependência do 

atravessador (que, frequentemente, possui o registro e emite as notas fiscais como se 

fosse ele próprio o produtor). Para as autoras, para além dos ‘prejuízos’ causados aos 

agricultores, essa prática tem levado à evasão de ICMS (impostos sobre circulação 

de mercadorias e serviços) para Teresópolis, de onde provém a maior parte dos 

atravessadores, contribuindo para o enfraquecimento orçamentário das secretarias de 

agricultura dos demais municípios da região serrana do RJ. 

Importa mencionarmos que, apesar de expressiva em termos numéricos, a 

atividade agropecuária corresponde apenas a 1,8% do Produto Interno Bruto (PIB) de 

Nova Friburgo18 (IBGE, 2015), mesmo sendo o município um dos mais importantes 

para a produção agrícola da região serrana e do ‘cinturão verde’ do Rio de Janeiro, 

que é responsável por cerca de 90% da produção de olerícolas que abastecem estado 

(CARNEIRO; ROCHA, 2009). 

Esse cenário está ligado à combinação de diferentes fatores, característicos da 

agricultura na serra fluminense, dentre eles: a topografia acidentada e de montanha, 

que historicamente não favoreceu à instalação de grandes propriedades, mas de 

pequenos e médios estabelecimentos; a diminuição do peso da agricultura como fonte 

de renda para muitas famílias, devido a sucessivas variações do retorno financeiro 

gerado pela atividade (CARNEIRO; ROCHA, 2009); e a ‘pluriatividade’, exercida por 

vários membros da unidade produtiva, visando o complemento de renda pela venda 

da força de trabalho fora da agricultura, principalmente no setor de serviços 

(MARAFON; RIBEIRO, 2006) que é o mais forte em Nova Friburgo, correspondendo 

a 50% do PIB municipal (IBGE, 2015).  

Conforme explicam Marafon e Ribeiro (2006), a ideia de ‘pluriatividade’ remete 

a um fenômeno no qual os integrantes de uma unidade familiar passam a executar 

diversas atividades, com o objetivo de obter uma remuneração que complemente a 

da agricultura, o que pode se desenvolver no interior, mas também no exterior das 

propriedades.  

 
18 Segundo o IBGE (2015), o setor mais forte em Nova Friburgo é o de serviços, representando 50% 
do PIB municipal. Em seguida, apresenta-se a contribuição da indústria (12,1%), dos impostos (8,50%) 
e, por último, da agropecuária (1,8%). 
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De acordo com os autores, não se trata de um processo conjuntural, mas do 

resultado de um amplo processo de transformação da agricultura familiar no Brasil, 

em resposta às dinâmicas de desenvolvimento econômico adotadas pelo país e à 

profunda reestruturação que atravessa o modo de produção capitalista. 

Nos Três Picos, um discurso recorrente entre os produtores é o de que estaria 

“cada vez mais complicado viver apenas da agricultura”, uma vez que os ganhos por 

ela gerados “são muito incertos”. Para uma jovem filha de produtores, “plantar 

agricultura é igual a jogar na loteria: você nunca sabe ao certo o que vai dar, pode 

ganhar muito, pouco, ou só ter prejuízo”. Segundo ela, tudo depende do tipo de 

lavoura na qual se investe, do clima, da ‘qualidade’ dos produtos colhidos19, das 

variações do mercado e se o valor será efetivamente pago pelo atravessador20. 

Assim sendo, todas as famílias as quais tivemos acesso exercem algum tipo 

de atividade pluriativa, dentro ou fora de suas propriedades. Entre os homens, as 

atividades mais recorrentes são aquelas ligadas à “construção civil” (na função de 

pedreiro) e aos serviços de “caseiro” - ambos ofertados, principalmente, aos 

moradores neorrurais21, que desde o final da década de 1990 se fazem presentes na 

região. Algumas mulheres disseram oferecer serviços de “diarista” tanto para pessoas 

da cidade de Nova Friburgo, como para os vizinhos “de fora”22. Elas também “dão uma 

ajuda” nos empreendimentos locais voltados para o turismo, “às vezes na cozinha, 

outras na limpeza”, quando se faz necessário complementar a renda. As gerações 

mais recentes, por outro lado, têm buscado exercer a pluriatividade principalmente 

pelo comércio, atuando como vendedores em lojas de insumos agropecuários.  

 
19 De acordo com os entrevistados, o mercado exige um padrão, de tamanho e textura, na produção - 
o que supostamente indicaria a sua ‘qualidade’. O produto, para ser vendido, precisa estar “bonito”. Isto 
é, “nem muito pequeno, nem muito grande”. Afinal, segundo eles, “quando o produto sai muito grande, 
as pessoas não compram, pois, o cara lá na cidade fica desconfiado de muito fertilizante”. Além disso, 
ele também não pode ter mancha nenhuma - o que nem sempre indica doença, mas uma característica 
do alimento. Portanto, nem sempre a produção é inteiramente comercializável, mesmo estando própria 
para o consumo.  
20  Os atravessadores geralmente pagam aos agricultores pelos produtos levados para a 
comercialização após um período que varia entre dois e três meses, com cheque. Além disso, nem 
sempre o preço combinado no momento da venda é seguido na hora do acerto o agricultor. Dessa 
forma, há um alto grau de incerteza que envolve essa relação - o que muitos agricultores tentam 
gerenciar/diminuir por redes de interconhecimento e pelo estabelecimento de amizades, procurando 
fechar negócio com as mesmas pessoas, aquelas que são ‘de confiança’. 
21 A noção de ‘neorrurais’ se refere às pessoas de origem urbana que decidem morar no campo, 
motivados pela ‘qualidade de vida’ e pela ‘tranquilidade’ por eles identificada nas localidades rurais. 
22 Forma pela qual os neorrurais (e também os turistas) são classificados pelos moradores mais antigos, 
que a eles se referem como ‘o pessoal de fora’; ‘o pessoal que veio do Rio’.  
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Em meio a esse universo de possibilidades, há ainda aqueles que passam a 

trabalhar fixamente como “empregados”23 e que permanecem na agricultura visando 

menos o mercado e mais a produção para o consumo familiar.  

Sobre essa questão, Carneiro e Rocha (2009) se referem à dimensão 

multifuncional da agricultura familiar. Para as autoras, em Nova Friburgo, o tecido 

social sob o qual a atividade agrícola vem se sustentando existe pela sua importância 

ora como fonte de renda principal, ora como renda complementar, assim como 

garantia da segurança alimentar das famílias, ambos os fatores contribuindo 

fortemente para a reprodução desse grupo social. Assim, apesar da redução da 

contribuição da agricultura como fonte de renda, essa atividade mantém uma 

importante função como elemento de atribuição de identidade social, como produtora 

de alimentos para o autoconsumo e como estimuladora das redes de sociabilidade 

interfamiliares. 

Um fenômeno relativamente novo dentre os agricultores tem sido a 

pluriatividade realizada a partir do turismo - atividade antes praticada apenas pelos 

moradores neorrurais, os pioneiros na organização de uma oferta turística no local. 

Embora a presença de visitantes na localidade seja algo de longa data, já que, desde 

a década de 1920, os Três Picos são visitados por montanhistas interessados em 

escalar na região (INEA, 2013), a relação dos agricultores com a atividade turística, 

em termos de trabalho, vem se desenvolvendo a partir da última década, sobretudo 

após a implantação do Parque Estadual dos Três Picos (PETP), no entorno do vilarejo. 

Segundo Carneiro e Rocha (2009), nos últimos vinte anos, observa-se um 

aumento acentuado da exploração do turismo na região serrana do Rio, sobretudo em 

Nova Friburgo e Teresópolis, o que vem afetando o mercado de trabalho no meio rural, 

com a diversificação de oportunidades favorecendo a pluriatividade.  

As autoras apontam que a dinâmica desses territórios vem sendo marcadas 

pela emergência de várias unidades de conservação da natureza (UCs), que são 

associadas ao turismo, a partir da ideia de ‘uso público’. Juntos, esses elementos 

exercem uma pressão diferenciada nas áreas rurais, inibindo a atividade agrícola a 

favor da exploração do turismo ou pressionando outras formas de produção, como a 

de tipo ‘orgânica’ ou ‘agroecológica’.  

 
23  Termo localmente utilizado para se referir àqueles que trabalham de carteira assinada, 
principalmente com ‘caseiro’ ou ‘vendedor’ em loja de produtos agroquímicos.  
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Dessa forma, o turismo se coloca como um fator dinamizador desses espaços, 

em termos socioeconômicos, embora também empreenda pressões antagônicas 

sobre a população local, principalmente sobre os agricultores. Se de um lado, ele 

amplia o mercado de trabalho não agrícola, oferecendo novas alternativas de renda 

às famílias locais; de outro, reforça a coerção à agricultura quando esta passa a ser 

vista como ‘agressiva ao meio ambiente’, principalmente a que recorre a técnicas 

tradicionais, como a de ‘pousio’24 (CARNEIRO; ROCHA, 2009). 

Em nossos primeiros contatos com as famílias agricultoras dos Três Picos, tal 

como anteriormente assinalado, utilizamo-nos da posição de ‘turistas’ para ter acesso 

às pessoas e aos seus modos de vida. Neste momento da pesquisa, quando 

indagados sobre suas práticas de manejo, alguns entrevistados diziam praticar uma 

“agricultura convencional consciente”, usando o mínimo de agrotóxicos e combinando 

algumas técnicas de adubação orgânica.  

Atribuímos essas falas ao fato de, naquele momento, representávamos o papel 

de ‘turista’, de origem urbana, que frequentemente valoriza as práticas de cultivo 

agroecológicas em detrimento daquelas ‘convencionais’. Com o passar do tempo, 

porém, após consolidarmos uma nova posição em campo, a do ‘pesquisador’, 

ouvimos do nosso principal informante que a agricultura orgânica não é a realidade 

que caracteriza os Três Picos, mas sim uma demanda que vem sendo colocada pelas 

pessoas “de fora”, como os moradores neorrurais, os professores da escola do 

vilarejo, e também os visitantes, que passaram a integrar a dinâmica da vida local. 

 

2.1.1 Práticas agroecológicas e os ‘orgânicos’  

 

Na localidade estudada, a maioria dos agricultores afirmaram não trabalhar 

com a produção orgânica por uma série de “dificuldades” que envolvem esse tipo de 

lavoura. A primeira delas remete ao longo tempo requerido para fazer a ‘transição’ do 

 
24 O ‘pousio’ é uma antiga prática entre agricultores familiares, baseada na derrubada e queimada da 
vegetação de um terreno para um período de plantio, que é seguido de um período de descanso da 
terra. Quando cultivado por anos subsequentes, o solo perde sua fertilidade, e o sistema de pousio 
permite que ela se renove a partir da vegetação nativa que cresce ao longo do tempo nas áreas em 
descanso, sem plantações. Devido à proibição do corte e das queimadas pelas UCs, muitos produtores 
passam a manter suas terras sempre em manejo, para que a mata não se regenere e para que não 
percam o espaço de produção, de acordo com a legislação de proteção florestal. Com um solo 
desgastado por períodos ininterruptos de cultivo, para muitos, a solução para manter o ritmo de 
produção vem da agricultura moderna: o uso de fertilizantes químicos. 
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modelo convencional para o orgânico. Para conseguir a certificação da ABIO 

(Associação de Agricultores Biológicos do Estado do Rio de Janeiro) e adquirir o 

direito de comercializar a produção sob o rótulo de ‘orgânica’, para além dos trâmites 

burocráticos, faz-se necessário deixar a terra ‘descansar’ e ‘se renovar’ por pelo 

período mínimo de um ano.  

Para o agricultor isso configura um problema, pois significa ficar um tempo sem 

contar com a agricultura como fonte de renda. Por isso, tal como apontado por um 

jovem entrevistado, “fazer a transição para os orgânicos é complicado, não é para 

todo mundo, porque você tem que ter outra fonte de renda garantida, e aqui, nos Três 

Picos, a maioria das pessoas depende da agricultura”.  

Mesmo para aqueles que conseguem “fazer a transição”, trabalhar com os 

orgânicos não é fácil, pois nesse tipo de produção “o trabalho é dobrado, enquanto a 

remuneração é quase a mesma”, conforme explicitado por uma jovem filha de 

agricultores, que tentou se consolidar na agricultura orgânica em parceria com sua 

mãe. Segundo ela, esse tipo de cultivo “exige mais do agricultor”, pois a maioria das 

tarefas são manuais, desde a ‘capina’25 do terreno até a preparação dos adubos e 

dos defensivos ‘naturais’ para o controle das pragas.  

Outra dificuldade seria o escoamento da produção, uma vez que os 

atravessadores não acessam o mercado de orgânicos, concentrado em feiras 

urbanas, localizadas em diferentes bairros do município do Rio de Janeiro. No caso 

dessa família, especificamente, a saída encontrada foi levar a produção para a venda 

direta, em uma feira no centro de Nova Friburgo, aos fins de semana. Contudo, “era 

muito esforço para pouco retorno”, conforme esclareceu a mesma jovem:  

 
Na época (2013/2014), os orgânicos não eram valorizados por aqui, só no Rio 
mesmo. E para lá a gente não tinha como ir. Então, a venda era feita na feira 
da cidade (Friburgo), só que por um preço quase igual ao do convencional. 
A gente também vendia alguma coisa para alguns turistas, porque eu e minha 
mãe oferecíamos um ‘café da roça’ aqui (na propriedade), geralmente aos 
domingos de manhã. Daí, surgiu a ideia do ‘colha e pague’, para a pessoa vir 
na lavoura, colher o produto e levá-lo fresquinho. Mas estava ficando muito 
pesado, a gente não dava conta. 
Era muito trabalho e não estava valendo a pena financeiramente. Além disso, 
eu também havia começado a prestar serviço como técnica agrícola para o 

 
25 Uma prática comum entre os agricultores dos Três Picos, e de outras localidades do Campo do 
Coelho, é a ‘capina química’, consistindo na remoção de plantas invasoras ou daninhas da área 
cultivada por meio de herbicidas seletivos, que atacam apenas às daninhas e não à produção. Esta 
técnica exige menor tempo e esforço gasto na lavoura, se comparada à ‘capina manual’, com enxada.  
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programa Rio Rural26. Então, para a minha mãe foi melhor voltar a trabalhar 
com o convencional (M. C., 29 anos - abril, 2018).  

 

Apesar deste cenário, há aqueles que vislumbram a agricultura orgânica como 

“melhor opção de trabalho do que a produção convencional”. Há o caso de outro jovem 

local, que vem investindo no cultivo de orgânicos desde 2016, e que afirma estar 

sendo mais vantajoso do que antes, quando plantava no modelo convencional. 

Segundo ele, “para além de ser melhor para a saúde, tem também a questão 

financeira”, pois, na agricultura convencional, “o produtor precisa gastar muito dinheiro 

com veneno”. Portanto, sem o gasto com adubos químicos e com agrotóxicos, há uma 

redução considerável no custo da produção. Nesse tipo de lavoura, os gastos maiores 

acabam sendo com a contratação de mão de obra, uma vez que, conforme 

anteriormente citado, o trabalho é quase todo manual. Nas palavras do nosso 

entrevistado: 

 
Na agricultura convencional, uma pessoa sozinha dá conta de cultivar um 
hectare inteiro, usando o herbicida seletivo para a capina e os adubos e os 
defensivos já prontos. Já na orgânica, precisa no mínimo de duas pessoas 
para cultivar a mesma área, porque dá mais trabalho. Então, eu contrato um 
rapaz aqui vizinho como diarista, para me ajudar nessa parte da lavoura, pelo 
menos três vezes por semana. Este terreno em que planto tem dois hectares, 
mas eu não o uso o espaço todo de uma vez para não desgastar a terra, faço 
rodízio, o ‘pousio’ não é [...] Planto só em um hectare, enquanto deixo o mato 
crescer no outro, para manter o solo fértil (M.M., 23 anos - abril, 2018).  
 

Para escoar a produção, neste caso, a solução encontrada tem sido a 

confecção de “cestas orgânicas” que são comercializadas para os turistas que 

chegam até os Três Picos e também para moradores de cidades próximas, como Nova 

Friburgo, Cachoeiras de Macacu e Rio de Janeiro. Quando começou a trabalhar com 

a produção agroecológica, este jovem já identificava a demanda dos visitantes em 

consumir esse tipo de produto. De acordo com ele, após um período exercendo a 

pluriatividade como ‘monitor’, na sede do PETP em Três Picos, e como ‘condutor 

local’, guiando grupos de turistas pelas trilhas do parque, fez amizade com pessoas 

 
26 O Rio Rural é um ‘programa de desenvolvimento sustentável em microbacias hidrográficas’, ligado 
à Secretaria de Agricultura e Pecuária do Estado do Rio (SEAPEC), visando promover a ‘autogestão’ 
dos recursos naturais por ‘comunidades rurais’ através de ‘práticas sustentáveis’. Seu objetivo é fazer 
com que os agricultores familiares adotem práticas como: preservação de nascentes, proteção de 
matas ciliares, conservação da biodiversidade e pastoreio rotacionado. A localidade dos Três Picos 
está entre as ‘beneficiadas’ pelo programa devido a sua localização, no entorno da Microbacia de São 
Lourenço, afluente para o rio Grande - responsável pelo abastecimento de água de vários municípios 
do centro-norte fluminense.  
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‘da cidade’, para as quais pôde vender diretamente os alimentos produzidos. Assim, 

surgiu a ideia das cestas (figura 6 e 7). 

Atualmente, são cerca de 50 cestas vendidas semanalmente, compostas por 

13 itens diferentes27. A comercialização para os turistas é feita por intermédio das 

pousadas e dos ‘abrigos’28 locais, que indicam as cestas para os hóspedes que 

procuram orgânicos na região. Por outro lado, a venda para moradores de Friburgo, 

Cachoeiras e do Rio, é feita em domicílio pelo próprio produtor, que combina as 

entregas pela Internet, via Whatsapp, Instagram e Facebook.  

Apesar do ‘sucesso’ do ‘empreendimento’, o cenário da pluriatividade 

permanece, mesmo na agricultura orgânica - que, sozinha, “ainda não paga as 

contas”. Afinal, esse jovem também “trabalha empregado”, como caseiro, no sítio de 

uma família neorrural. Segundo ele, este trabalho foi o que lhe possibilitou “arriscar a 

transição para os orgânicos”, pois lhe garantiu uma renda fixa e a chance de fazer 

algo ‘diferente’, que poderia não funcionar. Além disso, é neste sítio onde se encontra 

sua área de cultivo e a casa em que hoje mora, ambas emprestadas pelo ‘patrão’. 

Nesse contexto, encontramos uma pista para análise da influência exercida pelos 

‘neorrurais’ na dinâmica de vida em Três Picos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
27 Os itens incluídos na cesta variam de acordo com a estação, dentre eles: abóbora, chuchu, cenoura, 
abobrinha, berinjela, nabo, rabanete, aipo, alho-poró, ervilha, beterraba, azedinha, couve, salsa, 
coentro, alface, almeirão, rúcula, repolho, agrião, pimenta, pinhão, limão, banana, caqui, maxixe, etc. 
28  Os abrigos são meios de hospedagem que oferecem instalações de alojamento e camping 
destinados ao público montanhista. Semelhantes aos ‘albergues’, não oferecem muitos serviços ou 
comodidades, pois seu foco está em pessoas que chegam à localidade para passar a maior parte do 
seu tempo escalando. Há seis estabelecimentos desse tipo em Três Picos.  

Figura 6: ‘Cestas orgânicas’ 

 

Fonte: Orgânicos Miller (2018)  

 

 

Figura 7: Produtos orgânicos 

 
Fonte: Orgânicos Miller (2018) 
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Corroboramos com Carneiro e Rocha (2009), ao analisarmos que a presença 

das UCs e dos turistas em áreas rurais ligadas à agricultura pressiona o 

direcionamento desta atividade para o modelo agroecológico. Processo este que, de 

fato, ocorre em Três Picos. Contudo, também consideramos que isso aconteça em 

função da presença de moradores de origem urbana e de escolas rurais nesses 

territórios, o que, na localidade em estudo, se efetiva, na década de 1990, antes do 

desenvolvimento do turismo e da implantação do PETP.  

 

2.2 A CHEGADA DOS NEORRURAIS: ORGÂNICOS, MONTANHISMO E TURISMO 

 

Os primeiros ‘neorrurais’ chegaram aos Três Picos em meados de 1980. 

Tratava-se de uma família de portugueses que compraram terras de vários 

agricultores, principalmente aquelas na parte mais alta do vilarejo, próximas às 

formações rochosas que dão nome ao lugar - o Pico Menor, o Pico Médio e Pico Maior 

(os ‘Três Picos’). Esses novos proprietários não fixaram moradia na localidade, 

construindo ali apenas casas de veraneio, que ficaram (e ainda hoje estão) sob o 

cuidado de alguns agricultores empregados como ‘caseiros’.  

Nesse mesmo período, muitos montanhistas já transitavam pela região, uma 

vez que a prática da escalada em Nova Friburgo é de longa data29. Alguns desses 

escaladores, envolvidos na conquista de novas vias de acesso às montanhas, 

também compraram terrenos de agricultores locais, já no início dos anos 1990, 

sobretudo no vale vizinho aos Três Picos, o ‘vale do Jaborandi’. Segundo relato de um 

desses moradores, “fomos atraídos pelas pedras”. 

Esse grupo, do “pessoal da montanha”, conforme são identificados entre os 

locais, foi o primeiro a introduzir a questão dos ‘orgânicos’, da ‘agroecologia’ e da 

‘preservação ambiental’ na localidade em estudo. Segundo relatado por uma 

moradora neorrural:  

 
[...] quando nos mudamos, todo esse meu terreno era pasto, totalmente 
roçado; nós é que deixamos a mata crescer, para reflorestar esse pedaço; o 

 
29 O ‘Centro Excursionista Friburguense’ é o segundo clube de montanhismo mais antigo do Brasil, 
fundado em 1935 - anos após a fundação do Centro Excursionista Brasileiro, em 1919, na cidade do 
Rio de Janeiro. Em 1946 o ‘Pico Maior de Friburgo’, na localidade dos Três Picos, já havia sido 
conquistado por dois importantes nomes do montanhismo brasileiro: Sylvio Mendes e Índio Luz. Esses 
mesmos montanhistas abriram outras vias de escalada no entorno dos Três Picos, como as das pedras 
do Capacete e a Caixa de Fósforos (INEA, 2013).  
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bom é que, assim, também tivemos mais privacidade, não dá nem mais para 
ver o vizinho (H.S. 60 anos. Abril/ 2018)  
  

Essa família, especificamente, já havia tentado produzir orgânicos em outros 

lugares e, ao chegarem à região, conseguiram efetivar a ideia da lavoura 

agroecológica. Desde 2001, trabalham com esse tipo de cultivo, sendo seus produtos 

comercializados pela venda direta em diversas feiras urbanas na cidade do Rio de 

Janeiro. Tal como assinalado por um jovem agricultor local: “para eles, a venda é mais 

fácil, por conhecerem muita gente no Rio e por terem casa por lá, conseguem descer 

e levar os produtos para vender direto para o consumidor”. Assim, “[...] o lucro é maior, 

porque não perdem dinheiro para o atravessador, que nem a gente aqui”. 

 Chamou-nos a atenção o fato de todos os agricultores locais envolvidos com 

a agricultura orgânica terem relatado possuir laços de amizade com os integrantes 

desta família, sendo ela um ponto chave para a difusão de tal prática nos Três Picos. 

Nas palavras de uma integrante da família: “eu falo mesmo, quando ando por aí e vejo 

alguém sulfatando tomate, brinco dizendo: deixa eu passar bem rápido por causa do 

veneno” [risos]. “Para quem eu posso, falo sobre a transição para os orgânicos”, 

completa ela.  

Para além do turista ou das instituições ambientais, em geral, observamos que 

o morador neorrural frequentemente associa o cultivo “convencional” ou “com o uso 

de veneno” a algo ‘ruim’ e ‘errado’, por seu impacto ambiental e seu potencial risco à 

saúde, comunicando esse ponto de vista aos vizinhos mais próximos. Essa constante 

pressão exercida pelos moradores ‘de fora’, em parte, explica o tom defensivo usado 

pelas pessoas locais com as quais conversamos sobre este assunto, que, em diversos 

momentos da pesquisa, buscaram nos explicar as razões que os impedem de fazer a 

‘transição’ para a produção agroecológica. 

Também é a partir desse grupo de moradores neorrurais que se inicia o 

desenvolvimento do turismo em Três Picos. Por estarem fortemente ligados ao 

montanhismo, assim que se estabeleceram na região, passaram a abrigar alguns 

amigos ligados ao esporte, o que logo se transformou em um negócio. Assim, no 

decorrer dos anos 2000, surgiram alguns ‘abrigos’ na localidade, compondo os 

primeiros serviços turísticos ali oferecidos.   

Conforme análise de uma moradora neorrural, desde então, “não só as 

montanhas compõem os atrativos procurados pelos escaladores que chegam até 

aqui, mas os próprios montanhistas e seus abrigos, que são fonte de inspiração e de 
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informação privilegiada àqueles que querem explorar as vias da região”. Segundo ela, 

este grupo de escaladores tornou-se emblemático no montanhismo brasileiro, devido 

à conquista de inúmeras vias de escaladas ao redor dos Três Picos, no estilo 

“escalada-aventura”, também conhecido por “estilo salinas”, em referência ao nome 

dado pelos “de fora” a essa região.  

Os abrigos de montanha, também chamados de “refúgios”, referem-se a um 

meio de hospedagem destinado ao pernoite de montanhistas. Suas instalações 

contam com quartos coletivos, área para camping, banheiros e cozinha compartilhada. 

Semelhantes aos albergues, não oferecem muito conforto ou privacidade, já que seu 

principal intuito seria “possibilitar a interação entre as pessoas”, tal como elucidado 

pelo proprietário de um dos abrigos.  

Atualmente, há seis refúgios30 (figura 8) entre o vale dos Três Picos e o do 

Jaborandi, todos gerenciados por moradores neorruais. Inicialmente, por estarem 

voltados somente para o montanhismo, esses empreendimentos e seus hóspedes 

vinham estabelecendo pouquíssima relação com as famílias agricultoras da 

localidade. Tal como relataram os moradores mais antigos, há anos, eles se deparam 

com os escaladores que passam pelo vilarejo para subir a montanha, para quem, às 

vezes, vendiam alguns produtos da lavoura (ovos e vegetais) e “só”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
30 Sendo eles: Refúgio das Águas; República Três Picos; Refúgio Canto da Pedra; Refúgio Pedra Solta; 
Refúgio Kinderdorf e Refúgio Três Picos. 

Figura 8: Área comum de um dos refúgios.  

 
Fonte: Willing to live (2018)  
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No entanto, conforme apontam diversos entrevistados, desde a chegada do 

Parque Estadual dos Três Picos, no ano de 2002, esse cenário vem gradualmente se 

modificando. Outro perfil de turistas e de moradores neorrurais têm chegado a região. 

Esse ‘novos’ neorrurais também procuram fixar moradia na localidade, embora não 

abandonem totalmente os vínculos com o meio urbano, seja por relações de trabalho, 

com amigos ou familiares. Por isso, frequentemente, realizam um movimento de 

retorno às suas cidades de origem.  

Tanto os turistas como os novos moradores “de fora” caracterizam-se por 

pessoas em busca de “tranquilidade”, “qualidade de vida" e relações menos 

impessoais – ainda muito atraídas pela paisagem, pelo clima e pelas montanhas, mas 

que também se interessam pelos modos de vida locais e suas “tradições”.  

Conforme exposto por um de nossos interlocutores, “antes, apareciam apenas 

os montanhistas”. Agora, “há também aquelas pessoas que querem caminhar, fazer 

trilha, tomar banho de rio, experimentar uma comida local, passar uns dias para 

descansar do estresse da cidade”.  

Visando aproveitar esse novo público, algumas famílias de agricultores 

começaram a tatear alternativas de trabalho voltadas para o turismo. Uns passaram a 

produzir queijos, compotas, broas caseiras para a venda e a comercializar parte do 

que colhem aos visitantes. Outros se organizaram para integrar a oferta local de 

serviços turísticos, oferecendo guiamento pelas trilhas do parque, assim como café 

da manhã e almoço em suas próprias propriedades. Por outro lado, os neorrurais 

também se mobilizaram nessa direção, criando uma convergência de interesses que 

levou ao surgimento do “Circuito Três Picos”31, em 2010. 

Nesse mesmo ano, surgiu a primeira “pousada” na localidade, voltada não mais 

para o público montanhista, àqueles interessados em atividades de “ecoturismo” e 

“turismo rural”. Nessa iniciativa, mais uma vez, o papel dos neorrurais se evidencia. A 

pousada emerge de uma parceria entre uma “nova” moradora “de fora” e um jovem 

filho de agricultores. De acordo com este rapaz, hoje dono do negócio, ele possuía o 

“espaço”, isto é, um pedaço de terra e uma casa herdada dos pais, enquanto ela 

dispunha da “ideia” e do “conhecimento” no turismo. Juntos, portanto, criaram um meio 

de hospedagem “simples”, porém “aconchegante”, baseado na “hospitalidade da roça” 

e nas “tradições locais” (figura 9). 

 
31 Circuito turístico criado pelos próprios moradores para consolidar a oferta turística do vilarejo.  
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A partir dessa iniciativa, diversos elementos da vida local passaram a ser 

mobilizados e ressignificados por e para o turismo. Segundo alguns entrevistados, 

essa moradora neorrural teria estimulado o ‘resgate’ e o ‘uso’ de algumas ‘tradições’, 

visando “atrair mais visitantes fora do perfil montanhista”, bem como entreter os 

hóspedes que já chegavam até a pousada. Para citar um exemplo, há o caso da “broa 

de planta da Dodoca”, que além de ser vendida como uma espécie de souvenir 

àqueles que visitam a localidade (assim como diversos outros alimentos localmente 

produzidos), representa hoje um dos atrativos turísticos da região, uma vez que tem 

sido mobilizada como uma prática ‘tradicional’ da qual os turistas podem ‘participar’ 

(figura 10 e 11).  
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Conforme mencionado pela agricultora que prepara as broas, no passado, elas 

eram feitas por sua avó e outras mulheres da família em ocasiões de “ajuntamento” e 

Figura 9: Pousada dos Paula  

 
Fonte: Pousada dos Paula (2017) 

Figura 10: Visitantes o fazer da broa 

 

Fonte: Eco oka (2018)  

Figura 11: ‘Broa de planta’ servida 

com doce caseiro de mamão verde  

 

Fonte: Eco oka (2017)  
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“mutirão”, quando os vizinhos se reuniam para “roçar um pasto”, “fazer uma colheita” 

ou “abrir caminho na estrada”, por se tratar de um alimento “forte” e que “dá 

substância”. Além disso, o ato de cozinhá-las e reparti-las configurava um ritual de 

encontro entre familiares nas datas religiosas, como na semana santa. A base da 

receita é a “farinha de milho branco”, localmente fabricada, que é misturada a 

diferentes tubérculos, de acordo com “o que há disponível na lavoura”, como a batata-

doce, o inhame e o cará. Ao final, a massa é temperada com erva-doce e levada ao 

forno à lenha, para assar na folha de caeté32.  

Ao tomar conhecimento desta ‘tradição’ e de que ela estaria “sendo perdida”, 

uma vez que não vinha sendo praticada pelos moradores locais, a empreendedora 

neorrural propôs a organização da “Festa de Broa”, com o intuito de “resgatá-la” e 

“transformá-la em atrativo turístico”. Conforme relatos de nossos entrevistados, o 

evento, que aconteceu nos anos de 2011, 2012 e 2013, foi “um sucesso”. Muitas 

pessoas do Rio de Janeiro e do centro de Nova Friburgo se deslocaram até os Três 

Picos e todos os produtos elaborados foram vendidos. Desde então, as broas são 

regularmente elaboradas e comercializadas tanto para os visitantes como para alguns 

vizinhos neorrurais. 

Cabe ressaltarmos que o termo “broa de planta” não é utilizado pelos 

moradores dos Três Picos, sendo ela conhecida apenas como “a broa da Dodoca”. 

No entanto, este nome é utilizado por uma agência de turismo que, desde 2016, opera 

passeios no local, o que remete à tentativa de ressignificá-la em função de uma 

demanda turística interessada em alimentos mais “naturais”, mais “saudáveis”, ou “de 

plantas”.  

Os fenômenos que descrevemos, relativos à broa e também aos orgânicos, 

visando a patrimonialização e a (re)naturalização do rural, são motivados por 

processos ideológicos mais amplos, que se opõem ao ‘consumismo’, à poluição, aos 

abusos de poder do sistema agroalimentar global e capitalista e aos diversos efeitos 

do ‘capitalismo tardio’. Sem entrar no debate sobre as formas pelas quais o próprio 

capitalismo se apropria dessas ideologias, citamos como exemplo o ambientalismo, o 

ecologismo, entre outros movimentos sociais ‘alternativos’, que carregam certo grau 

de idealização e romantismo em relação ao rural e à agricultura familiar, imaginando-

 
32 Uma planta ‘nativa’ de folhas lisas e largas, também conhecida como ‘bananeira do mato’. 



68 

 

 

os, muitas vezes, fora do contexto de dificuldades e de dureza que envolve suas 

culturas de trabalho (CRISTÓVÃO; PEREIRO, 2012).  

Esses processos sociais estão ligados a questões que já trouxemos à tona a 

partir do contexto em análise, como as novas culturas de mobilidade urbano-rural, as 

novas valorizações dos produtos ‘agroecológicos’, ‘locais’ e ‘saudáveis’, as fugas ao 

‘estresse urbano’; assim como o movimento de repovoamento e de venda de casas 

no campo. Tudo isso tem levado à reconversão simbólica do que tradicionalmente 

caracterizou-se como ‘rural’, na qual os neorruais e também o turismo adquirem certo 

protagonismo (CRISTÓVÃO; PEREIRO, 2012).  

Tanto os moradores neorrurais como os turistas se aproximam do rural 

motivados por uma mesma imagem: a do rural idílico, tido como fonte de tranquilidade 

e qualidade de vida, onde o homem vive em harmonia com a natureza, demandando, 

portanto, a preservação de suas especificidades (CRISTÓVÃO; PEREIRO, 2012). 

Tal como explica Carneiro (2008), a questão ambiental é um dos nortes que 

reorientam o olhar para o meio rural, estimulando novas formas de ocupação deste 

espaço e engendrando uma imagem do rural identificada com a ruptura entre a terra 

produtora e a terra como paisagem e reserva patrimonial.  

Para a autora, esse movimento, iniciado com a criação dos parques nacionais 

na década de 1930, é recentemente retomado quando a diminuição contínua do 

número de agricultores se soma ao desgaste ambiental, ambos promovidos pelo 

padrão produtivista da exploração agrícola. Assim, a reivindicação por uma 

alimentação mais saudável se conjuga as campanhas ecológicas pela recuperação 

do meio ambiente e pela produção em pequena escala. Nesse contexto, são 

elaboradas novas imagens sobre o meio rural que passam a povoar o imaginário 

coletivo. 

Dessa maneira, ao menos em termos simbólicos, a figura do agricultor ganha 

destaque, sendo ele o responsável por manter o ‘campo tradicional’, reconhecido na 

paisagem ‘natural’ associada às casas rústicas e aos campos plantados – tão 

valorizada pela população urbana. A ideia de paisagem, portanto, é integrada à de 

território, em um movimento de revalorização da cultura e da sociedade local. Este 

processo se traduz, por exemplo, pela reorientação parcial das políticas de subsídio 
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agrícola33, na direção de manter os agricultores na paisagem rural, de modo que ela 

siga vinculada a elementos ligados à ‘campesinidade’. Sendo assim, a produção de 

signos, tanto os novos quanto as apropriações dos saberes e práticas ‘tradicionais’, 

passa a configurar um processo recorrente no meio rural. Logo, sua revalorização se 

dá não mais por ser apreendido como espaço de produção de bens materiais, mas 

como rica fonte de bens simbólicos que passam a alimentar outra dinâmica 

socioeconômica (CARNEIRO, 2008).  

A natureza, principal aglutinadora desses signos, torna-se a base sobre a qual 

uma nova noção de rural se constrói. Ela deixa de representar (apenas) um meio de 

produção, e passa a se destacar como um objeto de contemplação que é valorizado 

justamente por suas características imateriais. Deste processo é que derivam a 

chegada dos neorrurais e a emergência do turismo no meio rural. Como elementos 

explorados por essa ‘nova’ atividade, de fato, destacam-se a ‘recuperação’ e 

‘manutenção’ do patrimônio rural, identificado quer seja nos recursos naturais, quer 

seja nos bens arquitetônicos, assim como o ‘resgate’ de expressões de saber e de 

festividades coletivas (CARNEIRO, 2008).  

Paradoxalmente, é em um momento em que as distâncias culturais e sociais 

entre ‘rural’ e ‘urbano’ estão mais diluídas, pela intensificação da mobilidade física e 

cultural dos indivíduos nas sociedades contemporâneas, que observamos um retorno 

ao interesse pelo rural e a revalorização das características que o diferenciariam da 

urbanidade. Além disso, são justamente os indivíduos cujas histórias particulares mais 

se distanciam das localidades rurais (como os neorrurais e os turistas) os mais 

mobilizados em torno de um rural idealizado, reconhecido em práticas ou formas de 

vidas tidas como ‘típicas’ de determinada tradição local (CARNEIRO, 2008). 

Para Carneiro (2008), estaríamos, portanto, presenciando uma crise do mito da 

dualidade entre campo e cidade, já que essas realidades estão cada vez mais 

imbricadas, ao mesmo tempo em que um novo mito estaria sendo produzido: o mito 

da ruralidade idílica, fruto de um olhar urbano sobre o rural.  

 
33 Em Três Picos, por exemplo, há o ‘Programa Novos Rurais’, desenvolvido pelo Instituto Souza Cruz, 
desde 2012. Seu objetivo é estimular e financiar estratégias de diversificação produtiva e 
comercial para os jovens, visando sua permanência no campo. O projeto é intitulado pela Organização  
Das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO/ONU) como uma boa prática para o 
‘desenvolvimento sustentável’. 
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Com essas considerações não queremos dizer que os neorrurais e os turistas 

estariam simplesmente impondo novas lógicas de vida às famílias dos Três Picos. Ao 

contrário, embora exista uma matriz desigual de relações de poder entre esses atores 

sociais, as imagens e demandas que portam os “de fora” são (ou não) localmente 

apropriadas, de acordo com os interesses e os significados formulados pelos “de 

dentro”. Levando em conta que a pluriatividade já compunha a dinâmica local, frente 

ao enfraquecimento da agricultura como atividade econômica, novas práticas como o 

turismo e a produção agroecológica surgem como oportunas para algumas famílias, 

que delas se apropriam gerando novos processos sociais. 

No caso da criação da pousada, especificamente, o jovem que a conduz nos 

explicou que não poderia trabalhar na agricultura, devido a um problema de saúde. 

Portanto, a ideia do empreendimento, proposta pela moradora neorrural, acabou 

representando uma possibilidade para continuar vivendo e trabalhando em seu lugar 

de origem, na propriedade herdada de sua família. 

Já no caso das broas, convém mencionarmos que a senhora que as produz é 

tia do jovem dono da pousada e avó do outro jovem que produz os orgânicos e os 

comercializa para os turistas. Assim sendo, sua introdução no turismo não foi mediada 

apenas por uma moradora neorrural, mas também por uma rede de relações 

familiares que se expandem da agricultura para a atividade turística. Além disso, cabe 

ressaltarmos que ela é agricultora aposentada, dispondo de mais tempo para o 

trabalho com o turismo do que aqueles que se dedicam à agricultura como ocupação 

principal. Dodoca ainda trabalha na lavoura, porém em tempo parcial, visando à 

garantia de alimentos para o autoconsumo e, agora, para a fabricação das broas.  

Alguns entrevistados explicam que, mesmo após a aposentadoria, a maioria 

dos agricultores segue trabalhando, seja “ajudando” a família na lavoura ou em 

alguma atividade pluriativa. Afinal, nessa fase aumentam as despesas com remédios 

e as idas ao médico, sendo “muito custo para a aposentadoria de um salário mínimo”. 

Neste caso, a venda das broas também surge como mais uma estratégia possível 

para complementar a renda, representado uma demanda “de fora”, apropriada a partir 

das dinâmicas “de dentro”.  

Demos ênfase aos casos das broas, por considerá-lo emblemático do processo 

de invenção de tradições, no sentido de Hobsbawn (1984), em curso nos Três Picos, 

estimulado pelo desenvolvimento do turismo. Tal como demonstrado pelo autor, as 
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tradições referem-se a determinadas práticas socialmente fabricadas num espaço e 

tempo determinado, por pessoas e grupos de poder, em função de interesses 

concretos.  

A partir delas, o passado histórico é oportunamente selecionado para continuar 

no presente e reproduzir-se no futuro. Esse processo contrasta com a inovação e a 

mudança contínua característica do mundo moderno, em uma tentativa de estruturar 

de maneira invariável ao menos alguns aspectos da vida social (HOBSBAWN, 1984).  

Conforme nos alertam Pereiro e Fernandes (2018), a ‘tradição inventada’ 

costuma ser apresentada como um atributo imóvel e imutável. Na realidade, porém, é 

constantemente reinventada para adaptar-se as necessidades do presente. Os 

‘costumes’ seguem a mesma dinâmica. Contudo, eles são diferentes das tradições, 

por significarem a prática de hábitos e leis sem uma função simbólica ou ritual 

importante (embora possam adquiri-las eventualmente). A tradição, em contrapartida, 

é fruto da toga, do traje, de comportamentos ritualizados, cujas justificativas são mais 

ideológicas do que pragmáticas (HOBSBAWN, 1984).  

Em Três Picos, não só a broa, mas outros ‘costumes’ e ‘tradições’ vem sendo 

‘reinventados’ em função do turismo. Mesmo atividades cotidianas do trabalho ‘na 

roça’ ganham novos significados, ao serem transformadas em atrativos. Ainda que 

este processo se dê por motivações econômicas, na busca por novas fontes de renda, 

ele também é desencadeado por motivações simbólicas, referentes à demarcação do 

lugar e do valor da agricultura em um contexto de mudança social - evocado pelas 

pressões exercidas pelo parque e pelos próprios neorrurais. Conforme posto pelo 

dono da pousada:  

 
Passamos a levar os hóspedes para conhecer a propriedade do meu tio, 
porque lá tem um ‘poço’, onde é bom para tomar banho de rio no verão. Além 
disso, as pessoas têm curiosidade em saber como é o dia-a-dia na roça. 
Então, ele deixa o pessoal ver como é que a gente faz para debulhar o feijão, 
para tirar o leite da vaca [...] As crianças são as que mais aproveitam, porque 
muitas nunca viram uma galinha, um porco, um bezerro [risos]. O bom é que 
o meu tio acaba vendendo um queijo, ou, às vezes, alguma outra coisa que 
colheu na lavoura. E a minha tia também gosta de receber, de bater um papo 
com quem chega. Eles não se incomodam que eu leve gente lá. Já estão 
acostumados [...] Essas coisas também são importantes para levantar a 
autoestima do pessoal daqui, mostrando para eles que o turista dá valor às 
coisas que fazem (P.P, 30 anos. Junho, 2017). 
 

Há ainda o caso da “dança do Mineiro Pau” e da “passagem pela brasa” que 

também foram “resgatadas” por iniciativa da pousada e do Circuito Três Picos. A 
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dança do Mineiro Pau há anos é realizada na localidade de Salinas, vizinha aos Três 

Picos. Contudo, nos anos de 2011, 2012 e 2013, por ocasião da organização da “Festa 

de São João”, essas ‘tradições’ também foram realizadas na localidade em estudo.  

O Mineiro Pau consiste em uma dança coletiva desenvolvida em círculo por um 

grupo de homens, os batedores, que executam uma coreografia marcada por batidas 

entre porretes de madeira. A dança é acompanhada por músicos que tocam bumbo e 

sanfona. Sua composição exclusivamente masculina envolve a formação de 

subjetividades como a “destreza” e a “força”’, localmente relacionadas aos homens, 

os únicos autorizados a participar da ‘brincadeira’ (AGUIAR, 2010).  

Já a passagem pela brasa é um ritual que ocorre no encerramento das 

festividades do dia de São João. Após a queima da fogueira, as pessoas caminham 

pelas brasas de pés descalços, como sinal de fé ao “santo protetor”, que também é 

padroeiro de Nova Friburgo. Segundo nossos entrevistados, Três Picos é uma das 

poucas localidades do Campo do Coelho que permanecem católicas, devido às suas 

dificuldades de acesso34 em relação às outras - nas quais seria possível constatar um 

avanço das igrejas neopentecostais.  

Apesar de portarem significados para além da atividade turística, na Festa de 

São João, essas manifestações culturais foram mobilizadas especificamente para o 

turismo. Isso porque a dinâmica do evento foi pensada com o intuito de “atrair novos 

visitantes” e também de “envolver os moradores nos ganhos gerados pelo turismo”. A 

festividade, realizada em frente à pousada, abriu espaço para que os moradores 

montassem “barraquinhas” para a venda de “comidas típicas da roça” (como o 

quentão, o curau, o milho, o caldo verde e, obviamente, a broa). Afinal, a ideia seria 

promover o “turismo socialmente justo e sustentável”, capaz de beneficiar outras 

famílias agricultoras.  

A partir desses esforços, constatamos uma inclinação do turismo em Três Picos 

para os moldes do ‘turismo comunitário’ ou ‘de base local’. No entanto, poucas são as 

pessoas locais que se envolvem diretamente com esta atividade, conforme 

destacamos mais adiante. Ainda assim, todas as famílias são confrontadas, em algum 

 
34 O acesso à localidade é relativamente restrito, feito por um ônibus que passa apenas duas vezes 
por dia (de manhã e no fim da tarde) em Três Picos, e por uma estrada de chão sem manutenção da 
prefeitura, o que dificulta a circulação dos moradores pelas localidades vizinhas ou para o centro de 
Nova Friburgo - principalmente entre aqueles que não possuem carros ou motos.  
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grau, com os símbolos que carregam os turistas e alguns neorrurais sobre o território 

em que vivem e sobre seus modos de vida.  

Para além da questão econômica, estes processos engendram novas 

conformações identitárias, a partir das relações de alteridade que se estabelecem 

entre todos esses atores sociais. A clivagem entre “os de fora” e “os de dentro” é um 

dos frutos deste processo, por meio do qual as famílias locais se identificam como 

diferentes dos que chegam. Nesse contexto, está em jogo não só a forma pela qual 

são percebidos pelos “de fora”, mas a forma como percebem a si mesmos, as suas 

práticas culturais e o lugar onde vivem. De acordo com duas jovens entrevistadas:  

 
A gente mora a vida toda aqui. Estamos acostumados, nem sabemos direito 
que o nosso lugar é tão bonito e valorizado. Às vezes, eu passo dias sem olhar 
para os Três Picos [...] Olha que absurdo! [risos]. A gente aprende que as 
coisas daqui têm valor porque vocês ‘de fora’ nos falam (M.C., 28 anos - abril, 
2018). 
Eu gosto muito de viver aqui, não tenho nenhuma vontade de me mudar para 
a cidade. Tenho dois vizinhos que são do Rio, e eles falam que lá é muito 
perigoso, que é caro para comer, para morar, que é barulhento [...] Fora o 
calor, né? Fui para lá passar o Réveillon, e quase não aguentei. Prefiro muito 
mais a tranquilidade dos Três Picos. Não é à toa que um monte de gente de 
fora se encanta com a nossa região (G.L., 17 anos. Março/2018).  

 

Por outro lado, ouvimos de um senhor agricultor que “os antigos têm que passar 

o saber para os mais novos para não deixar acabar”, afinal, “tem coisa que parece 

comum”, mas “o pessoal ‘de fora’ gosta muito”. Por este processo, também se altera 

a maneira a partir da qual é percebida a agricultura, atividade base do ethos local.  

Conforme anteriormente mencionado, no turismo realizado no interior das 

unidades produtivas, os produtos agrícolas, a rotina de trabalho na lavoura e os 

próprios campos plantados são ressignificados como atrativos turísticos, o que faz 

com que sejam (re)valorizados não só pelas pessoas ‘de fora’, mas sobretudo entre 

as famílias locais. Tal como argumentam Ramiro e Romero (2013), nestas 

configurações, o turismo ajuda a contornar a desvalorização social e econômica 

sofrida pela categoria ‘agricultor familiar’, em função do modelo de desenvolvimento 

rural há anos privilegiado no Brasil, isto é, aquele voltado para o agronegócio.  

Não só o turismo compõe esse quadro, mas, novamente, também os neorrurais 

(embora pressionem a agricultura local para o modelo agroecológico). Segundo um 

morador montanhista:  

 
A agricultura familiar é a base de tudo. Sem ela, a cidade não come, adoece, 
vai viver só de industrializado. A maior parte do que vai para a mesa do 
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brasileiro é produzido pelo pequeno produtor, porque a produção em grande 
escala é quase toda voltada para a exportação. Eu sempre falo isso, sobre 
importância deles [...] porque tem gente que não sabe. Esses programas do 
governo não são formulados para melhorar a qualidade de vida do agricultor, 
mas para não deixar ele parar de produzir. Aqui é assim: quando as pessoas 
começam a se endividar e a desanimar da agricultura, aparece um 
financiamento governamental que dá um novo ânimo e coloca o pessoal para 
produzir novamente (A.P. 53 anos. Abril/ 2018). 

 

É interessante perceber que, embora o rural seja menos agrícola e mais 

identificado como lugar de lazer e consumo, a agricultura e o agricultor ainda são 

figuras representativas deste universo - tanto para os neorrurais, quanto para os 

turistas. Concomitantemente, cresce cada vez mais uma dinâmica voltada para a 

proteção ambiental e para o uso turístico desta parcela do espaço. Além disso, a vida 

no campo segue associada a outras de suas características, como a relação 

específica que estabelece com a natureza e sua fraca densidade demográfica 

responsável, para alguns, por relações sociais sustentadas no interconhecimento 

(CARNEIRO, 2008). 

Por meio das análises aqui levantadas, buscamos enfatizar que, neste trabalho, 

pensamos o ‘rural’ e o ‘urbano’ como abstrações que não apenas remetem a espaços 

físicos, relacionados a uma forma específica de ocupação do território, mas também 

a modelos culturais, mobilizadores de modos de vida e referenciais identitários, que 

se influenciam mutuamente (WANDERLEY, 2000).  

Ao analisarmos a ruralidade dessa maneira, como um fenômeno cultural, 

liberamo-nos da ideia de que seu contato simbólico e espacial com o ‘urbano’ levaria 

a sua homogeneização nos padrões da cidade, assim como nos libertamos da sua 

imagem como lócus da ‘tradição’, impermeável a mudanças. Assim, passamos a 

reconhecer o ‘rural’ como uma realidade dinâmica, mutável, permeada por diversos 

atores sociais e com uma plasticidade até então era definidora apenas da urbanidade 

(CARNEIRO, 2008). 

O cenário em Três Picos reflete a emergência de ‘novas ruralidades’ nas 

sociedades contemporâneas, que se expressam não em novas configurações 

socioespaciais, devido aos interesses de novos atores sociais estabelecidos no 

campo e à expansão de atividades econômicas alternativas à agricultura, mas 

também pelas novas identidades sociais resultantes da disputa entre imagens e 

interesses distintos sobre esses espaços (CARNEIRO, 2008).  
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Até aqui, analisamos como o projeto de ruralidade portado pelas pessoas ‘de 

fora’ é reinterpretado a partir da dinâmica de vida da localidade em estudo. 

Evidenciamos, portanto, o papel que assumem os turistas e os neorrurais no estímulo 

a novas redes de sociabilidade e à criação de laços de solidariedade entre as pessoas 

locais, através de projetos coletivos. Nos próximos tópicos, porém, discorremos sobre 

as disputas e os conflitos desencadeados por este processo, ao qual se somam outros 

atores sociais, demonstrando o quão complexas se tornam as relações sociais nas 

localidades rurais em mundo cada vez mais globalizado. 

  

2.2.1 O ‘Circuito Três Picos’ e sua (des)articulação 

 

A ideia de circuito e de roteirização turística remete à articulação de 

empreendimentos ligados ao turismo, em nível local ou regional, seja por intervenção 

de políticas públicas, de iniciativas privadas ou das próprias populações locais, 

visando promover a cooperação intersetorial para o fortalecimento de um destino e 

sua oferta turística (BRASIL, 2010). Desde sua criação, em 2003, o Ministério do 

Turismo (MTUR) vem fomentando essa prática em suas publicações, sendo ela uma 

constante em diferentes destinos do país.  

Em Três Picos, o circuito foi organizado pelos próprios moradores, no ano de 

2010, com o intuito de consolidar a oferta turística local, de modo a atender a nova 

demanda de visitantes incentivada pelo Parque Estadual dos Três Picos. A 

organização do Circuito Três Picos também teve como objetivo obter acesso a 

políticas de crédito para o turismo, além de reivindicar a provisão de infraestrutura 

urbana e turística de instâncias governamentais.  

Isso porque, o acesso à localidade é dificultado pela falta de sinalização e de 

manutenção das estradas (que não são pavimentadas), assim como por uma escassa 

rede de transporte público (a única linha de ônibus responsável pelo trajeto 

Centro/Três Picos circula somente duas vezes por dia – pela manhã e ao final da 

tarde). Além disso, especialmente naquele momento, a população enfrentava 

dificuldades no acesso aos serviços de telefonia e de internet, que, embora 

amenizadas, persistem ainda hoje. Assim, a mobilização em torno do circuito veio de 

demandas em comum, compartilhadas por alguns integrantes da população local.  
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Em seu formato inicial, o circuito contava com onze empreendimentos (figura 

12), dentre eles, sete abrigos, um conjunto de chalés, um apiário (ambos 

administrados por moradores neorrurais) e mais duas iniciativas geridas por pessoas 

locais (filhos de agricultores): a pousada e um restaurante especializado em pratos à 

base de trutas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com o passar do tempo, todavia, novos projetos provenientes de famílias 

agricultoras foram integrados ao circuito, como o já mencionado “Café da roça”, o 

“Colha e pague orgânico”, e também outro restaurante voltado para a “culinária 

caseira”, na localidade de São Lourenço, vizinha aos Três Picos. Algumas 

propriedades agrícolas também passaram a compor informalmente a dinâmica do 

circuito, pois abriram suas portas para a visitação associada à venda de queijos, 

broas, doces, ovos, geleias, mel, vegetais, entre outros produtos locais. A divulgação 

dos empreendimentos locais no formato de um blog e a organização das “festividades 

tradicionais” completaram o quadro de atividades executadas pela iniciativa, que 

representou um marco em dois importantes processos no turismo em Três Picos: o 

seu direcionamento para o “turismo rural” (nos termos de nossos interlocutores) e para 

premissas relacionadas à ideia de ‘turismo de base comunitária’ ou ‘de base local’ 

Figura 12: Os empreendimentos do circuito 

  
Fonte: Circuito Três Picos (2010) 
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(embora essas expressões, especificamente, não tenham sido utilizadas pelos nativos 

no decorrer da pesquisa).  

De acordo com Cristóvão e Pereiro (2012), embora seja difícil estabelecer uma 

definição satisfatória de ‘turismo rural’, podemos entendê-lo se o relacionarmos à ideia 

de ‘turismo em espaço rural’ e de ‘agroturismo’. Através de sua representação em 

círculos concêntricos (figura 13), visualizamos melhor esta relação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O círculo exterior, e mais abrangente, representaria o ‘turismo em espaço rural’, 

explorado por segmentos relacionados ou não aos modos de vida locais (como o 

‘ecoturismo’, o ‘turismo de aventura’, o ‘turismo pedagógico’, entre outros), ligados ao 

rural do ponto de vista predominantemente geográfico. Dentro dele, o ‘turismo rural’ 

se apresentaria como uma das possibilidades, caracterizado por atividades turísticas 

baseadas em práticas e tradições tidas como ‘tipicamente rurais. De acordo com o 

Ministério do Turismo, o turismo rural seria:  

 
O conjunto de atividades turísticas desenvolvidas no meio rural, 
comprometido com a produção agropecuária, agregando valor a produtos e 
serviços, resgatando e promovendo o patrimônio cultural e natural da 
comunidade (MTUR, 2010, p. 18, grifo do autor).  
 

Em seu interior, haveria ainda o ‘agroturismo’, um tipo de turismo desenvolvido 

no território das unidades agrícolas, traduzindo-se em uma atividade pluriativa. Nesse 

segmento, o fundamental seria o consumo turístico de produtos alimentares 

produzidos in loco, expressando uma íntima relação entre agricultura e turismo -

mediada pela comida e pelos produtos ‘locais’ ou ‘tradicionais’ (CRISTÓVÃO, 

PEREIRO, 2012). 

Figura 13: O turismo em espaço rural  

 
Fonte: Cristóvão e Pereiro (2012)  
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No Brasil, especificamente, há ainda a categoria Turismo Rural na Agricultura 

Familiar (TRAF), utilizada pelo Ministério do Turismo, referindo-se à: 

 
Atividade turística que ocorre no âmbito da unidade de produção dos 
agricultores familiares, que mantêm as atividades econômicas típicas da 
agricultura familiar, dispostos a valorizar, respeitar e compartilhar seu modo 
de vida, o patrimônio cultural e natural, ofertando produtos e serviços de 
qualidade e proporcionando bem estar aos envolvidos (BRASIL, 2010, p.21). 
 
 

O que diferencia o ‘agroturismo’ do ‘TRAF’ é que este último não se trata 

apenas de um segmento, mas de uma política governamental, baseada na Lei 

11.326/2016, a Lei da Agricultura Familiar, que regulamentou o público beneficiário do 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF). Seu objetivo 

seria fomentar o turismo desenvolvido em pequenas e médias propriedades, que 

contam com a agricultura como importante fonte de renda e se baseiam na mão-de-

obra familiar, como uma política de desenvolvimento local.  

Este conceito inicialmente utilizado em 2003, pela Rede de Turismo Rural na 

Agricultura Familiar, caracterizada pela articulação nacional entre técnicos, 

instituições e associações de produtores rurais interessados na promoção do turismo 

rural em paralelo à agricultura familiar, foi amplamente difundido pelas publicações do 

Ministério do Turismo durante o Governo Lula (2003-2011). Além disso, nesse mesmo 

período, o antigo Ministério de Desenvolvimento Agrário (MDA) 35  criou o Pronaf 

Turismo Rural, como uma linha de crédito especial para o turismo dentro do Política 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. 

Em Três Picos algumas famílias têm acesso ao Pronaf, no entanto, nenhuma 

nesta modalidade Pronaf Turismo Rural – que, inclusive, não é mais ofertada pelo 

governo federal. Contudo, considerando que o circuito foi iniciado em 2010, 

interpretamos que essa conjuntura política tenha influenciado o esforço por direcionar 

o turismo no vilarejo ao ‘turismo rural na agricultura familiar’.  

Na prática, porém, essas categorias se confundem, sendo consumidas e 

comercializadas de forma integrada. Seria muito difícil, afinal, apreender a principal 

motivação dos turistas que chegam aos Três Picos, já que a própria narrativa de 

divulgação do Circuito foi atrelada simultaneamente à paisagem, às trilhas do parque, 

aos abrigos de montanha, à comercialização de orgânicos, aos restaurantes, à 

 
35 Recategoriazado, desde o impeachment do governo Dilma, como Secretaria Especial de Agricultura 
Familiar e do Desenvolvimento Agrário.  
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pousada e à “hospitalidade” da “comunidade local”. Assim sendo, a maior 

característica atribuída pelo circuito ao turismo em Três Picos seria, antes de tudo, a 

autogestão dessa atividade pelos seus moradores, própria daquele denominado como 

‘turismo de base comunitária’ ou ‘de base local’. 

Para Pereiro (2015), o turismo de base local trata-se de uma metáfora utilizada 

pela literatura acadêmica para o que mercado turístico, frequentemente, classifica 

como ‘turismo de base comunitária’, sendo este um produto dos movimentos a favor 

de modelos de turismo ‘alternativos’ e ‘responsáveis’, resultantes da inferência do 

paradigma da ‘sustentabilidade’ também na atividade turística.  

De acordo com o autor, o turismo de base local seria aquele elaborado a partir 

da visão das populações locais e de suas formas de se organizarem coletivamente, 

atuando estrategicamente para controlarem os recursos de seus territórios e para 

obterem o necessário à garantia de sua reprodução social. Nesse sentido, não caberia 

um modelo universal para definir esta noção, pois os contextos e as populações são 

diversos, assim como a forma e o sentido que dão ao turismo desenvolvido em seus 

territórios.  

A própria ideia de ‘comunidade’ ou de ‘base local’ não são absolutas, mas 

vagas e imprecisas para delimitar um grupo social. ‘Comunidade’ alude a um sentido 

de coesão social e ‘base local’ a um sentido pertencimento territorial. Estes termos, 

quando ligados à atividade turística, frequentemente geram a idealização de grupos 

sociais com finalidades comerciais. Nessa direção, o turismo de base comunitária tem 

sido naturalizado como ‘positivo’, frente às ameaças externas de outras formas de 

turismo tidas como ‘negativas’ (PEREIRO, 2015). 

Essa dicotomização tem levado a análises que simplificam a diversidade e a 

desigualdade interna de muitos grupos, e que ofuscam a observação das conexões 

local-global, isto é, dos fluxos culturais, das relações sociopolíticas engendradas em 

nível ‘global’, que afetam os espaços ditos ‘locais’. Cabe lembrar que a ‘localidade’ ou 

a ‘comunidade’ não remetem a um grupo consubstancial, com atributos essenciais. 

Estes termos tratam, na verdade, da categorização de modalidades de distinção 

intencionalmente construídas, baseadas, sobretudo, na diferenciação cultural – que 

representam determinadas formas de encarar o desafio de viver em um mesmo 

território, gerenciando recursos coletivos e individuais (PEREIRO, 2015).  
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Essas reflexões são levantadas não para ‘desvalorizar’ as experiências de 

turismo de base comunitária e ou o seu potencial como indutor de ‘desenvolvimento 

local’. Pelo contrário, acreditamos que, nesses moldes, sendo protagonizados por 

atores sociais locais, o turismo efetivamente gere oportunidades de ganhos materiais 

(mais emprego e renda) e imateriais (empoderamento social, valorização cultural, 

legitimação do direito ao território) para os grupos sociais que dele se apropriam. No 

entanto, buscamos ressaltar que o seu desenvolvimento não se faz livre de 

contradições e relações de poder.  

Nos Três Picos, observamos que a organização do circuito foi decisiva para a 

inclusão de pessoas locais na atividade turística, a partir de sua expansão para além 

do montanhismo ou do ecoturismo, em direção às práticas relacionadas à agricultura 

familiar. Suas iniciativas, efetivamente, contribuíram para a valorização dos modos de 

vida locais. Afinal, assim como os turistas, os moradores neorrurais trazem um olhar 

para o mundo rural que tende a valorizar os seus saberes e rituais. Por conhecerem 

os agricultores do vilarejo e suas práticas, esses indivíduos se revelaram decisivos na 

“recuperação” de manifestações culturais locais que, embora ressignificadas, tomam 

novos impulsos, sendo mobilizadas como fonte de renda e de empoderamento 

social36.  

O Circuito Três Picos também representou um fio condutor para a criação de 

novas redes de sociabilidade e ajuda mútua entre os “de dentro” e os “de fora”, posto 

que muitos de seus integrantes passaram a trabalhar em conjunto e a “trocar 

indicações” entre si. Nas palavras do jovem dono da pousada:  

 
O hóspede dorme na minha pousada, mas eu indico os restaurantes onde ele 
pode almoçar, falo sobre o passeio no parque que pode ser feito por um 
condutor local. Assim, todo mundo ganha [...] o importante é que o turista 
conheça o que a ‘comunidade’ tem para oferecer. (P.P. 27 anos. Fev. 2015) 
 

 Por outro lado, a organização do circuito pôs em evidência as diferentes 

expectativas e significados dados ao turismo e ao ‘mundo rural’ dentre os seus 

integrantes. Segundo relatado por alguns entrevistados, o principal ponto de 

divergência se referiu ao fato de muitos montanhistas serem contra a uma ampla 

divulgação do “destino Três Picos”, já que, supostamente, percebem o aumento do 

 
36 ‘Empoderamento’ tem, aqui, o sentido de um avanço na ação coletiva e na capacidade de tomada 
de decisão em nível local.  
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fluxo de turistas como algo “negativo” para a região, do ponto de vista ambiental.  

Além disso, os abrigos de montanha já teriam um público certo, de pessoas 

“conhecidas”, que ano após ano os visitam para escalar, não dependendo, portanto, 

do circuito para manter uma demanda de visitantes satisfatória.  

Outros empreendimentos, como os restaurantes, por exemplo, ao se tornarem 

conhecidos também passaram pelo mesmo processo, de não dependerem da 

divulgação do Circuito para atraírem seus clientes. Assim, de modo gradual, o Circuito 

Três Picos perdeu sua sinergia, já que alguns queriam a mobilização de festas, 

eventos e materiais impressos para divulgar a localidade e outros não. Em 2014, 

portanto, o circuito foi oficialmente desfeito. Nesse mesmo ano, também houve a 

ruptura da sociedade entre a moradora neorrural e o jovem dono da pousada, devido 

a divergências pessoais em relação à gestão do negócio, sendo este mais um motivo 

para o fim da iniciativa coletiva.  

Conforme aponta Pereiro (2015), é interessante notar que não só a 

‘comunidade’ organiza o turismo de base local, mas o próprio turismo, como campo 

de relação entre interesses ‘globais’ e ‘locais’, contribui para a (re)organização das 

‘comunidades’. Em curto período de quatro anos, o turismo mobilizou e desmobilizou 

os moradores em Três Picos, em função de interesses individuais e coletivos, levando 

a emergência de diferentes processos sociais, dentre os quais destacamos a 

revalorização da categoria social ‘agricultor familiar’ entre os moradores locais.  

De 2014 até então, mesmo com o encerramento do Circuito, o turismo em Três 

Picos continua crescendo, sobretudo pelo ângulo da demanda. Atribuímos tal fato a 

uma mudança de gestão; no Parque Estadual dos Três Picos, no ano de 2016, sobre 

a qual discorremos a seguir.  

 

2.3 O PARQUE ESTADUAL DOS TRÊS PICOS: ENTRE A PRESERVAÇÃO E O USO 

PÚBLICO 

 

O Parque Estadual dos Três Picos (PETP) é a maior Unidade de Conservação 

da Natureza (UC) de Proteção Integral do estado do Rio de Janeiro. Criado em 2002, 

pelo Decreto Estadual nº 31.343/02, abrange uma superfície de 65.113,04 hectares, 

representando um dos mais expressivos fragmentos da Mata Atlântica brasileira. Sua 
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extensão abrange áreas de cinco municípios, dentre eles: Cachoeiras de Macacu, 

Teresópolis, Guapimirim, Silva Jardim e Nova Friburgo (INEA, 2013) (figura 14).  

Segundo consta no plano de manejo do parque, seu objetivo principal seria a 

“[...] preservação dos ecossistemas naturais contra quaisquer alterações que os 

desvirtuem” (INEA, 2013, p. 14). Sua administração é feita pela Diretoria de 

Biodiversidade e Áreas Protegidas (DIBAP), pertencente ao Instituto Estadual do 

Ambiente (INEA), órgão vinculado à Secretaria de Estado do Ambiente (SEA) do Rio 

de Janeiro. Sua sede administrativa fica em Cachoeiras de Macacu, no ‘Núcleo 

Jequitibá’, onde está localizado o Centro de Visitantes da unidade.  

Contudo, a localidade em estudo também conta com uma sub sede operacional 

ligada ao PETP, o ‘Núcleo Três Picos’, localizado no ‘Vale dos Deuses’, uma área 

desapropriada para o parque em 2009. Este núcleo conta com recepção, instalações 

sanitárias, cozinha, área para camping, e também com uma equipe de funcionários 

que faz a manutenção das trilhas e, atualmente, repassa informações sobre a unidade 

aos visitantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conforme mencionamos anteriormente, ao longo dessa pesquisa, diversos 

entrevistados afirmaram perceber uma mudança no perfil e no fluxo de visitantes na 

localidade dos Três Picos a partir da implantação do parque em seu entorno, em 2002. 

No entanto, a priori, esse processo se deu de maneira não deliberada, já que a 

primeira década de trabalho do PETP, nos Três Picos, foi marcada por pouquíssimas 

Figura 14: Área geográfica do Parque Estadual dos Três Picos 

 
Fonte: Cultura mix (2014)  
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ações voltadas para o uso público e para o desenvolvimento do turismo no local. 

Embora seu plano de manejo tenha previsto, como estratégia para o uso público, 

“apoiar projetos de geração de emprego e renda com bases sustentáveis para as 

populações locais, incluindo capacitação para o turismo ecológico voltado para 

realidade regional” (INEA, 2013, p. 48), ao menos no Núcleo Três Picos, isso não 

chegou a se efetivar.  

Segundo relato dos entrevistados, durante muitos anos, o parque não 

estabeleceu tentativas de dialogar com a população dos Três Picos. Sua chegada não 

foi mediada por contatos prévios com moradores, que “apenas ficaram sabendo” do 

decreto de implantação da unidade. Ademais, como algumas terras foram 

desapropriadas e uma série de restrições ambientais foram colocadas quanto ao uso 

do solo na localidade, houve um movimento de retração das pessoas locais frente aos 

representantes do INEA. Nas palavras de nossos interlocutores:  

 
Na época em que o parque chegou, muitas pessoas pensaram que seria algo 
bom. Mas, logo de início, eles colocaram muita banca e passaram a ser mal 
vistos pelos moradores, criando um certo preconceito [...] De um tempo para 
cá, isso vem mudando. A nova gestão está explicando melhor as coisas, 
fazendo palestra nas escolas, nas associações. Agora, por exemplo, as 
pessoas já sabem que não somos nós funcionários do parque que 
fiscalizamos, que tem uma central em Guapimirim que aponta onde tem 
desmatamento por satélite. A gente também sempre indica os visitantes para 
comprar os produtos daqui, tipo a broa da Dodoca, né [...] Então, está sendo 
construída outra relação com a comunidade (E.O, 25 anos. Abril/2018).  
 
Quando o parque chegou, teve problema, porque algumas pessoas da 
redondeza perderam suas terras. Algumas propriedades viraram ‘terras 
devolutas’. Teve gente que pôde continuar morando, mas não pôde mais 
plantar [...] Antes do parque, as pessoas faziam queimadas, desmatavam 
algumas áreas para o cultivo. Agora, não pode mais isso. Antes, as pessoas 
aqui não tinham consciência do que é ‘preservação’. Agora têm, pois tiveram 
palestras, cursos na escola. Hoje, por exemplo, ninguém mais faz lavoura na 
beira do rio (G.L., 17 anos. Abril/2018). 
 

De acordo com as informações colhidas em campo, o movimento de 

comunicação do parque com as famílias agricultoras, para além das notificações37, 

teria sido iniciado pela gestão que assumiu a unidade de 2011 a 2016, coordenada 

por um neorrural montanhista, “cria” da própria localidade.  

 
37 As notificações consistem em atos administrativos por meio do qual o agente ambiental comunica 
providências a serem adotadas pelo notificado, orientando-o sobre a legislação ambiental vigente 
(INEA, 2013). Segundo nossos entrevistados, ela seria uma espécie de aviso prévio frente a uma 
conduta considerada ilegal. Isto é, uma espécie de ‘ciente’ dado pelo notificado ao órgão fiscalizador, 
que presume a aplicação de multas, caso sejam praticados os atos anteriormente notificados.  
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Nesse período, dois jovens locais foram empregados pelo PETP como 

“monitores”, “na tentativa de aproximar a comunidade do parque”. No entanto, os 

monitores acabaram exercendo funções muito próximas das dos “guarda-parques”, 

atuando mais com a manutenção de uma trilha ou outra e com o combate a incêndios 

florestais, do que efetivamente dando apoio à visitação na unidade.  

Como medida voltada para o uso público pelo turismo, houve o evento: 

Abertura da Temporada de Montanhismo (ATM), que ocorre anualmente, demarcando 

o período de alta temporada38 para o esporte. Passou a ser realizado em Três Picos 

a partir de 2011, sendo esta uma das poucas parcerias que o PETP teria estabelecido 

com os integrantes do Circuito.  

Segundo um entrevistado que trabalhou no parque, até o ano de 2013, não 

havia nenhuma iniciativa estruturada para ampliar o uso público nas UCs geridas pelo 

INEA, que “tocava a administração dos parques no ‘estilo clássico’, ficando só na 

fiscalização de incêndio e nas notificações sobre a legislação ambiental”. Contudo, 

como o Rio de Janeiro sediaria a Copa do Mundo 2014, surgiu dentro do órgão a 

preocupação em preparar seus funcionários para lidar com o potencial público de que 

chegaria até as unidades por influência do evento. Assim, em 2012, foi aberto o edital 

intitulado ‘Fortalecimento e Implantação da Gestão do Uso Público’ para o incremento 

da visitação nos parques estaduais do Rio de Janeiro, visando: 

 
A contratação de serviços para a implantação das metas no âmbito da gestão 
institucional do uso público para as unidades de conservação de proteção 
integral do estado do Rio de Janeiro, sobretudo, àquelas que são 
representantes estaduais dos Parques da Copa 2014 - Parque Estadual dos 
Três Picos, Parque Estadual da Pedra Branca e Parque Estadual da Serra da 
Tiririca (INEA, 2012).  

  

Ganhou a licitação para o projeto o ‘Instituto Terra de Preservação Ambiental’ 

(ITPA), que colocou como objetivo central para a sua proposta de trabalho:  

 
Incrementar a visitação segura e de qualidade nos parques estaduais do Rio 
de Janeiro, a partir da implantação de metas estratégicas de gestão do uso 
público em nível institucional, que promovam essas unidades de conservação 
como destino turístico e indutores de desenvolvimento local (ITPA, 2013). 
 

Nesse período (2013-2014), o PETP começou a ser amplamente divulgado 

pelo INEA como atrativo turístico, a partir das ações propostas pelo ITPA, tendo como 

 
38 Período do inverno, quando o clima é mais seco.  
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foco, porém, a sede de Cachoeiras de Macacu, onde está o principal centro de 

visitantes da unidade. Isso porque, segundo um de nossos interlocutores, haveria uma 

resistência da gestão do Núcleo Três Picos, “ainda muito presa à visão clássica da 

unidade de conservação intocada”, o que dificultou que o trabalho fosse direcionado 

para Nova Friburgo.  

Essa dinâmica foi mantida até o início da segunda fase do projeto, intitulado 

Consolidação da Gestão do Uso Público nas Unidades de Conservação do estado do 

Rio de Janeiro’, também desenvolvido pelo ITPA, no ano de 2016. Contudo, neste 

mesmo período houve uma mudança de gestão no INEA, que levou à nomeação de 

um novo chefe para o PETP e de uma nova coordenação para o Núcleo Três Picos – 

ambos mais orientados para o uso público e para o turismo do que a equipe anterior. 

Conforme nos conta um entrevistado ligado ao ITPA:  

 
Como funcionário terceirizado, estava muito difícil conseguir ser aceito pela 
equipe do INEA, que já tinha a sua dinâmica de trabalho formulada. Quando 
chega um turismólogo em um órgão ambiental para falar de uso público, as 
pessoas questionam tudo, porque nem sabem direito o que significa a nossa 
formação. Nos Três Picos, estávamos no processo de explicar que o uso 
público é uma forma de valorizar o trabalho feito na unidade, que muitas 
vezes é invisibilizado [...] Queríamos fazer as pessoas entenderem que o 
parque é uma unidade de proteção ambiental que permite visitação, então 
não adianta se fechar, se esconder do visitante, ou não manejar as trilhas, 
deixando o mato crescer para afastar as pessoas [...] o parque não funciona 
só para o montanhista. Por isso, começamos a tentar orientar o trabalho de 
Cachoeiras para os Três Picos, porque ali estava o principal ponto para a 
visitação, onde ficam os ‘Três Picos’, né [...] Estava muito difícil até mesmo 
por uma questão operacional, de transporte até lá. Mas com a mudança de 
gestão no PETP e no INEA, ficou bem mais fácil. Eles queriam mídia, 
visibilidade para o trabalho. Então, liberaram o acesso ao Núcleo, com 
caminhonete do INEA passando direto pela localidade [...] Foi um ponto de 
virada (G.L. 28 anos. Outubro/2017).  
 

Essa nova gestão contratou cinco jovens, filhos de agricultores, como 

funcionários terceirizados do PETP, seguindo a mesma lógica da equipe anterior para 

conseguir apoio da população local em suas atividades. Afinal: 

 
Cada menino que a gente traz para trabalhar traz todo um ciclo de pessoas, 
isto é, a sua própria família para o lado da unidade. O parque, que até então 
reprimia ou que nem se fazia presente, agora abraça a gente daqui - não só 
com emprego, mas com a possibilidade de participar do trabalho 
desenvolvido nas terras que eram dos seus avós antigamente (G.L. 28 anos. 
Outubro/2017).  

 

De 2016 para cá, diversos eventos foram promovidos pelo PETP na localidade, 

como a comemoração da semana do meio ambiente, o aniversário de fundação da 
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unidade, o evento anual de abertura da temporada de montanhismo, entre outros – 

com ampla divulgação das atividades realizadas nas redes sociais e em sites de 

notícias. Afinal, o então chefe da unidade era um “empresário influente” no setor de 

comunicação social. Também foi feita uma reforma na área de camping e na casa que 

serve de sede ao Núcleo Três Picos (figura 15), assim como o manejo de todas as 

trilhas e placas de sinalização do parque, visando atrair mais visitantes para a região. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esse contexto revela o dissenso entre visões ‘preservacionistas’ e 

‘conservacionistas’ presentes, ainda hoje, no movimento ambientalista e na gestão 

das áreas protegidas no Brasil. Tal como aponta Ferreira (2004), há na linguagem 

ambientalista a diferenciação entre o termo ‘conservação’, referente ao uso controlado 

dos recursos naturais, e o termo ‘preservação’, correspondente à ideia de 

intocabilidade e de manutenção integral dos biomas.  

Ainda que o objetivo central de ambas as correntes ambientais seja a proteção 

dos recursos naturais, há diferenças entre elas. Segundo a autora, o preservacionismo 

estaria ligado a concepções mais puristas e ‘biocêntricas’, nas quais o homem não 

ocupa destaque em uma posição hierárquica frente à natureza. No conservacionismo, 

por outro lado, prevalece uma visão mais ‘antropocêntrica’, a partir da qual a 

conservação da natureza estaria associada à reprodução social e ao bem-estar 

humano no mundo. Essa dualidade, ainda presente no debate ambiental, influi na 

gestão das unidades de conservação e na forma como se relacionam com as 

populações de seu entorno e seus visitantes.  

Nos Três Picos, essa visões extrapolam o universo do parque e recaem sobre 

os moradores, marcando uma nova ruptura na relação entre os locais e os neorrurais. 

Isso porque, embora alguns nativos tenham alegado estarem satisfeitos com a postura 

Figura 15: Núcleo Três Picos 

 
Fonte: Acervo Pessoal (2018)  
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“mais aberta” do parque em relação à população agricultora e ao turismo, alguns 

neorruais demonstraram preocupação com a “preservação da unidade” (que, para 

eles, estaria em segundo plano nas ações desenvolvidas pela atual gestão).  

Os conflitos que envolvem a presença do PETP configuram uma questão 

importante no campo de estudo, remetendo-nos à oposição entre ‘natureza’ e ‘cultura’, 

própria do mundo moderno ocidental, que não entende a biodiversidade como 

componente cultural de diferentes grupos sociais. Contudo, não encontramos neste 

trabalho espaço suficiente para aprofundá-la. Por hora, tencionamos explicitar como 

as controvérsias entre posturas ‘preservacionistas’ e ‘conservacionistas’ influem na 

organização do turismo em Três Picos, que, de 2016 para cá, vem tomando novos 

contornos, devido ao aumento de visitantes ligados ao ‘ecoturismo’, sobretudo em 

função das novas ações voltadas ao uso público no parque.  

 

2.3.1 O turismo hoje  

 

Com o aumento das atividades do parque, no que tange a sua divulgação e 

reorganização interna para favorecer o uso público no Núcleo Três Picos, mais 

visitantes têm chegado até o local, o que se traduz, novamente, em uma mudança no 

perfil do turismo praticado no vilarejo. Há cada vez mais pessoas interessadas em 

práticas de ‘ecoturismo’, sendo os passeios pelas trilhas e o pernoite no camping da 

unidade as atividades mais procuradas. Diversas agências de turismo passaram a 

comercializar ‘expedições’ e pacotes de ‘trekking’39, inaugurando uma nova parceria 

com os abrigos de montanha, que recebem não apenas os montanhistas, mas agora 

também os “trilheiros” atraídos pelas travessias do PETP que passam pelos Três 

Picos.  

Devido a esse movimento, os abrigos intensificaram um processo já em curso 

de ampliação dos serviços por eles oferecidos. Um dos refúgios criou um restaurante 

e um “brewpup”40  em sua parte externa, que oferecem pratos feitos à base de 

produtos orgânicos, com opções vegetarianas, e cervejas artesanais localmente 

fabricadas. Outros dois refúgios, que também comercializam cerveja artesanal, 

 
39 Caminhadas feitas por trilhas que exigem algum grau de esforço físico.  
40 Brewpubs são os bares que produzem a sua própria cerveja de maneira artesanal, comercializando-
a somente no local.  
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oferecem ‘rodízio de pizza no forno à lenha’ como opção de jantar para o seus 

hóspedes, contando, do mesmo modo, com ingredientes orgânicos e com alternativas 

vegetarianas.  

Nessa direção, também surgiram novos empreendimentos turísticos na 

localidade, por iniciativa de moradores neorrurais recém-chegados, dentre eles as 

“casinhas dos Três Picos”, voltadas para o aluguel por temporada, e um 

empreendimento que se intitula como “chalé sustentável” (figura 16) cuja 

autodescrição vale ser referida:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Sítio e condomínio de convivência rural, onde pode-se passar alguns dias 
vivenciando uma experiência única, hospedando-se e compartilhando 
conosco a natureza magnífica das vistas fotográficas ímpares, e conviver com 
muitos aspectos do local, como banho de rio dentro da propriedade, pássaros 
silvestres, trilhas leves, médias e escaladas com guias no Parque Estadual 
dos Três Picos [...] Para quem aprecia, nas redondezas existem várias 
cervejas artesanais de qualidade, que só são encontradas no vale acima do 
sítio (Cervejas Três Picos, Mountain Jam -Cabeça de Dragão, Bee Bear) com 
visitas para a degustação de culinária saudável, com insumos e ingredientes 
orgânicos da Jerimum Produtos Naturais, gourmets saborosos da roça [...] 
(RESERVA Três Picos, 2017). 

   
Por influência do trade turístico, da atuação do parque, do perfil dos visitantes 

e da presença dos neorrurais, o turismo em Três Picos está cada vez mais orientado 

pelo ideário da sustentabilidade ambiental, ao mesmo tempo em que se centraliza em 

iniciativas dos “de fora”. As pessoas locais que já trabalham com a atividade buscam 

Figura 16: Área do chalé 

 
Fonte: Reserva Três Picos (2018)  
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consolidar sua inserção nessa dinâmica, ressignificando, constantemente, suas 

práticas ‘tradicionais’. 

Para além do caso da broa, que virou “broa de planta”, citamos os esforços da 

própria pousada 41 , que incluiu frutas no seu “café da manhã da roça”, também 

composto por “leite e queijo fresco localmente produzido”; e passou a oferecer opções 

vegetarianas para o “caldo” servido no jantar. Também foi em 2016 que o jovem local 

“produtor de orgânicos” efetivou sua transição para fora do “convencional” e começou 

a vender as “cestas orgânicas” para os turistas da região. 

Considerando a imprecisão que circunscreve a ideia de ‘sustentável’, sendo ela 

formada por uma série de disputas político-ideológicas, que competem para legitimar 

um conceito hegemônico (MOREIRA, 1999), identificamos entre alguns moradores 

dos Três Picos a tentativa de integrar suas práticas ‘tradicionais’ no bojo daquelas 

consideradas ‘sustentáveis’, ‘saudáveis’, ‘naturais’ pelos atores sociais com os quais 

interagem.  

Apesar desses esforços, de junção do ‘tradicional’ com o ‘ambiental’, a maior 

parte das famílias agricultoras permanecem à margem do turismo desenvolvido no 

local, já que as premissas do ‘movimento ambientalista’, a ele atrelado, tendem a 

condenar e reprimir o cultivo com insumos agroquímicos – que representa a realidade 

de quase todas as propriedades do vilarejo. Os neorrurais se beneficiam mais 

facilmente da interação entre ‘turismo’ e ‘sustentabilidade’ que se acentua nos Três 

Picos. Afinal, este processo é conduzido por demandas de grupos sociais de origem 

urbana, que veem o ‘rural’ como ‘natural’, dos quais eles próprios fazem parte.  

Assim sendo, ainda que os discursos correntes associem o ‘turismo 

sustentável’ àquele comprometido com iniciativas capazes de integrar a população 

local nos ganhos gerados pela atividade, por meio do uso racional de seus recursos 

naturais e culturais (ASSIS, 2003), em Três Picos, a progressiva afinidade do turismo 

com os paradigmas da ‘sustentabilidade’ se coloca como um elemento que o afasta 

das famílias agricultoras e o aproxima ainda mais dos moradores neorruais, que 

também dispõem de maiores recursos financeiros para investirem em projetos 

voltados para atividade turística.  

Nesse sentido, embora o turismo na localidade se aproxime dos ideários do 

‘turismo de base comunitária’, sendo ele realizado pelas pessoas que integram a 

 
41 Desde 2014, gerida apenas pelo jovem filho de agricultores com a ‘ajuda’ de sua família.   
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‘comunidade’, baseadas na autogestão dos recursos locais, por meio de relações de 

cooperativismo entre si (IRVING, 2009), seus benefícios socioeconômicos não estão 

ao alcance de todos.  

Tal como aponta Sebele (2010) a presença de ‘elites’ no interior dos grupos 

‘comunitários’ pode representar um empecilho para que a atividade turística seja 

indutora de desenvolvimento local, uma vez que estas tendem a monopolizar as 

iniciativas voltada para o turismo, devido às vantagens competitivas derivadas de sua 

posição nas relações de poder. Afinal, o turismo de base local não se constrói imune 

às relações de desigualdade e de conflito presentes nos grupos sociais que o 

praticam, podendo representar um fator que as minimiza, ou as reproduz. 

Para além do fato de estar sendo concentrado em iniciativas de moradores 

neorruais, há outra controvérsia relativa ao turismo em Três Picos. Segundo 

entrevistados, está em curso um processo de especulação imobiliária impulsionado 

pelo aumento dos visitantes na região, conforme expressam os relatos a seguir:  

 

Sou filho de produtor rural, nascido e criado nos Três Picos, mas há pouco 
tempo me mudei com a minha família para Patrocínio [...] Meu pai e meus tios 
venderam o sítio que a gente tinha aqui em cima e dividiram o dinheiro. Ele 
comprou um terreno menor, porém 100% aproveitável, porque é todo plano. 
Então, no final, acho que valeu a pena, porque aqui em cima era mais difícil 
para o meu pai [...] (E.O, 25 anos. Abril/2018). 
 
O sítio onde eu planto, que é do meu patrão (morador neorrual), está à venda 
por um milhão e meio [...] É uma propriedade grande, com várias casas. 
Então, acho que deve valer isso mesmo. Ele acha que vai ter gente para 
comprar, porque já apareceram algumas pessoas para visitar o terreno. Vem 
muita gente do Rio comprar terras aqui nos Três Picos [...] Antes era barato, 
minha avó que conta. Qualquer agricultor plantava agricultura e fazia dinheiro 
para comprar um pedaço de terra por aqui. Ela mesma comprou terra de dois 
irmãos com o dinheiro da lavoura. Hoje não dá. Como é que a gente vai 
trabalhar na agricultura e ter dinheiro para pagar um terreno de um milhão e 
meio? [risos] A minha mãe não gosta quando eu falo: mas é por isso que 
penso em comprar terra em outro lugar (M. M., 23 anos. Abril/2018). 
 
O meu avô, pai do meu pai, foi o primeiro da família a ter propriedade aqui 
nos Três Picos. Ele comprou um bom pedaço de terra, depois foi repartindo 
e vendendo para alguns parentes também [...] Antes a terra aqui era muito 
barata. Hoje não, está valorizando muito. Por isso mesmo a gente deveria 
preservar o nosso pedaço, porque ele tem uma história nossa. Para mim, a 
terra tem que ficar entre família. Eu nunca venderia, até porque tenho vontade 
de abrir alguma coisa para o turismo. A família do meu namorado também 
não [...] Hoje, quem mais se interessa em comprar terra na região é gente de 
fora, e não mais agricultor, porque não dá, né [...] (G.L, 17 anos. Abril/2018).  

 

Segundo Wedig (2009), em diferentes grupos sociais ligados à agricultura 

familiar, a terra é compreendida não apenas como objeto de trabalho, simples coisa 
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ou mercadoria de troca, mas como expressão de uma moralidade. Ao lado da família 

e do trabalho, ela representa um dos elementos nucleantes da vida no campo. Por ser 

herdada de avós e bisavós, contribui para a formação de laços de pertencimento 

construídos com o lugar em que se vive. Assim, é percebida como patrimônio da 

família, que merece ser preservado.  

Os relatos explicitados acima mostram três diferentes respostas ao movimento 

de aumento do preço da terra entre os agricultores da localidade em estudo: 1) a 

venda da terra para “gente de fora”, seguida pela compra de “terrenos melhores” em 

localidades vizinhas; 2) a procura por terras em outras localidades para expandir a 

produção agrícola, já que essa prática hoje é inviável nos Três Picos; 3) a resistência 

frente à especulação imobiliária para manter o patrimônio da família, o que pressupõe 

um menor espaço para a lavoura e o trabalho pluriativo para complementar a renda 

familiar.  

De modo geral, percebemos que a última resposta tem sido a mais adotada, já 

que a maioria dos nossos entrevistados não demonstraram interesse em sair dos Três 

Picos. Nessa direção, analisamos que o trabalho com o turismo, dentre as poucas 

pessoas “de dentro” que com ele se relacionam, tem sido praticado como uma forma 

de demarcarem seu espaço em um contexto de disputas pelo território em que vivem.  

Tal como apontam Ruiz-Ballesteros e Hernández-Ramírez (2010), em muitos 

casos, o turismo praticado por grupos ‘tradicionais’, faz parte de estratégias mais 

amplas que englobam a prática política e a busca por desenvolvimento local, 

representando um veículo para que alcancem a autogestão de seus recursos e 

territórios – de onde, tradicionalmente, tiram seu sustento.  

Oferecer atividades turísticas pode significar uma maneira de proteger o espaço 

em que vivem e trabalham de ameaças externas (como a especulação imobiliária, 

expropriações para empreendimentos capitalistas e unidades de conservação). Isto é, 

um subterfúgio para valorizar o modo de vida local como algo a ser respeitado e 

‘protegido’ (RUIZ-BALLESTEROS; HERNÁNDEZ-RAMÍREZ, 2010). 

Para os autores, é importante compreender que os grupos sociais respondem 

aos estímulos externos de acordo com suas próprias dinâmicas, uma vez que suas 

experiências anteriores e suas demandas do presente exercem influência no que 

percebem ou não como ameaça ou oportunidade.  
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No caso das famílias dos Três Picos, em um primeiro momento, o trabalho com 

o turismo foi impulsionado por interesses econômicos, isto é, pela necessidade de 

complementar a renda obtida com a agricultura. No entanto, com o passar do tempo, 

a atividade também passou a ser percebida como um modo de legitimar como 

importantes os usos dados pelos agricultores ao território em que vivem, devido ao 

poder de tradução cultural que oferecem as trocas interculturais promovidas pelo 

turismo.  

Segundo um jovem, filho de agricultores, entrevistado na escola rural que há 

nos Três Picos, “[...] o turismo é importante para as pessoas conhecerem a realidade 

do campo, da agricultura familiar, e para saberem da importância que nós temos, as 

dificuldades que enfrentamos, das riquezas das nossas tradições”. Esse tipo de 

afirmação demonstra que os grupos ‘tradicionais’, frequentemente, aspiram participar 

do turismo não somente por seu retorno financeiro, mas também pelo senso de 

empoderamento que caracteriza a auto representação e agenciamento de si mesmos 

(RUIZ-BALLESTEROS; HERNÁNDEZ-RAMÍREZ, 2010). 

Apesar da percepção do potencial simbólico e financeiro do turismo entre os 

moradores dos Três Picos, poucos são aqueles que encontraram os meios 

necessários para se inserir na atividade, já que ela ainda representa uma novidade 

para a maioria das pessoas locais. Observamos que os mais jovens são os que mais 

‘se aventuram’ nessa direção, protagonizando, portanto, o processo de aproximação 

entre agricultura e turismo nos Três Picos, uma vez que são os principais responsáveis 

pela inserção de seus pais, tios, avós em práticas ligadas a atividade turística. 

Frente a essa constatação, nos perguntamos: o que explica tal conjuntura? O 

que faz com que os ‘jovens’ sejam mais atraídos pela atividade turística do que as 

gerações anteriores? Quais expectativas e representações os mobilizam para o 

trabalho com o turismo? Este fenômeno é uma particularidade nos Três Picos ou 

também se desenvolve em outros contextos semelhantes? O que mudou na dinâmica 

territorial local, nos últimos anos, para que ele tenha se tornado possível?  

Os elementos até então apresentados, isto é, o atual cenário de pluriatividade 

na agricultura familiar fluminense, bem como sua relação com demandas urbanas 

veiculadas por neorruais, turistas e unidades de conservação que se fazem presentes 

em seus territórios, nos servem para explicar o contato dos moradores dos Três Picos 

com o turismo. Ele passa a ser utilizado como atividade pluriativa, devido a um 



93 

 

 

processo de hibridização cultural conjugado entre os ‘de dentro’ e ‘os de fora’, no qual 

produtos materiais e simbólicos alheios vem sendo apropriados e reinterpretados 

pelas famílias locais, de acordo com suas próprias demandas.  

O complemento à renda obtida com a agricultura seria uma dessas demandas, 

que se conecta, no entanto, com objetivos mais amplos, como o de garantir a 

reprodução social da agricultura familiar – não apenas como atividade econômica, 

mas como categoria formadora de identidades, modos de vida e visões de mundo – e 

também o direito à “terra”, como lugar de vida e de trabalho, valorizada pelos laços de 

pertencimento por ela produzidos.  

Até aqui, falamos sobre a relação do turismo com os agricultores de forma 

geral. Mas o que explicaria sua correlação específica com as gerações mais jovens? 

No caso dos Três Picos, como primeira hipótese, associamos este processo ao 

trabalho desenvolvido pela escola rural presente no vilarejo, conforme discorremos no 

próximo tópico. 

 

2.4 O PAPEL DO CEFFA NO TURISMO EM TRÊS PICOS  

 

O CEFFA42 Rei Alberto I é uma instituição de ensino público e gratuito de nível 

fundamental e médio, que atende cerca de 350 alunos. Sua gestão é compartilhada 

entre a prefeitura de Nova Friburgo (6º ao 9º ano), o governo do estado do Rio de 

Janeiro (ensino médio) e o Instituto Bélgica Nova Friburgo (IBELGA), uma 

organização sem fim lucrativos responsável por sua idealização e fundação, em 1994. 

A escola está localizada em uma “fazenda” de 27 hectares (figura17), que fica na parte 

mais baixa do vilarejo dos Três Picos, delimitando, inclusive, a sua fronteira com 

Baixada de Salinas, uma localidade que lhe é vizinha. Segundo um de nossos 

entrevistados, “do IBELGA43 para cima a gente considera Três Picos, dali para baixo 

já é Baixada” – o que, de certa forma, nos concede uma pista sobre a centralidade 

ocupada pela instituição no universo em que estudamos. 

 
42 ‘Centro Familiar de Formação Por Alternância’. 
43 Localmente a maior parte das pessoas se referem à escola como ‘Ibelga’ e não como ‘Ceffa’.   
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De acordo com Frossard (2014), essa iniciativa surgiu como resposta à falta de 

instituições de ensino voltadas para a realidade das famílias agricultoras do Campo 

do Coelho, cujos filhos não avançavam em seus estudos para além das séries iniciais, 

e para conter a evasão escolar e o êxodo dos que buscavam continuar estudando – 

mas que, para tanto, precisavam se deslocar para os centros urbanos.  

De fato, conforme nossos interlocutores, nos Três Picos, havia apenas uma 

pequena escola voltada para a educação básica. Por isso, antes do “IBELGA”, a 

maioria das pessoas estudava, no máximo, até a antiga 4ª série do ensino 

fundamental (hoje 5º ano). É esta a realidade da maior parte dos pais e avós dos 

jovens que entrevistamos. Isso porque, segundo eles, “quase ninguém saía para 

continuar estudando em outro lugar, por causa da dificuldade de transporte, e porque 

tinham responsabilidades em ajudar a família com o trabalho na lavoura” (R. B. 19 

anos. Abril/2018). 

Com a chegada da escola, esse quadro se modificou, uma vez que a maioria 

dos jovens, hoje, estuda até o último ano do ensino médio, oferecido pelo CEFFA 

desde 1998, na modalidade ‘técnico agrícola’ ou ‘técnico em administração’, sendo 

esta opção mais recente, ofertada desde 2010. 

Seguindo o modelo dos Centros Familiares de Educação Por Alternância 

(CEFFAs), a escola é baseada na ‘pedagogia da alternância’, que pressupõe a 

articulação entre a formação pela escola e pelo envolvimento dos alunos em tarefas 

praticadas no interior unidade produtiva familiar (OITAVEN, 2014). Por isso, as aulas 

são ministradas, em período integral, durante uma semana, que é subseguida pela 

“semana de alternância”, sem atividades na escola. Neste período, o aluno permanece 

Figura 17: Ceffa Rei Alberto I 

 
Fonte: Acervo pessoal (2018)  
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com a família, aprendendo sobre as práticas agrícolas realizadas na unidade produtiva 

familiar.  

Nesse modelo pedagógico, há o comprometimento em não desvalorizar os 

conhecimentos locais em relação àqueles formulados dentro do universo escolar. Isso 

porque, conforme explica Frossard (2014), o ensino convencional, descontextualizado 

da ‘realidade do campo’, frequentemente, leva os estudantes ao ‘fracasso escolar’ – 

já que os conteúdos ensinados apresentam pouca ou nenhuma relação com o que 

vivenciam44.  

Assim sendo, de acordo com o autor, a pedagogia da alternância caminha em 

direção oposta. Ela busca valorizar os conhecimentos que o discente já possui, 

oriundos de sua família e do seu meio ‘comunitário’, ajudando-o a organizar esses 

saberes, de modo a serem utilizados como indutores de desenvolvimento local.  

Nesse sentido, os quatro pilares que sustentam essa abordagem pedagógica 

são: a) a associação entre as famílias em nível local/regional, que são convidadas a 

assumir ‘responsabilidades' pedagógicas e administrativas dentro da escola, sendo 

essa uma estratégia para se aproximar dos interesses locais, familiares e 

comunitários, e orientar o trabalho para eles; b) a alternância, como forma de manter 

o jovem integrado ao seu meio social; c) a formação profissional ‘integral’ e ‘humana’, 

referindo-se à formação para além da agropecuária, estimulando o 

empreendedorismo e inovações para a pluriatividade, que se baseiem no ‘resgate’ 

das raízes histórico-culturais do ‘jovem rural’; e à formação capaz de orientá-lo à 

‘solidariedade’, à ‘ética’ e ao respeito às diferenças; d) o desenvolvimento 

‘sustentável’, sendo este o mais importante pilar dos CEFFAs, caracterizado pelo 

estímulo de práticas e projetos de baixo impacto ambiental, comprometidas com a 

sustentabilidade financeira, social e ecológica do modelo de produção familiar 

(FROSSARD, 2014).  

De fato, nos contatos que estabelecemos com o CEFFA Rei Alberto I, pudemos 

observar esses elementos sendo operados. Os familiares de alunos e ex-alunos são 

integrados ao universo escolar por uma série de eventos, visitas e reuniões. Mesmo 

os encontros da Associação de Produtores Rurais de Baixada de Salinas, Campestre 

 
44 Na prática, essa questão parece controversa. Alguns alunos e professores argumentam a favor de 
um menor grau de ‘contextualização’ dos conteúdos no CEFFA, baseados no argumento de que, para 
prestar o vestibular, os jovens teriam que ter acesso à mesma grade que os alunos das escolas 
convencionais. 
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e Três Picos são realizadas na escola, sendo ela um dos principais espaços de 

sociabilidade e articulação política ocupados pelos moradores dos Três Picos.  

Por receber estudantes de cada uma das localidades rurais do Campo do 

Coelho, a instituição também promove o contato dos jovens com as diferentes 

realidades que compõem a sua “região”. Por isso, frequentemente, os alunos são 

incentivados a realizarem visitas e pesquisas de campo em propriedades e 

empreendimentos regionais, com o objetivo de encontrarem inspiração para a 

construção de novos projetos profissionais. A propriedade da Dodoca, por exemplo, é 

um dos lugares para os quais os alunos são levados, para que conheçam a história 

das broas e sua relação com os turistas.  

 Isso acontece, pois, o Projeto Profissional do Jovem (PPJ) é um dos 

instrumentos formativos da pedagogia da alternância. Ele deve ser apresentado e 

executado pelos estudantes ao final do ensino médio, como requisito parcial para 

receberem o título de técnico em agropecuária ou em administração. É, 

principalmente, por meio do PPJ que os jovens são estimulados a uma “formação 

integral” e comprometida com o “desenvolvimento sustentável”. Afinal, seus projetos 

precisam propor algum nível de inovação frente à unidade produtiva familiar que 

integram, assim como devem estar alinhados com a ideia de ‘sustentabilidade’, 

sobretudo na esfera do ‘ambiental’.  

Pelo PPJ, os alunos são impulsionados a levarem as diferentes práticas 

agroecológicas que aprendem na escola para o seu contexto familiar, assim como as 

possibilidades de trabalho pluriativo que lhes são apresentadas em sala de aula. 

Dessa forma, o IBELGA tem sido um dos responsáveis pela introdução de novas 

lógicas na agricultura praticada nos Três Picos. De acordo com uma jovem do vilarejo, 

egressa da instituição:  

 
O IBELGA tenta passar uma visão diferenciada do rural para os alunos. Eles 
falam muito sobre agroecologia, sobre o valor que têm nossas tradições [...] 
Eu acho importante para conhecermos coisas que não vemos na produção 
familiar. O cultivo convencional todo mundo conhece desde criança, e 
provavelmente vai trabalhar com isso a vida toda, né [...] No Ibelga a gente 
tem oportunidade de ver algo diferente, de aprender algo novo e ver o que dá 
para implantar na produção (M. C., 29 anos. Abril/ 2018). 

 

Segundo o jovem dono da pousada, o seu período na escola foi marcado por 

um professor que, frequentemente, dizia aos alunos que eles precisavam “aproveitar 



97 

 

 

o turismo”, para impedir que somente os “de fora” se beneficiassem do aumento no 

fluxo de turistas passando pela região.  

Em uma de nossas visitas a campo, esse discurso foi reproduzido por outro 

professor, que falava aos alunos da importância de se organizarem para a chegada 

do turismo, que poderia ser fonte de problemas, caso não houvesse preparação da 

‘comunidade’. Citando o caso do distrito de Lumiar, também localizado no município 

de Nova Friburgo, onde o turismo teria desencadeado um processo de diminuição do 

espaço disponível para a agricultura familiar, em função da venda de terrenos para 

pessoas “de fora”, ele falava sobre o quão interessante poderia ser a articulação do 

turismo com a agricultura, como uma atividade complementar à produção familiar. 

Ainda que em proporção muito menor do que os conteúdos ligados à 

agropecuária e à agroecologia, o turismo vem sendo trabalhado pela escola. Contudo, 

em uma abordagem muito mais teórica do que prática, já que poucas ações são 

efetivamente orientadas para inserir os jovens no turismo em Três Picos. Os projetos 

mais concretos nessa direção foram realizados com egressos da escola nos anos de 

2012 e 2013, pelo Programa Novos Rurais, que anualmente é realizado no CEFFA 

pelo Instituto Souza Cruz: 

 
Aplicado em parceria com entidades de educação formal e organizações 
contextualizadas ao rural, o programa oferece novas habilidades e 
competências aos egressos e estudantes do Ensino Médio dessas 
instituições, transformando-os em agentes capazes de agregar valor aos 
produtos e serviços da agricultura familiar. Este é o foco do programa Novos 
Rurais, lançado em 2012 pelo Instituto Souza Cruz e reconhecido pela 
Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO/ONU) 
como uma ‘boa prática’ para o desenvolvimento sustentável. O principal 
objetivo da iniciativa é fomentar estratégias de diversificação produtiva e 
comercial entre rapazes e moças que vivem no campo (SOUZA CRUZ, 2017). 
 

Em 2012, este programa ofereceu auxílio técnico e financeiro para a realização 

dos projetos “Vivências Rurais” e “Café na Roça”, ambos orientados para o turismo e 

realizado por jovens ligados à agricultura familiar nos Três Picos.  

As Vivências Rurais foram uma proposta formulada pelo jovem à frente da 

pousada. Segundo ele, o seu objetivo foi multiplicar os ganhos gerados pelo turismo 

para além de seu empreendimento, a partir da consolidação das visitas que já vinham 

sendo realizadas às pequenas propriedades locais.  

A ideia visava apresentar aos turistas o modo de vida no campo e, ao mesmo 

tempo, oferecer aos agricultores uma possibilidade alternativa para escoarem seus 

http://www.boaspraticas.org.br/index.php/pt/areas-tematicas/inclusao-socio-produtiva/185-programa-novos-rurais-pt
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produtos – por meio da venda direta ao visitante. A iniciativa foi complementada por 

oficinas (de fotografia, pão caseiro, macramê) realizadas na pousada para os 

hóspedes, porém, abertas às pessoas da comunidade sem custo algum. Com os 

recursos dos Novos Rurais, foram impressos materiais de divulgação do projeto. As 

oficinas, porém, tiveram pouca adesão das pessoas locais e deixaram de ser 

realizadas. Já as “vivências rurais” tornaram-se prática comum, já que os hóspedes 

da pousada frequentemente buscam visitar as propriedades do entorno, mesmo que 

seja apenas para comprar um queijo ou tomar um banho de rio.  

O Café na Roça, por outro lado, abriu as portas da propriedade de uma jovem 

local, para que os visitantes pudessem experimentar o café da manhã (ou da tarde) 

“típico da roça”. O financiamento do programa serviu para construir uma cozinha com 

varanda em uma área próxima às plantações. O café era oferecido aos fins de 

semana, com itens localmente produzidos, como a broa da Dodoca, a chimirra45, 

geleias e bolos.  

Posteriormente, este projeto foi associado ao Colha e Pague, atividade na qual 

o turista poderia escolher os produtos na horta orgânica da família, que havia feito a 

transição para o cultivo agroecológico, mas encontrava dificuldades para escoar a 

produção. Essa iniciativa, no entanto, não funcionou por muito tempo. A família voltou 

a produzir no modelo convencional, por não ter conseguido “garantir o sustento” por 

meio dos “orgânicos”. Assim, as atividades do colha e pague foram encerradas. E a 

estrutura do café foi adaptada para o “quartinho”, um quarto com banheiro que passou 

a ser alugado por temporada para os turistas.  

Em 2013, outro projeto voltado para o turismo chegou até o Programa Novos 

Rurais, a partir de mais um jovem produtor dos Três Picos, que passou a atuar como 

condutor local, guiando grupos pelas trilhas no parque – conciliando o trabalho na 

agricultura com a atividade turística. Os recursos da empresa Souza Cruz foram 

utilizados para a compra de materiais de segurança para a realização das trilhas. 

Atualmente, no entanto, esse jovem não oferece mais o serviço de guia local. Por ter 

investido na transição de sua unidade de produção para o modelo agroecológico, 

agora, o seu contato com o turismo se dá pela venda de “cestas orgânicas” para os 

turistas que se hospedam pela região.  

 
45 A chimirra é um queijo fabricado pelos moradores dos Três Picos, semelhante à ricota. Segundo 
nossos entrevistados, esta ‘tradição’ foi trazida pelas famílias alemãs que migraram para Nova Friburgo.   
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É interessante notar que nenhum desses projetos seguiu o seu formato inicial, 

tendo sido transformados de acordo com as necessidades de cada um. Contudo, 

interpretamos que a participação no programa tenha sido importante para legitimar a 

possibilidade dos jovens de trabalharem com o turismo. Isto é, simbolicamente, o 

“Novos Rurais” ratificou a viabilidade e a importância de suas iniciativas, que se 

tornaram referência para outros alunos do IBELGA. Estes jovens, frequentemente, 

retornam à escola para falar de seus projetos, com o objetivo de inspirarem outros 

jovens na mesma direção. 

Atualmente, no ano de 2018, há dois PPJs sendo formulados para o turismo, 

por alunos da turma do terceiro ano em agropecuária. O primeiro deles, na verdade, 

é de idealização da própria escola, que tem a intenção de consolidar o “turismo rural 

pedagógico” na fazenda em que está instalada. Isso porque, o CEFFA já é visitado 

por inúmeros pesquisadores, técnicos e extensionistas rurais; alunos e professores 

de escolas que adotam a pedagogia da alternância; e, mais recentemente, por grupos 

de alunos de escolas urbanas – para que se sensibilizem sobre a importância da 

agricultura familiar e conheçam a realidade da vida no campo.  

Dessa forma, dois alunos foram orientados a organizar um roteiro de visitação 

pelos diferentes ‘atrativos’ da escola, dentre eles: o galinheiro, o capril, o ‘labirinto 

agroecológico’46, o minhocário, a sala de processamento e ‘fertmóvel’47.  

Já o outro PPJ é de uma jovem dos Três Picos, que está investindo na produção 

de pães caseiros, de fermentação natural, sem aditivos ou conservantes, para vender 

para os visitantes. Segundo ela:  

 
Eu sempre quis fazer o meu PPJ sobre o turismo. No início, o meu projeto ia 
ser uma página na Internet para divulgar a região. Mas acabou sendo 
complicado continuar com essa ideia, porque alguns gostam de divulgação, 
mas outros gostam de divulgar só para os amigos [...] Então, seria complicado 
conseguir apoio (financeiro) de todos para promover a página. Eu queria 
começar a fechar pacotes e passeios em parceria com as pousadas daqui e 
oferecer um almoço lá na casa da minha avó, feito com os orgânicos 
produzidos pelo meu irmão. A gente fez isso por um tempo, quando ele 
trabalhava como condutor local. Também pensei em oferecer guiamento por 
trilhas leves e cachoeiras, visitas ao sítio para as pessoas conhecerem como 
é a produção orgânica [...] Fiquei muito animada para fazer esse projeto! Acho 
que iria ser legal, né? O pessoal do Parque me ajudou e tudo, oferecendo o 
mapa das trilhas de lá. Mas, como eu casei, e tive que sair lá de cima, acabei 
desanimando. Só que essa não tinha sido a minha única ideia. Eu já tinha 

 
46 Horta orgânica no formato de ‘mandala’, cultivada pelos próprios alunos e professores do ensino 
médio técnico em agropecuária.  
47 Laboratório móvel, voltado para análises de fertilidade do solo, que opera em um furgão de 14 metros 
cúbicos, doado à escola pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). 
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pensado nos pães artesanais, assim de fermentação natural, porque sempre 
gostei de cozinhar [...] A minha avó faz a broa, né! No futuro, eu tenho vontade 
de abrir também uma lanchonete meio gourmet aqui pela região, ou quem 
sabe um restaurante. Por isso é que mudei meu projeto. Mas não apaguei a 
página ainda, se você procurar vai ver está ativa (K.M, 17 anos. Abril/2018).  

 

Por esse relato, identificamos que os jovens dos Três Picos já intencionam o 

envolvimento com o turismo como forma de trabalho. O IBELGA é importante por abrir 

espaço para que eles desenvolvam, aperfeiçoem e concretizem suas ideias, mesmo 

que a título de ‘trabalho escolar’.  

Além disso, a escola tem sido essencial para que a população de seu entorno 

perceba os modos de vida ligados à agricultura e à cultura local como ‘recursos’ 

importantes, mobilizáveis de diferentes maneiras, inclusive para o turismo. Também é 

a partir dela que se estreitam os laços entre pessoas “de dentro” e “de fora”, já que os 

filhos de neorrurais passaram a estudar na instituição, e a estabelecer laços de 

amizade com pessoas locais. Esse é um ponto importante, pois os jovens envolvidos 

com o turismo em Três Picos relataram manter relações de amizade com pessoas “de 

fora”, que de certa forma teriam intermediado o seu acesso à diferentes universos – 

como o da agricultura orgânica e o do turismo. 

Todos os jovens que, de alguma maneira, se envolvem com a atividade turística 

nos Três Picos são egressos do IBELGA. Este é um fato. No entanto, isso não significa 

que a escola seja a única responsável por esse fenômeno. Se assim fosse, o que 

explicaria o fato de os jovens dos Três Picos (e não os de outras localidades também 

atendidas pelo IBELGA) serem os que mais se relacionam com projetos voltados para 

o turismo? 

Conforme buscamos explicitar ao longo deste capítulo, a localidade em estudo 

vive um cenário particular em relação a outras localidades do Campo do Coelho. 

Primeiro, em razão da sua proximidade com o Parque Estadual dos Três Picos, 

ocupando a zona de amortecimento da unidade 48 . Depois, pelo aumento de 

moradores neorrurais e do fluxo de turistas em seu interior. Estes fatores, somados à 

atuação do IBELGA, têm levado à emergência de novas dinâmicas de vida neste 

território – que, sobretudo nos últimos 20 anos, tem sido confrontado por demandas 

 
48  Segundo a lei 9.985/2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 
Natureza – SNUC, a zona de amortecimento é área no entorno de uma unidade de conservação, onde 
as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar 
os impactos negativos sobre a unidade (BRASIL, 2000).  
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ligadas ao paradigma da ‘sustentabilidade’, veiculadas tanto pela agricultura, quanto 

pelo turismo.  

Ainda assim, apenas o ‘contexto’ territorial não nos parece suficiente para 

explicar o porquê dos jovens serem aqueles que mais se envolvem com o turismo em 

Três Picos. Seus pais e avós vivenciam a mesma realidade, participando, inclusive, 

de diversas atividades no IBELGA. No entanto, seguem mais distantes que os jovens 

da atividade turística. Por quê?  

Como segunda hipótese, interpretamos que essa etapa da vida, da ‘juventude’, 

guarde peculiaridades determinantes para os jovens sejam aqueles que, nos Três 

Picos, mais visualizem o turismo como possibilidade de trabalho. Afinal, conforme 

explica Chauveau (2017), há um postulado teórico que concebe os jovens como, em 

parte, agentes da transformação social, produtores de novos valores e normas sociais. 

Além disso, de acordo com a autora, é no momento de transição e latência em que se 

encontram os ‘jovens’ que os indivíduos tomam consciência de seu pertencimento a 

um meio, a um lugar – e das escolhas e oportunidades ligadas a ele. 

Dessa forma, a percepção que um indivíduo e, mais amplamente, que um grupo 

poderá ter de sua ‘ruralidade’, se forja, também, durante a socialização juvenil – o que 

revela a importância dessa etapa para a organização socioeconômica dos vários 

territórios e da formação de identidades a eles relacionadas (CHAUVEAU, 2017). 

Assim sendo, dedicaremos o próximo capítulo a tratar das questões sobre a 

‘juventude’ e as especificidades que assume essa categoria em territórios rurais. 

Assim, teremos a base necessária para discutir a relação que se dá entre o ‘turismo’ 

e a ‘juventude rural’, tendo como base o contexto que acabamos de descrever.  
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3. TURISMO E JUVENTUDE RURAL: A DIVERSIFICAÇÃO DOS MEIOS DE VIDA 

LOCAIS 

  

A sociedade brasileira é entrecortada, no tempo e no espaço, por interesses 

conflitantes de grupos e classes sociais. Esses interesses expressam concepções 

distintas de ‘desenvolvimento’, que disputam entre si os rumos a serem tomados pelo 

país (DELGADO; BERGAMASCO, 2017).  

No que se refere ao desenvolvimento rural, dois projetos seguem polarizados. 

Por um lado, há aquele hegemônico, traduzido pela modernização conservadora da 

agricultura, centrado na grande empresa agropecuária, cujos fundamentos são dados 

pela concentração da propriedade da terra e dos demais recurso produtivos. Para ele, 

são direcionados, prioritariamente, os recursos financeiros administrados pelo Estado 

(DELGADO; BERGAMASCO, 2017). 

Por este modelo, conforme explicam Delgado e Bergamasco (2017), o 

desenvolvimento rural seria visto como decorrente do crescimento da grande 

agricultura, o que pressupõe um enfoque setorial e excludente frente a essa noção. 

Para os autores, de sua posição dominante é que resultam os traços que marcam o 

rural brasileiro: a pobreza das populações do campo, o seu esvaziamento social, 

devido aos sucessivos fluxos migratórios em direção aos centros urbanos; e a 

concepção do campo como território periférico e residual. 

Por outro lado, de acordo com Delgado Bargamasco (2017), há alguns anos, 

um outro modelo de desenvolvimento rural vem se consolidando no Brasil, cujos 

principais elementos são o reconhecimento de diferentes formas de agricultura e de 

vida no campo.  

Tal concepção, caracterizada por um contraponto ‘territorial’ à ideia de 

‘desenvolvimento setorial’, tem como foco o desenvolvimento da agricultura familiar 

em sua grande diversidade, assim como o reconhecimento das particularidades das 

comunidades ‘tradicionais’ – parcela importante das populações do campo 

(DELGADO; BERGAMASCO, 2017). Esse é o modelo discutido, principalmente, no 

discurso acadêmico – não sendo, no entanto, aquele priorizado no atual cenário 

político do país. 

Assim sendo, diante de um modelo precário de ‘desenvolvimento’ e do 

enfraquecimento do tecido social no meio rural, certos jovens, homens e mulheres, 
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filhos de pequenos produtores, buscam inovações para (re)afirmar seu direito à terra, 

ao trabalho, ao lazer – enfim, ao território em que vivem e aos recursos por ele 

oferecidos (CHAUVEAU, 2017).     

Para a autora, essa inovação constante, por assim dizer, já que diversas 

gerações passadas também a realizaram traduz-se, por exemplo, pela hibridização 

de práticas e de identidades socioculturais desses jovens, que misturam referenciais 

‘rurais’ e ‘urbanos’, ‘tradicionais’ e ‘modernos’, ‘locais’ e ‘globais’ – influenciados pela 

mobilidade física e simbólica que caracteriza as sociedades contemporâneas, 

principal responsável pela diminuição das distâncias socioculturais entre os meios 

rural e urbano (CARNEIRO, 2008).  

Tais inovações se manifestam em suas iniciativas individuais e coletivas, bem 

como em seus projetos de vida, sejam eles apoiados ou não por instituições públicas, 

organizações privadas ou movimentos sociais – que também procuram promover uma 

visão específica do rural, mais ou menos apropriadas pelos jovens. Afinal, eles não 

são apenas consumidores, e sim produtores de sua própria realidade social e cultural.  

Para além de outras formas de pluriatividade, essa busca por inovações 

também se explicita pelo trabalho com o turismo, uma atividade essencialmente 

urbana que passa a se desenvolver em territórios ditos ‘rurais’ – e que em nosso lócus 

de estudo é apropriada principalmente pelos ‘jovens’. Mas, a quem nos referimos 

quando fazemos referência a essa categoria? O que significa ‘ser jovem’? Quais 

especificidades marcam a juventude no contexto rural contemporâneo? De que forma 

essas especificidades são mobilizadas para a construção de seus projetos de vida? 

Qual o papel ocupado pelo turismo e pela agricultura nessa direção?  

A partir do que vimos, ouvimos e observamos em Três Picos, quais significados 

são dados pelos jovens à agricultura e ao turismo? Quais representações os fazem 

direcionar-se (ou não) para o trabalho em ambas as atividades? Quais implicações a 

relação ‘turismo’ e ‘juventude rural’ imprime na dinâmica de vida local?  

Com base nessas perguntas é que avançamos nesse capítulo – no qual, em 

um primeiro momento, elucidamos o que entendemos por juventude rural, para, então, 

adentrarmos na discussão sobre os modos pelos quais essa categoria social se 

apropria do turismo no contexto em análise.  
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3.1. ‘SER JOVEM’ EM CONTEXTO DE RURALIDADES CONTEMPORÂNEAS 

 

Neste trabalho, tal como em Castro (2007), tratamos da juventude como uma 

categoria social, na medida em que atores sociais são identificados e se identificam 

como ‘jovens’, adotando essa identidade como articuladora de ação, de transformação 

ou de luta pela conservação de valores. 

Independente da condição de classe e gênero, seja no ‘mundo rural’ ou 

‘urbano’, há uma tendência entre os jovens de ocuparem uma posição de 

subalternidade na hierarquia social. Isso ocorre, frequentemente, a partir da ideia de 

que estariam ‘em construção’, e não ‘preparados’ para intervir e pensar a sociedade. 

No entanto, o que tem sido visto em organizações sociais que se autodenominam 

como ‘de juventude’ é justamente o inverso. O jovem aparece como um ator social 

que reflete e intervém não apenas nas questões específicas da ‘juventude’, mas 

naquelas relacionadas às transformações locais, da sociedade e do país (CASTRO, 

2007). 

Em concordância com Wanderley (2007), assumimos que esta corresponde a 

uma fase da vida caracterizada pela transição entre a infância e assunção plena dos 

‘papéis adultos’, tanto em sociedades rurais como nas urbanas. Por ser uma etapa 

culturalmente determinada, a sua demarcação é sempre imprecisa, sendo referida a 

alguns marcos, como o fim dos estudos, o início da vida profissional, a saída da casa 

dos pais, a constituição de uma nova família, ou ainda, simplesmente a uma faixa 

etária.  

Instituições estatísticas, como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), adotam definições mais estanques, identificando como jovens aqueles que 

têm entre 15 e 24 anos. Porém, devido ao aumento da expectativa de vida no país, 

vivemos o alargamento deste referencial para 16-34 anos (GAVIRIA; MENASCHE, 

2006).  

Em Três Picos, no que se refere à faixa etária, ouvimos de um dos entrevistados 

que os jovens seriam aqueles com idade entre 16 e 25 anos. Este parâmetro, 

entretanto, mostrou-se discrepante, pois diversas pessoas com mais de 25 anos nos 

foram apontadas como ‘jovens’ por amigos e vizinhos que não sabiam exatamente a 

sua idade.  
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A partir disso, observamos que a transição da juventude para a vida adulta se 

caracteriza por um processo gradual, muito mais demarcado pela assunção de 

“responsabilidades”, tais como “casar” ou “juntar”, mas também como “finalizar os 

estudos” (ensino médio), “ter o próprio dinheiro” e “ter filhos”, do que por uma faixa 

etária específica. Assim sendo, para o recorte dessa pesquisa, consideramos como 

‘jovens’ os que nos foram indicados e os que se auto identificaram como tal, critério 

que nos levou a pessoas com idade entre 16 e 30 anos.  

Brumer (2007) enfatiza que esses limites não são a questão mais importante, 

já que variam em diferentes sociedades e classes sociais. Por outro lado, tal como 

aponta Abramo (2007), algumas constantes aparecem como características da 

condição juvenil. Frequentemente, a noção de juventude se coloca como o momento 

em que se define ‘o projeto de vida’, buscando construir uma forma de lidar com a vida 

adulta. Esse processo parece comum aos jovens em distintas situações. Aqui, no 

entanto, cabe indagarmos quais seriam os diferentes recursos existentes para a 

definição desses projetos e quais as condições acabam por modelar aquele que é 

‘escolhido’. 

Outro elemento recorrente entre os jovens é a demanda por ‘viver a juventude’, 

partilhar de certas atividades e experimentações, muitas vezes vinculadas às 

possibilidades de formação e participação social, ao lazer e à sexualidade, 

vivenciados em uma intensidade peculiar nesta fase da vida. ‘Viver a juventude’ é algo 

que encontra diferentes significados de acordo com as referências culturais, regionais, 

ideológicas, religiosas, e também em função dos diferentes quadros sociais e 

econômicos (ABRAMO, 2007).  

Esses marcos da vida juvenil constituem, para a autora, a base que nos autoriza 

a falar em ‘jovens’ de um modo generalizado, e são o pano de fundo sobre o qual se 

desenham as diferenças e as desigualdades existentes entre os que integram essa 

categoria social. Mas para além das regularidades que marcam a ideia de ‘juventude’, 

quais seriam os pontos chaves para a percepção do que se convencionou chamar de 

‘juventude rural’? O que justificaria tal delimitação e quais seriam suas 

especificidades? 

Abramo (2007) argumenta que, para o jovem de origem rural, o momento de 

estruturação do ‘projeto de vida’ guarda tensões que são menos habituais para o 

jovem do meio urbano. Quando o jovem do campo se pergunta o que ‘quer ser’ e 
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‘fazer’, ele também se pergunta ‘onde’ ser e fazer tal coisa – no ‘campo’ ou na ‘cidade’? 

Afinal, conforme aponta Wanderley (2007), a dúvida entre ‘ficar’ e ‘sair’ tem sido uma 

questão estruturante para a juventude rural.  

As transformações ocorridas no campo e na agricultura, nos últimos 40 e 50 

anos, têm feito com que as novas gerações rurais vivenciem uma experiência singular, 

diferente das gerações anteriores. Os problemas e desafios presentes, sobretudo no 

mundo do trabalho, compõem um leque de questões diferentes das que outras 

gerações enfrentaram (ABRAMO, 2007). Em diversos contextos, tal como os 

estudados por Wanderley (2007) e Brumer (2007), a produção familiar vem se 

apresentando como frágil alternativa de trabalho para os jovens. Porém, também são 

escassas as oportunidades de emprego fora dela, o que torna ainda mais complexa a 

transição para a fase adulta.  

Outra tensão refere-se justamente à relação com a família, que no rural agrícola 

guarda uma singularidade. A família é também a unidade produtora. Então, as 

relações de conflito e de solidariedade que existem entre os jovens são acrescidas 

das apreensões relativas à produção e à sua continuidade. Ao formular seu projeto de 

vida, o jovem deve levar em conta o seu papel nessa unidade, pesando sua vontade 

de autonomia ao sentimento de compromisso e solidariedade com as demandas 

familiares (WANDERLEY, 2007; ABRAMO, 2007).   

Nesse sentido, tal como destaca Carneiro (2007), a família é percebida com 

certa ambiguidade. Embora seja importante para os jovens rurais, como fonte de apoio 

afetivo e material, representando um espaço de proteção, conforto e enraizamento 

social, ela também pode significar uma restrição aos seus desejos e projetos 

individuais, quando estes não estão alinhados com o objetivo coletivo estruturado no 

seio familiar.  

Para Gaviria e Menasche (2006), os jovens são os que vivenciam com maior 

intensidade as ambiguidades presentes no rural contemporâneo. Assim sendo, 

Carneiro (2007) nos provoca a pensar a juventude em relação às novas mentalidades 

presentes no cenário rural, em decorrência da crescente mobilidade material e 

simbólica entre campo e cidade.  

Segundo a autora, esse contexto têm provocado mudanças nos projetos 

juvenis e na maneira como os jovens rurais percebem os outros e a si próprios. A 

intensa comunicação entre esses universos nos colocam, portanto, o desafio de 
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entender os valores e anseios que atualmente permeiam as novas gerações, levando 

em conta não apenas a atração que a cidade e seus bens materiais e imateriais 

exercem sob elas, mas também o processo inverso, da revalorização do meio rural 

por segmentos da população urbana.  

Em síntese, os jovens rurais são, antes de tudo, jovens, cuja experiência de 

vida se baliza entre o passado das tradições locais, familiares e as demandas do 

presente, que inspiram as formas de vida cotidianas, e também aquelas vislumbradas 

para o futuro – por meio dos projetos referentes à fase adulta. Têm muito em comum 

com outros jovens de residência urbana, já que parte das carências sociais de que 

são vítimas traduzem as tensões e contradições da sociedade brasileira, em seu 

conjunto (WANDERLEY, 2007). 

Assim, tal como assinala Wanderley (2007), se não nos cabe isolá-los, também 

não podemos diluí-los numa pretensa homogeneidade, o que ignoraria as formas 

particulares de viver a juventude nas diferentes áreas rurais do país. Mesmo nestas, 

obviamente, há condições juvenis diferenciadas. Em consequência, a ‘juventude rural’ 

só pode ser compreendida se situada em um quadro de análise geral, mas que 

também inclua as múltiplas situações concretas correspondentes à diversidade de 

experiências vividas pelos que conformam esta categoria – é o que orienta a autora.   

Por isso, as discussões abaixo seguem o esforço de refletir sobre temas 

recorrentes neste recorte analítico, em relação às questões pertinentes aos jovens 

que integram a localidade dos Três Picos. 

 

3.2 MIGRAÇÃO, AGRICULTURA E O PAPEL DOS JOVENS NA UNIDADE FAMILIAR 

 

De acordo com Brumer (2007), os estudos sobre a juventude rural no Brasil 

vêm abordando, de um modo geral, a tendência de migração dos jovens para a cidade 

e seu ‘desinteresse’ pela atividade agrícola familiar. Entre os motivos apontados 

estão, de um lado os atrativos da vida urbana, principalmente no que tange às opções 

de estudo e trabalho remunerado; e por outro, as dificuldades relacionadas à 

agricultura, em grande parte associadas à introdução de relações capitalistas nas 

áreas rurais, situação que colocaria em risco a reprodução social das comunidades 

de pequenos produtores (GAVIRIA; MENASCHE, 2006).   
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Castro (2007) argumenta, porém, que a constante associação da juventude 

rural a esses temas contribuiu para a sua invisibilidade como categoria formadora de 

identidades sociais e, portanto, de novas demandas frente à sociedade. Embora se 

possa alegar a existência, entre as novas gerações, de uma visão relativamente 

negativa da atividade agrícola, isso não reflete necessariamente uma rejeição à vida 

no meio rural. Há, todavia, muitos jovens no campo (BRUMER, 2007).  

Em seu trabalho sobre os jovens rurais de pequenos municípios de 

Pernambuco, Wanderley (2007) observou que, de fato, poucos são aqueles que 

almejam trabalhar em atividades ligadas ao setor agrícola. Ao mesmo tempo, porém, 

muitos não sabem o que desejam fazer profissionalmente. A autora corrobora com 

Brumer (2007) ao constatar que ‘não querer trabalhar com a agricultura’ não significa 

necessariamente optar por um modo de vida ‘urbano’ ou ter a intenção de migrar para 

a cidade.  

Dentre os jovens entrevistados no estudo por ela conduzido, 30% afirmaram 

não pensar em sair do campo, mesmo demonstrando interesse em se encaminharem 

para profissões e ocupações fora da agricultura. Mesmo os jovens que não 

pretendiam viver no meio rural, mas em um centro urbano do interior (20%), afirmaram 

sair em busca de melhores oportunidades de trabalho e realização pessoal, 

reiterando, no entanto, uma preferência pelo local, por pequenas cidades próximas e 

já conhecidas. Outros 30% afirmaram estar em situação de indecisão, porém mais 

inclinados a permanecerem em suas localidades. Os 20% restantes, que relataram o 

desejo de migrar para grandes centros urbanos, explicaram essa decisão por não 

acreditarem poder realizar seus projetos profissionais na zona rural. 

Há, portanto, uma avaliação negativa das oportunidades de trabalho às quais 

se tem acesso no campo (WANDERLEY, 2007). Assim, frequentemente, a migração 

aparece não como livre ‘escolha’ pessoal, mas como resultado de um contexto de 

desvalorização socioeconômica da agricultura familiar. 

Tal como mencionado anteriormente, em Três Picos, observamos que, embora 

a agricultura permaneça como a principal atividade praticada pelas famílias locais, os 

mais jovens a percebem como “incerta”, no que se refere ao seu retorno financeiro. 

Fomos informadas que a renda média dos agricultores do vilarejo é de um salário 

mínimo por mês.  



109 

 

 

Ainda assim, esse valor não seria fixo, já que os rendimentos obtidos oscilam 

de acordo com muitas variáveis, como o preço dado à produção pelos atravessadores, 

as intempéries, a volatilidade do mercado e mesmo a ‘qualidade’ do que foi colhido – 

isto é, se os produtos saem no padrão de aparência e de tamanho exigidos pelo 

consumidor. Dessa forma, “mesmo trabalhando duro o mês inteiro, o agricultor nunca 

sabe quanto vai ganhar”.  

Isso, no entanto, não tem levado a processos migratórios, e sim à procura de 

outras formas de trabalho para complementar a renda familiar – principalmente no 

comércio regional, em lojas que comercializam insumos químicos, mas também no 

turismo, que começa a ser considerado como opção viável. Conforme um jovem local, 

aluno do terceiro ano do ensino médio no IBELGA:  

 
A agricultura, não só aqui... Acredito que também em outros estados, no 
Brasil como um todo, é uma coisa muito incerta. Você planta, mas não sabe 
o que vai acontecer, quanto vai ganhar com a produção. Depender disso fica 
complicado! Hoje, a tendência do jovem é sair da agricultura para fazer outra 
coisa. Vou dar um exemplo para você entender. Você planta 10.000 pés de 
tomate, uma roça com investimento caro, em adubo, agrotóxico, em 
encanamento para a irrigação. Aí, quando você colhe e vai vender no 
mercado (Ceasa), eles não compram, porque o produto está ‘muito grande’ 
ou ‘muito pequeno’. Tem um padrão, eles querem o tomate ‘bonito’. Que 
diferença isso faz? Aí, o produtor é quem fica no prejuízo [...]. 
Eu, acabando a escola, devo ir trabalhar na loja de produtos de um amigo 
meu, lá no Mercado do Produtor, em Conquista (Ceasa). Já está quase tudo 
certo [...] Talvez nem dê mais dinheiro do que trabalhar na lavoura. Mas, como 
a agricultura é muito incerta, eu prefiro assim [...] É claro que não pretendo 
sair totalmente da agricultura, porque vou me formar como técnico em 
agropecuária, e o trabalho na loja tem ligação com a lavoura: você vende 
semente para o produtor, está sempre no Ceasa, às vezes visita uma 
produção ou outra para divulgar alguma coisa [...]. Além disso, eu estou 
fazendo o meu PPJ sobre manejo nutricional agroecológico para equinos, na 
propriedade do meu pai, onde também trabalho na lavoura. Estou plantando 
aveia e alfafa para fazer feno para cavalo. Se der certo, quem sabe, posso 
continuar fazendo isso para vender [...] No futuro, penso em fazer uma casa 
ou uma ‘pousada’, porque isso é muito procurado aqui. Ia ser mais uma fonte 
de renda, né, porque a terra a gente já tem [...] E aqui a terra é muito 
valorizada, por causa disso mesmo, do turismo (R. B. 19 anos. Abril/2018).  

 

Mesmo frente às dificuldades relacionadas à atividade agrícola, a questão ‘ficar 

ou sair’ não ocupa lugar central entre os jovens dos Três Picos, visto que grande parte 

dos nossos entrevistados afirmaram querer permanecer morando no vilarejo e realizar 

seus projetos de vida na própria “região” – em referência às localidades do entorno.  

Dado o avanço dos conhecimentos sobre os fatores que impulsionam a 

migração dos jovens para a cidade, devido às dificuldades presentes na atividade 

agrícola como fonte de trabalho e renda, Brumer (2007) sugere que passemos a 
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inverter essa questão, procurando examinar as condições que favorecem sua 

permanência no meio rural. É nessa direção que buscamos seguir.  

Dentre os trabalhos que abordam essa perspectiva, muitos se detêm na 

compreensão da sucessão geracional dos estabelecimentos familiares. Tal como 

aponta Brumer (2007), a sucessão geracional é importante elemento para os jovens 

membros da agricultura familiar, pois interfere na sua constituição como indivíduos e 

na reprodução social das unidades produtivas ao longo do tempo. Trata-se de um fator 

relevante para o tecido social e para a estrutura do setor agrícola, embora nem sempre 

isto seja evidenciado.  

Uma das funções da família seria, segundo a autora, a de ‘produtora de terra’. 

Por constituir-se, simultaneamente, como espaço de produção e de consumo, um dos 

seus objetivos seria o de garantir a reprodução social da própria unidade familiar. Daí 

a sua necessidade, de pensar estratégias de reprodução geracional, para além das 

estratégias de reprodução mais imediatas. 

Todavia, não raro, a própria estrutura de distribuição da terra é problemática, 

sendo fator que, ao mesmo tempo, favorece e entrava à reprodução social dos 

pequenos agricultores, na medida em que impõem profundas restrições à capacidade 

produtiva dos estabelecimentos, associando-se, em várias ocasiões, aos fatores que 

provocam nos jovens a necessidade da migração (WANDERLEY, 2007). 

Em tempos passados, os filhos de pequenos produtores podiam migrar para 

novas áreas de ocupação, ou dividir a propriedade entre os herdeiros. Entretanto, 

essas sucessivas divisões chegam a um limite, comprometendo a partilha igualitária 

da terra, que não dá conta de garantir a subsistência de todos. As áreas disponíveis 

também vão se tornando escassas com a progressiva ocupação do espaço e com o 

esgotamento da fronteira agrícola. Neste ponto, surge a necessidade de buscar 

estratégias familiares alternativas, que permitam a manutenção da propriedade, do 

estatuto de agricultor e a reprodução dos filhos (BRUMER, 2007).  

Dentre as estratégias recorrentes estão: a adoção de arranjos familiares que 

garantem o acesso, mesmo que precário, à terra – como o ‘sistema de meia’; a ampla 

diversificação da produção, combinando a lógica do autoconsumo com a 

comercialização em diferentes setores, para enfrentar as dificuldades de acesso a 

mercados mais especializados e estáveis; o engajamento de todos os membros da 
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família em um sistema de atividades centrado no próprio estabelecimento; e as 

práticas pluriativa – dentro e fora da unidade familiar (WANDERLEY, 2007).  

No caso em análise, essas ações também são empregadas, originando um 

contexto que viabiliza a permanência dos jovens que desejam continuar vivendo em 

seu território, e de acordo com os modos de vida a ele associado. De fato, ouvimos 

em campo que variar a produção é uma estratégia para alcançar diferentes 

possibilidades no mercado, para garantir a segurança alimentar da família, assim 

como uma forma de tentar melhorar a fertilidade do solo para otimizar a produção49. 

 O sistema de meia entre familiares também é uma constante nos Três Picos, 

não só entre as novas gerações, mas para aquelas anteriores. Além disso, não 

continuar na agricultura, não significa não poder contar com um pedaço de terra 

cedido pela família para a realização de outros projetos ou para a construção de um 

lugar para morar. Os trechos abaixo elucidam essa questão:  

 
Meu avô não partiu as terras com ninguém ainda. Eu, meu pai, meus tios, 
todo mundo trabalha na terra dele. A gente separou: um pouco para um, um 
pouco para outro [...] Eu faço contrato de comodato50 com o meu pai, que faz 
o contrato de meia com o meu avô. Tem alguma coisa na lei que não deixa 
eu fazer contrato de meeiro51 com o meu pai, porque ele não é dono da terra. 
Aí, a gente faz desse jeito (R. B. 19 anos. Abril/2018). 
 
Minha avó separa as terras assim, meio de olho. Ela vai repartido por 
necessidade. Os que não produzem, não precisam de espaço. E ela sabe 
também para quem pode repartir. Quem gosta de vender, igual aos meus tios, 
ela deixa para lá [...] A minha mãe mesmo construiu a casa dela ali e ficou 
com um pedacinho de terra para plantar. O meu padrasto mora com ela, mas 
faz meia na terra da família dele [...] Eu agora moro em Salinas com o meu 
namorado, quer dizer, ‘marido’. Ainda não acostumei! [risos] Mas eu pretendo 
fazer uma casinha lá em cima, nos Três Picos. Não para morar, mas para 
alugar. Se eu precisar um dia, já tenho, né?! Mas o que eu quero é fazer tipo 
uma pousadinha, no estilo que já fez o meu irmão [...] A minha avó sempre 
falou que se a gente precisar, ela dá um pedacinho de terra. Ela já dividiu 
praticamente tudo, assim de cabeça. Um pedaço já vai ser do meu irmão, 
que, na verdade, ia ser para os filhos dela – que foram morar em outras 

 
49 A área cultivável das famílias em Três Picos é pequena, tendo em média um hectare de extensão. 
Isso posto, há a necessidade do cultivo ininterrupto e com o uso de agroquímicos para manter a 
produção em escala, já que a terra encontra-se degastada. A prática de pousio foi proibida pelo parque, 
já que utiliza o corte e a queimada da ‘capoeira’ – não raro, entendida por ambientalistas como, ‘mata 
em regeneração’ (CARNEIRO; PALM, 2016). Assim sendo, alternar entre variedades cultivadas é uma 
das estratégias viáveis para revigorar o solo. Uma roça de coentro é subseguida por outra de aveia ou 
milho para o autoconsumo, o que ajuda a adubar a terra para uma próxima rodada de produção 
comercial.  
50 Comodato é um tipo de contrato em que ocorre o empréstimo gratuito de uma gleba de terra em 
posse do comodante. 
51 O meeiro é o agricultor que tem sua lavoura em terras que pertencem à outra pessoa. Em geral, ele 
se ocupa de todo o trabalho com a agricultura, e reparte os lucros da produção com o dono da 
propriedade. Nos Três Picos, ouvimos de várias pessoas que esse tipo de contrato é feito 
principalmente entre familiares que não efetuaram a sucessão de terras. 
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localidades. Então, vai ser do meu irmão mesmo, porque ele sempre ajudou 
muito, sempre plantou com a minha avó. A minha parte acho que vai ser ali 
do lado dele, onde quero fazer uma casinha ou um restaurante, também – já 
que eu gosto mais de cozinhar e não me vejo muito na agricultura (K.M. 17 
anos. Abril/2018).  

 

De acordo com outro entrevistado, a permanência de alguns jovens da atual 

geração nos Três Picos estaria sendo favorecida pela queda no número de filhos 

dentre as famílias locais. Na época de seus pais, segundo ele, a média era de sete ou 

oito herdeiros por família. Agora, são dois ou três, em geral – o que tornaria mais 

simples o gerenciamento dos processos de sucessão.  

Interpretamos que o trabalho fora da agricultura complemente este quadro, já 

que alguns jovens continuam habitando com a família, porém sem participarem da 

partilha de terras para o cultivo, por não trabalharem na lavoura, mas como 

“empregados” para moradores neorruais e no comércio, em lojas de produtos 

agropecuários.  

No que se refere às práticas pluriativas, trata-se de uma estratégia empregada, 

não só pelos jovens, mas também por seus pais – que complementam a renda da 

agricultura, principalmente, oferecendo sua força de trabalho na construção civil e 

como empregados na casa de moradores neorruais.  

A pluriatividade não configura, portanto, uma novidade, sendo exercida no 

vilarejo desde o início dos 1990 – período em que os primeiros neorruais chegaram à 

região. O trabalho com o turismo, porém, é uma inovação nesse sentido. Ele começa 

a ser pensado e praticado como uma estratégia pluriativa no decorrer da última 

década, tendo como marco o ano de 2010 – com a abertura da pousada e o início das 

atividades do Circuito Três Picos. Isto é, por iniciativa dos mais jovens.  

Dentre outras formas de pluriatividade, o turismo tem como peculiaridade o fato 

de ser desenvolvido no interior das unidades produtivas, baseado nos modos de vida 

ligados à agricultura familiar. Nele, as práticas de trabalho com a terra e as tradições 

dos agricultores locais compõem os atrativos apresentados aos turistas. Assim, 

paradoxalmente, mesmo representado uma alternativa à agricultura, o turismo 

favorece o fortalecimento dos laços dos mais jovens com essa atividade – que é 

econômica, mas, sobretudo simbólica, articuladora de diversas representações 

ligadas ao rural.  
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Wanderley (2011) argumenta que, em suas várias formas, a pluriatividade pode 

apontar para o processo de individualização dos jovens em busca da sua própria 

autonomia, seja visando a constituição de uma outra família em um futuro breve, ou 

para se tornar relativamente independente de seus familiares do ponto de vista 

financeiro.  

No entanto, frequentemente, ela também é uma opção definida no interior da 

própria família, como estratégia de reprodução. Constitui-se, assim, um sistema de 

atividades relativamente complexo que, longe de significar uma crise da unidade 

familiar, pode supor, na verdade, a centralidade do seu projeto coletivo 

(WANDERLEY, 2011). 

Sobre a agricultura familiar, Gaviria e Menasche (2006) destacam que, embora 

venhamos presenciando uma diminuição de seu valor econômico, ela continua tendo 

importante presença social e ideológica na elaboração das identidades, exercendo um 

papel fundamental para os grupos sociais que vivem nos territórios rurais.  

Em função do que observamos em campo, concordamos com as autoras, já 

que a maior parte dos nossos interlocutores se apresentou como “produtor rural”, 

“agricultor familiar” ou “filho/filha de produtor”, embora muitos se envolvam com outras 

formas de trabalho.  

Além disso, observamos que a dinâmica da agricultura influencia diferentes 

aspectos da vida local – como as práticas alimentares, por exemplo, que nos 

interessam, inclusive, como objeto de análise, devido à sua relação com o turismo, (o 

que nos propomos a investigar não aqui, mas em outras pesquisas). Dessa forma, 

não seria exagero afirmar que há uma tensão entre diferentes representações sociais 

ligadas à agricultura, que levam os jovens a formularem seus projetos dentro e fora 

dela, de modo quase concomitante. 

Nesse contexto de ambiguidades sobre o rural e o agrícola, retomamos 

Wanderley (2007) e sua alegação de que o estudo da juventude rural supõe a 

compreensão de uma dupla dinâmica social. Por um lado, uma lógica relacionada à 

casa, à família, à vizinhança e ao grupo sociocultural local; de outro uma racionalidade 

voltada para a cidade e o mundo urbano-industrial. Para a autora, estas dinâmicas se 

interligam e, através delas, emerge um ator social multifacetado que pode ser 

portador, ao mesmo tempo, de um ideal de ruptura e de continuidade do ethos do 

mundo rural. 
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Assim sendo, as relações dos jovens com atividade agrícola, com a família e 

os seus projetos de vida são perpassadas por uma ambivalência. Seus próprios pais 

compartilham desse sentimento. Agricultores do Vale do Taquari (RS), entrevistados 

por Gaviria e Menasche (2006), manifestaram-se simultaneamente favoráveis à 

migração de seus filhos, em busca de oportunidades oferecidas pelo mercado de 

trabalho urbano, dadas às dificuldades de investimento na atividade agrícola; e, ao 

mesmo tempo, à permanência dos jovens no meio rural, como forma de garantir a 

reprodução social do estabelecimento familiar.  

No contexto estudado, observamos este cenário em diversas momentos. Uma 

agricultora, por exemplo, relatou “ter orgulho por ter formado os filhos”, que estudaram 

no IBELGA e agora “trabalham empregados”, pelo “trabalho de uma vida inteira na 

lavoura”. Porém, ela também contou estar “aguardando ansiosamente a hora de se 

aposentar”, pois “fica muito pesado fazer tudo sozinha”, já que há anos separou-se do 

marido. Além disso, entre diferentes entrevistados, constatamos uma preocupação 

corrente sobre “quem vai plantar a agricultura nos próximos anos”, já que alguns 

jovens começam a buscar outras forma de trabalho não agrícolas – em muitos casos, 

por estímulo de seus próprios familiares.  

O compromisso dos jovens com a família é indispensável ao funcionamento e 

à reprodução da unidade produtiva e se expressa, especialmente, na sua participação 

no sistema de atividades familiares. Muitos jovens participam regularmente, ou 

mesmo ocasionalmente, dos trabalhos da família no interior do estabelecimento. Esta 

participação envolve filhos e filhas, porém, em geral, de acordo com uma divisão 

‘tradicional’ do trabalho entre roça e casa. Os rapazes estão ausentes das atividades 

domésticas, enquanto a maioria das moças realiza a dupla jornada de cuidar da casa 

e trabalhar nos sítios (WANDERLEY, 2007).  

Ao homem, geralmente, é atribuída a esfera da produção e da comercialização, 

pública e rentável, que mantém a família. À mulher, por outro lado, não raro é 

reservada a esfera privada da manutenção e reprodução, do universo doméstico e 

das relações familiares. Embora as atividades produtivas sejam desenvolvidas em 

conjunto, pelos membros da família, o trabalho na roça ainda é tendencialmente 

masculino (BRUMER, 2007).  

Nos Três Picos, observamos algumas mulheres trabalhando na lavoura. 

Indagado sobre essa questão, um jovem entrevistado afirmou não identificar uma 
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diferença entre “serviço de mulher ou de homem”, visto que muitas mulheres da 

localidade “arregaçam as mangas” e trabalham duro na agricultura. Segundo ele, 

mesmo “sem precisarem”, sendo essa “uma escolha” – devido ao fato de “se 

identificarem” com a atividade. Por outro lado, sob a perspectiva de duas jovens: 

 

Tem mulher que trabalha muito mais do que o homem na roça, e ainda 
trabalha dentro de casa também. Mas isso não é valorizado. Como a maioria 
das mulheres da região é assim, trabalham na lavoura e também em casa. 
Minha mãe sempre dizia: ‘para o homem é fácil, chega em casa, toma banho 
e senta para ver televisão’. Ela ainda ia lavar roupa, cuidar da casa, dos filhos, 
fazer comida. Na minha casa, pelo menos o dinheiro era dividido. O meu pai 
pagava para mim e para a minha mãe a nossa parte, mas nem sempre é 
assim. Tem mulher que não recebe, fica dependente do marido e tem que 
pedir dinheiro para tudo (J. S. 20 anos. Abril/2018). 
 
A família do meu marido trabalha com temperos. Eles são atravessadores. 
Então, eu ajudo amarrando os molhinhos para a venda. Mas eu não pretendo 
continuar nisso. Não me vejo trabalhando com ‘o louro’. Fui criada mais 
dentro de casa. Desde nova a minha mãe me ensinou a lavar, a cozinhar – e 
ao meu irmão não [...] Lá na minha sogra eu ajudo mais assim, cuidando da 
casa e da cozinha [...] Eu já trabalhei na lavoura... Já ajudei muitas vezes a 
minha mãe em coisas assim mais leves, tipo lavoura de coentro. Só que a 
minha mãe trabalhou muito tempo como empregada, como diarista pela 
região. Mas sempre com uma rocinha ao mesmo tempo. Então, eu ajudava 
mais na parte da faxina, eu ia junto quando ela saía para trabalhar. Assim, 
também ganhava meu dinheirinho (K.M. 17 anos. Abril/2018).  

 

De acordo com Wedig (2009), diversos estudos sobre a divisão sexual do 

trabalho na agricultura têm apontado que as mulheres ocupam uma posição 

subordinada. O seu trabalho é percebido como ‘ajuda’, mesmo quando trabalham 

tanto quanto os homens – inclusive, realizando as mesmas atividades.  

Conforme esclarece a autora, ainda que as mulheres, bem como os filhos mais 

jovens, realizem o mesmo trabalho que os homens na lavoura, simbolicamente, na 

hierarquia familiar, eles apenas ‘ajudam’, enquanto quem ‘trabalha’ é o pai. O trabalho 

das mulheres, em casa ou na produção, geralmente não é considerado ‘trabalho’.  

Assim sendo, há uma preponderância de serem as filhas mulheres que mais 

abandonam o meio rural, fato que ocasionaria uma relativa ‘masculinização’ do 

campo, ligada à desvalorização do trabalho que estas desempenham na agricultura 

familiar e pela invisibilidade das atividades que realizam (BRUMER, 2007). 

Um dos fatos que mais contribui para o êxodo rural juvenil feminino é o lugar 

ocupado pela mulher na família rural (filha/esposa), posição subalterna à autoridade 

dos pais, antes do casamento, e à do marido, a partir dele. Nas duas situações, 

comumente suas atividades limitam-se à esfera doméstica e à ‘ajuda’ na agricultura. 
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As mulheres, em geral, não têm direito à propriedade, pois nessas comunidades 

predomina o sistema de herança patrilinear52 (GAVIRIA; MENASCHE, 2006).  

Ao analisar o contexto de jovens rurais do Sul do Brasil, Brumer (2007) 

identificou que uma de suas demandas seria o acesso a uma renda própria, que 

pudesse ser utilizada com autonomia em relação aos pais, algo difícil dentro da 

dinâmica da economia familiar. O trabalho assalariado, embora signifique uma ruptura 

com a agricultura, acaba representando uma solução em relação a essa aspiração.  

No caso das mulheres, Brumer (2007) argumenta que essa autonomia 

caracteriza-se como ainda menor, por estarem predominantemente posicionadas no 

espaço doméstico, atuando no apoio às atividades desempenhadas pelas mães. 

Esse cenário, contudo, não é uma regra. Em Três Picos, por exemplo, há jovens 

que trabalham no comércio em localidades vizinhas, em estabelecimentos voltados 

para o turismo em Três Picos e que ‘ajudam’ na agricultura. Há, na verdade, mulheres 

de diferentes gerações envolvidas com o trabalho na lavoura, atuando, portanto, para 

além do espaço doméstico (embora esse universo seja considerado como 

predominantemente feminino). As filhas, de fato, não são posicionadas como 

herdeiras, mas algumas recorrem à utilização do sistema de meia em terras de 

familiares para trabalhar com a agricultura – esses casos, no entanto, não configuram 

a ‘regra’, mas as exceções:  

De acordo com o elucidado, em linhas gerais, os jovens (homens) estariam 

mais inclinados à sucessão e à permanência na atividade agrícola. Essa constatação 

ajuda a romper com a ideia de que esses processos são indicados pelos pais, já que 

essa escolha é frequentemente orientada por fatores situacionais e culturais 

(BRUMER, 2007).  

Uma peculiaridade no Brasil, é que o processo de herança geralmente se dá 

após o falecimento do pai predecessor na lavoura. É possível esperar que a baixa 

expectativa dos jovens de se configurarem como responsáveis pela unidade familiar, 

enquanto o pai ainda está vivo, dificulte a projeção e efetivação de um futuro na 

agricultura. Caso o jovem se envolva com a produção, tendencialmente permanecerá 

trabalhando sob a autoridade paterna (BRUMER, 2007). 

Em alguns casos, essa situação gera tensões entre pais e filhos. Afinal, é 

comum que os primeiros venham empregando técnicas de produção que há anos ‘dão 

 
52 No sistema patrilinear, a herança da terra é transmitida do pai para os filhos. 
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certo’, enquanto os jovens, mais afetados por inovações, almejem modificar o 

processo produtivo. Não há, geralmente, uma preparação prévia e organizada por 

parte da maioria das famílias para a sucessão patrimonial. Assim, muitos jovens veem 

seus projetos futuros, quando dentro da agricultura, com difusas possibilidades de 

concretização – o que parece impulsioná-los a buscar outros caminhos (BRUMER, 

2007).  

Sobre esse aspecto, observamos outro cenário na localidade em estudo. 

Muitos jovens relataram que, em geral, seus pais admitem e aderem suas sugestões 

dentro da unidade familiar. Embora possam resistir inicialmente, “[...] se for para 

melhorar algo na produção, eles deixam a gente fazer o teste, então, se der resultado, 

a gente pode ir mudando algumas coisas na forma de produzir” (G.L., 17 anos. 

Abril/2018). 

Atribuímos essa situação à recente escolarização dos jovens em Três Picos. 

Conforme colocado no capítulo anterior, até o final da década de 1990, havia apenas 

uma pequena escola na localidade, que oferecia até o 5º ano do ensino fundamental. 

Dessa forma, as novas gerações que estudaram no IBELGA, de modo geral, são 

valorizadas pelos seus pais e avós pelo conhecimento técnico que adquirem no 

universo escolar.  

Uma aluna do curso técnico em agropecuária, por exemplo, explicou atuar 

muito pouco “com a mão na terra”. Sua ajuda à família na produção agrícola, portanto, 

seria dada apenas “em momentos de necessidade”. Isto é, quando o tempo de colheita 

“está apertado”, ou quando se faz necessário compreender, na prática, determinados 

conceitos teóricos aprendido junto à escola.  

Ela afirmou ainda, não gostar da “parte do trabalho pesado”, preferindo “a parte 

do conhecimento” – a qual seu pai entende como ajuda “bem-vinda”. Segundo ela, “se 

o tomate estiver com uma folha queimada”, por exemplo, sua missão é a de “estudar 

para ver como dá para resolver”. Assim, muitas coisas aprendidas em sala de aula 

são levadas para a produção, como a calda bordalesa53, utilizada por seus pais no 

cultivo convencional. Nesse sentido, há o relato de outro jovem aluno do IBELGA: 

 
Lá com o meu pai eu aprendo bastante a parte prática (capinar, colher, 
pulverizar). E aqui na escola aprendo mais a parte teórica, sobre o tipo de 
irrigação adequada para cada lavoura, a questão dos adubos – função de 
cada um e tempo exato de ação deles [...] Isso ajuda muito na produção [...] 

 
53 Fungicida agrícola natural, manualmente fabricado na própria unidade de produção.  
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Claro, às vezes o pessoal resiste. Mas isso é normal também. É só você parar 
para pensar... Meu pai tem 54 anos e eu tenho 19. Vou chegar lá falando para 
ele mudar tudo no jeito que ele sempre trabalhou? Isso não vai ter como! 
[Risos] Agora, uma coisa ou outra dá para mudar (R.B. 19 anos. Abril/2018). 

 

Sobre essa questão, Wanderley (2011) explica que, embora inicialmente 

estejam submetidos à direção e à tutela dos pais, não é raro que os filhos adquiram 

progressivamente uma certa influência sobre a tomada de decisões na esfera 

produtiva. Os distintos agentes de intervenção social – as políticas públicas, as 

organizações não governamentais e os movimentos sociais – investem nessa 

capacidade inovadora dos jovens, transmitindo-lhes, através de processos 

formadores diversos, uma outra concepção de como produzir na agricultura e de como 

desenvolver o mundo rural. 

 

3.3 PROJETOS DE VIDA: ENTRE O RURAL E O URBANO? 

 

Com base no que expomos até então, reiteramos que, entre os jovens do 

campo, são várias as contradições com as quais se deparam entre a escolha de um 

projeto de vida individualizado e um projeto de vida coletivo (CARNEIRO, 2007). 

A principal ambivalência se expressa na oposição entre, por um lado, dar 

continuidade às atividades de que participa na unidade de produção agrícola familiar; 

e por outro, investir na educação, dentro ou fora da comunidade, para, na sequência, 

buscar ingressar em melhores condições no mercado de trabalho não agrícola 

(GAVIRIA; MENASCHE, 2007).  

No que se refere à busca pelo conhecimento formal, Brumer (2007) ressalta 

que, nos casos por ela analisado, a frequência a uma escola de ensino médio requer 

a ida regular dos jovens às sedes de municípios próximos, onde têm acesso a outros 

modos de vida e relações sociais.  

Dessa forma, de modo geral, a educação se apresentaria como fator que incide 

sobre a migração de jovens para centros urbanos, tida como provocadora de mudança 

da atividade agrícola para atividades não agrícolas (GAVIRIA; MENASCHE, 2006). A 

escola, portanto, seria um elemento valorizado pela juventude, por representar uma 

possibilidade de transformação de vida, de ascensão social e desenvolvimento 

econômico. Ao mesmo tempo, porém, essa visão pode acabar se constituindo como 

uma grande utopia (CUNHA, 2007). 
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O tempo de permanência do jovem de origem rural na escola chega a ser a 

metade da do jovem urbano. Além disso, o seu acesso à educação se dá, 

frequentemente, descontextualizado de seu modo de vida e práticas cotidianas – o 

que, não raro, se coloca como um elemento que alimenta o desejo pela migração, 

embora não garanta o acesso ao disputado mercado de trabalho na cidade (CUNHA, 

2007). 

Sabemos, no entanto, que a localidade dos Três Picos configura uma exceção 

frente ao quadro geral do rural brasileiro, por ser beneficiada por um projeto escolar 

que busca adaptar-se aos os modos de vida locais, amplamente ligados à agricultura, 

visando valorizá-los.  

Em pesquisa realizada entre os anos de 2001 e 2003, Pereira (2004) analisou 

os projetos de vida dos alunos do IBELGA como direcionados à permanência no 

campo, em parte, por residirem em uma região dominada pela agricultura familiar, 

sendo socializados para ocuparem uma posição no interior da unidade produtiva; mas 

também devido aos incentivos de uma formação técnica voltada para o mundo rural. 

Para o autor, entretanto, esses projetos já demonstravam uma mudança de 

comportamento em relação às formas tradicionais de produção, por incorporarem 

noções como ‘orgânicos’ e ‘ecoturismo rural’. Apesar de alguns conflitos geracionais, 

segundo ele, as novas representações veiculadas pelas escola não teriam levado à 

formulação de projetos fora do âmbito familiar, já que a família continuaria sendo um 

espaço fundamental para a elaboração e execução dos projetos de vida das gerações 

mais jovens – sendo este, inclusive, um dos pressupostos trabalhados pelo próprio 

IBELGA e pela pedagogia da alternância. 

Por isso, mesmo que muitos jovens já estivessem executando atividades não-

agrícolas, ao mesmo tempo, continuavam ‘ajudando’ a família na produção e seguiam 

envolvidos com as atividades escolares (PEREIRA, 2004).  

Se em outros contextos a relação com a agricultura e com os modos de vida 

locais perde força devido à importância de outras atividades, em Três Picos, assim 

como nas áreas estudadas por Wanderley (2007), não parece ser essa a questão. 

Segundo a autora, há uma forte vinculação entre os jovens e seus familiares, que se 

estende para além dela, inscrevendo-se como um comprometimento com a 

comunidade de interesses que forma a família no campo. 
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Mesmo que a atividade agrícola venha se apresentando como menos atrativa 

para as novas gerações, no que tange ao desejo de continuar a tradição familiar, 

Wanderley (2007) identifica que o encaminhamento para outras profissões encontra, 

igualmente, limites no restrito dinamismo socioeconômico dos municípios onde 

geralmente vivem estes jovens.  

De fato, ainda que muitos jovens tenham afirmado querer trabalhar “como 

empregado” em “lojas de produtos”54, um de nossos informantes explicou que essa 

possibilidade é concretizada por poucos, sendo, inclusive tomada como referencial 

para distinção social entre as novas gerações. Segundo ele: 

 
Quando se forma na escola, muita gente quer trabalhar em loja, por causa do 
conforto de ter um salário todo mês, de ter mais estabilidade [...] Quem 
trabalha assim tem alguns ‘benefícios’ 55  (vale-refeição, comissão, férias).   
Aí, todo mundo quer, né?! Tem uns que começam a trabalhar e logo 
conseguem financiar um carro, uma moto, porque têm um dinheirinho certo. 
Aí, o pessoal acha que a pessoa está bem de vida! [risos]. Mas nem todo 
mundo acostuma a ficar trabalhando assim [...] Tem gente que começa e, daí 
a pouco, larga – porque tem que trabalhar domingo, que é o dia ir no mercado 
divulgar os produtos [...] Tem gente que também não se adapta a ter patrão 
mandando. Aí acaba voltando para a agricultura [...] E tem também a questão 
de ficar doente por causa dos produtos [...] A minha irmã trabalhou um tempo 
em loja, mas não aguentou. Ela passava muito mal. Teve que pedir demissão 
(P.P, 30 anos. Março/2018).  

 

Além disso, embora haja a preferência pela contratação de egressos do 

IBELGA para esse tipo de trabalho, devido à formação técnica oferecida pela 

instituição, não há lojas suficientes para absorver a todos. Assim, a agricultura, mesmo 

quando não formulada como projeto inicial, acabada sendo o que é efetivado na 

prática – além de configurar uma opção de trabalho para qual se pode retornar, no 

caso de outros projetos não darem certo. 

Para Wanderley (2007), a escolha de viver no rural, por outro lado, não se 

restringe a razões profissionais, mas se fundamenta, igualmente, em uma avalição 

positiva sobre o próprio modo de vida e sobre os atributos da vida no campo –

especialmente no que se refere aos vínculos pessoais com o ‘lugar’, no sentido de 

pertencimento, à qualidade da vida local e às relações sociais.  

 
54 Lojas que comercializam insumos agropecuários.  
55 Em uma das aulas no IBELGA, com a turma do “terceiro ano agro”, uma professora propôs o debate 
sobre a questão do trabalho em loja de produtos, orientando os alunos a refletirem sobre o que seria 
‘benefício’ e o que seria ‘direito trabalhista’ – já que muitos ‘direitos’ são vendidos pelos empregadores 
como benefícios dados pela empresa. 
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Além disso, de acordo com a autora, destacam-se as justificativas que 

consideram que a produção agrícola favorece o ‘sustento’ da família, ao contrário da 

cidade, que exige o acesso a recursos monetários para a sobrevivência. Assim, 

apesar das dificuldades, a vida no campo é positivamente valorizada por uma grande 

parcela dos jovens. 

Os aspectos positivos, portanto, dizem respeito às raízes pessoais, aos laços 

familiares e de amizade, à proximidade da natureza e à qualidade da vida no campo. 

Já os aspectos negativos apontam para as carências da vida local e para a falta de 

alternativas que garantam, no ‘lugar’, oportunidade de emprego e renda, na agricultura 

ou fora dela (WANDERLEY, 2007).  

Em Três Picos, ouvimos alguns relatos nessa direção:  

 
Eu gosto daqui, porque é um lugar tranquilo, onde não tem violência, onde 
conheço todo mundo, posso circular com tranquilidade. Nunca pensei em me 
mudar [...] Algumas coisas ainda são difíceis. Por exemplo: tem um monte de 
cursos que eu gostaria de fazer, mas que só têm na cidade – e a noite. Aí, eu 
que trabalho do dia todo lá em Conquista, não consigo, né?! Eu faço 
faculdade de administração, mas é a distância. Só vou uma vez por semana 
lá no polo em Friburgo. É bem cansativo, chego tarde em casa [...] Aqui não 
também não tem muita opção de lazer. Mas eu sou caseira, bicho do mato 
[risos]. Nos fins de semanas fico mais em casa mesmo, não sinto muita falta 
disso. (M.C. 29 anos. Abril/2018).  
 
Para mim, a maior dificuldade é o acesso à internet, que dificulta a gente 
trabalhar, por causa da entrega das cestas. Não tem uma empresa que 
atenda a todo mundo [...] A parte boa é a tranquilidade, né, o sossego. Não 
tem tanta gente morando aqui ainda. Está aumentando, tem bastante gente 
do Rio vindo morar. Mas ainda é bem tranquilo. Não tem roubo, nada disso 
[...] Mercado a gente também tem nas localidades vizinhas. Só para banco, 
vestuário que a gente precisa ir até Friburgo. Mas aí a gente vai de carro, de 
moto [...] A maioria do pessoal vai de ônibus, mas a gente evita, porque aqui 
nos Três Picos é assim. Tem dia que o ônibus vem, tem dia que não vem [...] 
Porque chove, porque a estrada é ruim, porque não tem interesse – a 
população é pequena, então a empresa acha que não vale a pena ficar vindo 
aqui [...] Isso é muito ruim também (M.M. 23 anos. Abril/2018). 

 

Importa ressaltar que o que configura a comunidade local é o espaço do 

trabalho, dos grupos de amigos mais próximos – das relações de interconhecimento 

– e das formas tradicionais de lazer e de vida cotidiana. E essa vida social é 

complementada pelas relações que têm como lócus o ‘espaço urbano’ mais próximo 

ou acessível, proporcionando o acesso a bens, serviços e ao lazer, geralmente 

localizados na sede dos municípios (WANDERLEY, 2007). Então, a proximidade com 

a cidade pode proporcionar a seguinte situação: o meio rural como lugar de residência 

e a cidade como lugar de trabalho, lazer, acesso a bens e serviços (MACEDO, 2007). 
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Nesse sentido, a ideia do jovem do campo como totalmente atraído pela vida 

urbana e influenciado pela mídia não é exatamente real. A juventude rural sabe a 

dimensão dos problemas que existem no campo, mas também está informada sobre 

os problemas urbanos (MACEDO, 2007).  

Embora valorizada por constituir um centro de serviços e oferecer 

possibilidades de progresso e educação, como complemento necessário à vida no 

meio rural, a cidade também é percebida negativamente como lugar da violência, da 

miséria e da dificuldade de se estabelecer relações de confiança. Assim, o modo de 

vida rural é valorizado principalmente pelas relações de amizade, solidariedade e pela 

maior ‘tranquilidade’ que passou a representar (BRUMER, 2007).  

Por isso, o ideal de juventude buscado pelos moradores do meio rural não 

parece ser a vida juvenil tal como se apresenta nos grandes centros urbanos. Parecem 

buscar o “melhor dos dois mundos” (CARNEIRO, 2007, p.60) em uma síntese muito 

difícil de conseguir, constituindo mais uma demanda do que, propriamente uma 

realidade concreta (ABRAMO, 2007), o que podemos definir como um projeto de vida 

“rurbano” (CARNEIRO, 1998, p.15).  

Essa demanda se apresenta, para uns, como a possibilidade de permanecer 

no meio rural e, nele, encontrar um campo de realização pessoal e profissional – na 

agricultura ou fora dela. Para outros, a partir do acesso aos meios que permitam a 

realização de outro projeto de vida, no local ou fora dele – sendo médico, professor, 

artista, advogado, etc. (WANDERLEY, 2007).  

Assim sendo, a discussão que empreendemos até então nos apresenta os 

projetos de vida dos jovens como intersticiais às influências do mundo ‘rural’ e do 

‘urbano’, em função de uma maior aproximação entre esses espaços sociais 

(CARNEIR0, 2007).  

Essa conjuntura é o que tem provocado tantas mudanças nos projetos juvenis 

– já que a juventude rural se destaca como a faixa demográfica mais afetada pela 

dinâmica de diluição das fronteiras entre campo e cidade, vivenciando com maior 

intensidade as ambiguidades presentes em um contexto de ‘ruralidades 

contemporâneas’ (CARNEIRO, 2007; GAVIRIA; MENASCHE, 2007; WANDERLEY, 

2000). 

Dessa forma, o protagonismo dos mais jovens, dentre as famílias agricultoras 

que buscam no turismo uma nova forma de pluriatividade, está ligado não apenas a 
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um projeto escolar, ou às influências neorruais. Esse fenômeno é, sobretudo, 

resultado das próprias características do ‘jovem rural’ na contemporaneidade – um 

ator multifacetado, que constrói seus projetos no limiar entre demandas e 

representações ‘de dentro’ e ‘de fora’, utilizando-as, em muitos casos, como recursos 

disponíveis para a sua inserção profissional na dinâmica local. 

 

3.4 TURISMO: PROJETO INDIVIDUAL OU UM CAMPO DE POSSIBILIDADES PARA 

O JOVEM RURAL? 

 

Durante o trabalho de campo, observamos que, como lugar de vida, a 

localidade dos Três Picos é positivamente avaliada pela maioria dos jovens, devido à 

sua “tranquilidade” e relativa proximidade ao centro de Nova Friburgo56. Por outro 

lado, como lugar de trabalho, ela vem sendo negativamente percebida por alguns, que 

projetam na agricultura um cenário de “incerteza”, quanto a sua capacidade de 

garantir a reprodução familiar e o acesso a determinados bens e serviços. Ainda 

assim, muitos jovens, sobretudo os homens, seguem trabalhando na agricultura. Além 

disso, não raros são os discursos sobre “a importância da profissão de agricultor” – 

proferidos não só pelos locais, mas legitimados pelos professores do IBELGA, pelos 

neorrurais e por alguns visitantes.  

Nesse cenário de ambiguidades, cabe, naturalmente, aos próprios jovens 

decidirem o seu futuro (WANDERLEY, 2011). Esta decisão, no entanto, é diretamente 

influenciada pelo conjunto de fatores ao seu redor57, que delimitam um ‘campo de 

possibilidades’ sob o qual poderão efetivar suas escolhas e formular seus ‘projetos’.  

Nos termos de Schutz (1979), o ‘projeto’ seria uma conduta organizada por um 

indivíduo para atingir finalidades específicas (VELHO, 1994). No entanto, para lidar 

com o viés racionalista que abarca essa definição, com ênfase na consciência 

individual, Velho (1994) propõe o uso da noção de ‘campo de possibilidades’ como 

espaço e dimensão sociocultural que balizam a formulação e a concretização de 

projetos individuais. Segundo o autor: 

 
56 Três Picos está localizada a 40 km da cidade de Nova Friburgo.  
57 Para Wanderley (2011), de modo geral, os principais fatores que afetam os projetos de vida dos 
jovens no meio rural são: a dimensão do estabelecimento familiar, o sistema produtivo adotado, a 
importância atribuída às tradições e ao patrimônio familiar, questões de gênero, o número de herdeiros, 
o acesso à educação, a relação com localidades vizinhas e o centro municipal – enfim, por todos os 
elementos que compõem seu ‘campo de possibilidades’, dentro e fora do seu lugar de origem. 
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Assim, evitando um voluntarismo individualista agonístico ou um 
determinismo sociocultural rígido, as noções de projeto e campo de 
possibilidades podem ajudar a análise de trajetórias e biografias enquanto 
expressão de um quadro sócio-histórico, sem esvaziá-las arbitrariamente de 
suas peculiaridades e singularidades (VELHO, 1994. p. 40) 

 

Nessa direção, ao passo que muitos jovens dos Três Picos procuram atividades 

pluriativas fora da agricultura, como “pedreiros”, “empregados” e “diaristas” (como já 

faziam seus pais), ou em “loja de produtos” (como fazem diferentes amigos, primos e 

irmãos), há alguns anos, três jovens do vilarejo, egressos do IBELGA, empreenderam 

práticas pluriativas voltadas para o turismo, beneficiando-se de um novo campo de 

possibilidades em desenvolvimento na localidade.  

Ainda que essas iniciativas tenham sido resultado de projetos individuais, a 

partir da discussão que empreendemos até então, podemos afirmar que elas são 

viabilizadas por uma diversidade de elementos contextuais. 

Primeiro, pela recente configuração territorial dos Três Picos, envolvendo o 

PETP, os neorruais, o IBELGA, as famílias agricultoras e os visitantes. Depois, pelo 

disseminado discurso do turismo como atividade indutora de desenvolvimento local, 

quando praticado por grupos ‘comunitários’ e, por conseguinte, pela agricultura 

familiar – propagado por diferentes setores, desde aqueles ligados às políticas sociais 

até ao mercado turístico. E por último, pelo próprio cenário enfrentado pelos jovens 

locais, confrontados pelas dificuldades relativas à agricultura como atividade 

econômica, e, ao mesmo tempo, pela sua valorização simbólica como atividade 

sociocultural – resultado do olhar urbano sobre o rural e seus modos de vida.  

Nesse sentido, interpretamos que a apropriação do turismo por esses jovens 

tenha representado uma forma de romper com a agricultura enquanto principal fonte 

de renda, sem que tivessem, por outro lado, que se desvencilhar da unidade familiar 

e do trabalho no seu interior. Isto é, sem que fosse necessário distanciar-se do projeto 

familiar coletivo e se deslocar para outras localidades em busca de trabalho. 

Assim sendo, por meio das relações de reciprocidade e ajuda mútua entre as 

famílias dos Três Picos, mesmo as gerações anteriores foram sendo incluídas nessa 

forma de pluriatividade, por intermédio dos mais jovens – em um movimento de 

introdução da atividade turística no campo de possibilidades de trabalho de demais 

pessoas locais. A organização do Circuito Três Picos representou o ponto alto dessa 
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movimentação, reforçando o imaginário do turismo como atividade econômica viável 

para os agricultores no interior de suas propriedades.  

Nesse contexto, observamos que o trabalho com o turismo proporciona certa 

descentralização da gestão da propriedade, geralmente centrada na figura do pai, o 

chefe da família (STOPASOLAS, 2011). Por meio da atividade turística, os jovens 

conseguem maior autonomia, desenvolvendo projetos sob o qual a família tem menor 

domínio do que eles – em um cenário inverso ao da agricultura, na qual ‘ajudam’ e 

são ‘aprendizes’ do saber que gerações anteriores constituíram e consolidaram.  

De acordo com Stopasolas (2011), o questionamento por parte dos jovens 

rurais, sobretudo pelas filhas dos agricultores, sobre sua condição social (marcada 

pela falta de autonomia e de oportunidades de renda) tem levado à recusa de 

seguirem a profissão dos pais. Esse cenário tem comprometido a continuidade dos 

processos de sucessão geracional e da reprodução social da categoria ‘agricultor 

familiar’ no Brasil.  

Segundo o autor, o processo sucessório seria a transferência de poder e do 

patrimônio entre gerações, no âmbito da produção agrícola familiar. Isto é, a retirada 

paulatina das gerações mais idosas da gestão do estabelecimento e a formação 

profissional de um novo agricultor ou de uma nova agricultura. Assim sendo, além da 

reprodução entre gerações de um patrimônio material, particularmente da propriedade 

da terra, a continuidade do processo sucessório na agricultura familiar implica ainda a 

transmissão de um patrimônio histórico e sociocultural.  

Consideramos que o turismo em Três Picos seja um dos fatores que favorecem 

a sucessão entre gerações atuais e anteriores, já que para constituírem seus projetos 

os jovens se apropriam de uma parte da propriedade familiar.  

Este é, por exemplo, o caso do jovem da pousada, que utilizou um pedaço de 

terra herdado de seus pais (ainda vivos) para a construção do empreendimento. 

Mesmo não sendo o filho mais novo, nem o mais velho, e sem ter “formado família”, 

ele adquiriu o direito à terra, para a efetivação de seu projeto.  

Também é este o caso do jovem que construiu um ‘abrigo’58 na propriedade da 

sua avó, que lhe cedeu um espaço para viabilização do projeto. Mais uma vez, a 

 
58 Embora tenha sido construído para ser um abrigo, a construção está alugada por temporada para 
uma família de montanhistas, que vão aos Três Picos para escalar nos fins de semana. Diferentes 
jovens relataram quer fazer algo nesse sentido, “uma casinha para alugar”, pois seria “mais fácil de 
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sucessão geracional se deu fora do contexto de constituição de família ou falecimento 

do predecessor no direito à terra.  

Por último, essa foi ainda a situação da jovem do café da roça, para quem a 

mãe concedeu um pedaço do terreno, onde foi erigida uma varanda e uma cozinha 

para a efetivação da iniciativa. Embora ela tenha desistido do negócio, acabou 

adaptando-o para uma “casinha”, na qual hoje mora, sozinha, independente da família 

– mesmo sendo solteira59.  

No que tange à reprodução social da profissão de agricultor, no entanto, há 

uma ambiguidade. Dentre os jovens que hoje atuam no turismo60, apenas um está 

diretamente envolvido com o trabalho agrícola e se intitula “produtor rural”, sendo ele 

o jovem que produz orgânicos. Os outros retratam-se como “filhos de agricultores”, 

mas não atuam diretamente na agricultura. Isso não significa, porém, que a sucessão 

esteja sendo feita apenas em nível material. Ela também se dá em termos simbólicos, 

já que o próprio turismo demanda o acesso ao patrimônio sociocultural local para 

transformá-lo em atrativos – sendo essa atividade, inclusive, responsável pela 

emergência de novas ‘tradições’ no vilarejo, conforme elucidamos no capítulo anterior.  

Contudo, embora o turismo possa valorizar os modos de vida ligados à 

agricultura familiar, ele também tende a reforçar o direcionamento de alguns jovens 

para fora dela. Um de nossos interlocutores explicou que o trabalho com o turismo 

demanda tempo, por isso, seria difícil conciliá-lo com o trabalho na lavoura. Duas 

jovens em entrevista, por outro lado, disseram não “se identificarem” com a agricultura, 

preferindo atuar no restaurante em que trabalham, até conseguirem dinheiro suficiente 

para investir em um negócio próprio – também orientado para o turismo e a 

gastronomia. 

Conforme observa Ramiro e Romero (2013), a gastronomia é um dos pontos 

mais valorizados em roteiros de turismo rural. De fato, os principais atrativos 

construídos pelas famílias dos Três Picos passam pela questão da comida. Há a broa, 

a chimirra, o caldo, as geleias, os pratos feitos à base de truta, assim como a comida 

caseira preparada no fogão à lenha. Como culturalmente, nas sociedades ocidentais, 

 
manter do que uma pousada”. Esta última, segundo eles, demanda mais tempo livre e investimento 
financeiro, além de não ter retorno certo, devido à sazonalidade do turismo.  
59 Este caso é particularmente interessante, pois, a filha mulher e solteira acabou tendo prioridade na 
sucessão de terras, ao passo que o filho homem, mesmo casado, ainda não foi introduzido no processo 
de herança.    
60 Contabilizamos sete pessoas na última ida a campo, em abril de 2018.  



127 

 

 

a esfera alimentar é um domínio essencialmente feminino, para as autoras, a questão 

de gênero merece destaque na discussão referente à implantação da atividade 

turística no meio rural. 

Em Três Picos, a introdução das jovens, e também das mulheres de outras 

gerações, no trabalho com turismo, se dá pelo ato de cozinhar, conforme mostra o 

relato abaixo: 

 
Eu já trabalho lá no restaurante do refúgio há muito tempo, ajudando na 
cozinha. Só que eu meio que parei, agora que fui para Salinas. Mas quando 
ela (dona do restaurante) precisa de ajuda, eu sempre vou. Porque ela sabe 
que eu sou de confiança – já sei o jeito que ela trabalha [...] Dá última vez que 
fui, fiquei pensando: nossa, como é bom trabalhar e fazer comida com ela! 
Eu já estava sentindo falta! Aprendo tanta coisa! [...] Mas eu também já 
trabalhei lá no restaurante das trutas, ajudando na cozinha e também como 
garçonete [...] Ah, e teve também a época em que o meu irmão trabalhou de 
guia (condutor local), quando ele estava no parque [...] Ele fechava um preço 
e a gente incluía o almoço lá na varanda da minha avó. A gente colocava 
umas mesinhas, era bem legal! [...] Eu, minha mãe e minha avó, a gente fazia 
a comida no fogão à lenha, feita só com produtos da região. Também tinha 
suco de laranja, tudo natural! Quando tinha café da manhã também, o pessoal 
adorava! Ficava todo mundo doido! A gente fazia aipim, bolo, broa, chimirra. 
Vinha até gente fora do grupo, que estava em outras pousadas e ficava 
sabendo que a gente estava cozinhando [...] Mas, como meu irmão deixou de 
trabalhar no parque, ficou meio fora de mão. Ficamos com medo de não ter 
cliente. Aí a gente parou [...] Mas hoje em dia, se pedir, acho que minha avó 
até faz. É que a gente só fazia combinado mesmo (K.M. 17 anos. Abril/2018).  

 

Assim, o saber-fazer alimentar faz das mulheres protagonistas no turismo rural, 

valorizando o trabalho por elas realizado, tanto entre os ‘de dentro’ quanto para os ‘de 

fora’. A atividade turística não se caracteriza como exclusivamente feminina. A 

questão, no entanto, é que ela possibilita uma inversão na conotação simbólica da 

divisão sexual do trabalho no campo (RAMIRO; ROMERO, 2013). 

Para as autoras, enquanto no trabalho agrícola é a mulher quem oferece uma 

‘ajuda’ ao homem, não tendo seu trabalho reconhecido com a mesma intensidade do 

masculino, no turismo, é o homem quem ‘ajuda’ a mulher em algumas das tarefas, 

sobretudo naquelas relacionadas ao ato de cozinhar. Em Três Picos, especificamente, 

ouvimos muitas vezes de Dodoca que o seu marido é quem a ‘ajuda’ a acender o 

fogão a lenha para colocar suas broas para assar – simbolizando, nesse sentido, uma 

dupla inversão, já que as pessoas idosas, aposentadas também são localmente vistas 

como aquelas que ‘ajudam’ e não trabalham.  

 No contexto em que as discussões sobre o feminismo se fazem presentes em 

diferentes universos, sendo fomentadas inclusive no IBELGA, o turismo em Três Picos 
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aparece como instrumento para tornar visível o trabalho feminino. Esta é uma 

demanda presente no discurso de diversas jovens locais – que resistem à agricultura 

e relataram dificuldade em se inserir como técnicas agrícolas nos empregos ofertados 

na região, já que as lojas de produtos, em geral, contratam mais os homens.  

Dessa forma, embora a dimensão financeira apareça como motivação inicial 

para o trabalho com o turismo, outros significados lhe são atribuídos (RAMIRO; 

ROMERO, 2013). Observamos que, de modo geral, o trabalho com a atividade muda 

a percepção que os jovens têm sobre si e sua ‘ruralidade’ – o que se estende às 

pessoas de outras gerações, à medida que nela são envolvidas. No turismo, “ser da 

roça” não é um atributo negativo. Pelo contrário, geralmente, tudo o que é ‘da roça’ é 

valorizado por quem chega. Conforme um de nossos entrevistados:  

 
No início da pousada, eu só ficava na cozinha o tempo todo. A minha sócia 
(neorrual) que interagia mais, conversava com os hóspedes...Eu só falava se 
alguém me perguntasse alguma coisa, porque aí não tinha jeito [risos]. Eu 
tinha vergonha, medo de falar algo errado. Com o tempo, fui vendo que não 
precisava disso, percebi que as pessoas gostavam do nosso jeito da roça. 
Hoje eu sempre falo para o pessoal: ‘não tem que ter vergonha, não precisa 
mudar o jeito de ser para trabalhar com o turismo’. As pessoas gostam do 
que a gente é e do que a gente oferece. Se estiver tudo limpinho e 
arrumadinho, tá bom [...] Não tem problema ser simples, a gente ajeita uma 
coisa aqui, outra ali, mas não precisa mudar tudo. Até porque temos que 
valorizar nossos saberes [...] (P.P. 30 anos. Março/2018).  

 

Um dos professores do IBELGA, que trabalha na escola desde sua fundação, 

afirmou que até pouco tempo atrás, mesmo na geração do dono da pousada, os 

jovens dos Três Picos eram “os mais tímidos” e “quase não falavam em sala de aula”. 

Segundo ele, porém, “agora isso vem mudando, eles estão mais integrados”.  

Na escola, hoje, os jovens do vilarejo frequentemente falam de seus projetos, 

sobre onde trabalham, sobre como é o turismo e a produção de orgânicos em Três 

Picos. Falam também sobre terem familiares trabalhando no Parque Estadual dos 

Três Picos. Afinal, essa não é a realidade da maior parte dos alunos do IBELGA, 

oriundos de diferentes localidades do Campo do Coelho. Deste modo, o fato de 

estabelecerem relação com turismo lhes proporciona uma posição de status entre 

aqueles com quem convivem.  

Conforme mencionado anteriormente, alguns jovens da localidade, egressos 

do IBELGA, com frequência voltam à escola à convite de professores, para falarem 

sobre seus projetos e inspirarem outros alunos a seguir na mesma direção, de buscar 

inovar frente ao que já vem sendo feito por seus familiares. Foi assim com o rapaz 
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proprietário da pousada, a moça que organizava o ‘Colha e pague’, e agora, também 

com o jovem que produz as cestas orgânicas. Este último contou com muito orgulho 

que seu projeto foi matéria da ‘Revista Dinheiro Rural’ sendo citado como um “jovem 

modelo”.  

Chamou-nos atenção o fato dos jovens dos Três Picos serem percebidos como 

“mais tradicionais” por diferentes pessoas as quais entrevistamos. Segundo um rapaz 

que morava nos vilarejo e agora vive em uma localidade vizinha:  

. 
Hoje em dia, a maior parte das pessoas que eu conheço... dos Três Picos até 
que não... mais o pessoal das áreas lá de baixo... Ninguém mais quer saber 
de agricultura, todo mundo vai para a cidade atrás de emprego. E, assim, é 
até uma coisa preocupante, né. Hoje nossa região produz bastante alimentos, 
que abastecem aí o Rio. Então, como é que vai ficar daqui a alguns anos? 
- Mas por que você acha que aqui não está assim? Por que ainda tem gente 
mais nova produzindo? Então, eu acho que a galera daqui, como é que eu 
posso dizer? É mais agarrada... Porque daqui são poucas as pessoas que 
desgarraram para sair daqui... Meio que têm medo, não sei, alguma coisa do 
tipo [...] Porque aqui nos Três Picos, assim, ainda se mantém muitas tradições 
de antigamente. É uma região que mudou? Sim, mudou! Mas está meio que 
retardada na evolução que a gente vê lá em baixo (E.O, 25 anos. Abril/2018). 

 

Embora algumas pessoas tenham atribuído essa suposta ‘tradicionalidade’ ao 

fato de Três Picos ser uma localidade “mais isolada” que as outras pertencentes ao 

distrito de Campo do Coelho, interpretamos que isso se dê justamente pelo processo 

inverso. Tal como aponta Cuche (1999), a ‘identidade’ é uma modalidade de 

categorização da distinção entre ‘nós’ e ‘eles’, em grande parte, conscientemente 

construída, baseada na diferença cultural. Não há uma identidade em si e para si. Ela 

existe sempre em relação ao outro, já que é na alteridade que ela se produz.  

Por serem confrontados com relações de alteridade, devido à presença de 

muitas pessoas ‘de fora’ no lugar em que vivem, os jovens, assim como os demais 

moradores do vilarejo, sobretudo aqueles que se envolvem diretamente com o 

turismo, constroem referenciais identitários ligados à ideia de “tradicional” e “da roça”.  

Afinal, esta é uma das chaves que lhes dá o acesso à atividade, representando 

um diferencial em relação aos neorrurais, e a outros atores externos que visem à 

exploração do turismo na localidade. Por detrás dessa ‘tradicionalidade’, portanto, 

estaria a mobilização dos modos de vida locais como estratégia para garantir um lugar 

no trabalho com o turismo, em um processo de vinculação entre produção econômica 

e cultural (PEREIRO, 2015). 
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Dessa forma, o turismo rural se desenrola associado às ideologias de 

patrimonialização natural e cultural, tanto em resposta às demandas exógenas de 

manter a paisagem e os saberes da vida do campo ‘preservados’, quanto para atender 

aos interesses socioeconômicos das populações locais (CRISTÓVÃO; PEREIRO, 

2012). 

Para Ruiz-Ballesteros e Hernández-Ramírez (2010), este seria um fenômeno 

recorrente nas experiências de turismo de base local. Afinal, processos de 

‘objetificação’ e ‘comodificação’ são fundamentais para o negócio turístico acontecer. 

Aquilo que não era previamente considerado ‘comercializável’ precisa ser objetificado: 

a vida cotidiana, o patrimônio natural, as manifestações culturais. O ato de objetificar 

torna experiências e elementos naturalizados em objetos de reflexão que, por 

conseguinte, são tomados como recursos para o mercado turístico.  

A ideia de ‘comodificação da cultura’ tem sido utilizada para descrever o 

processo pelo qual práticas e manifestações culturais são avaliados, 

predominantemente, por seu valor de troca, sendo transformados em mercadorias. 

Uma preocupação recorrente em alguns estudos é se os elementos culturais e rituais, 

ao serem ‘comodificados’ por e para a atividade turística, perderiam seu significado 

entre os moradores locais – o que se baseia no pressuposto de que as comunidades 

receptoras ‘perdem’ sua identidade cultural ao entrarem em contato com o turismo 

(RUIZ-BALLESTEROS; HERNÁNDEZ-RAMÍREZ, 2010). 

Os autores argumentam, no entanto, que a comodificação não 

necessariamente ‘destrói’ os elementos culturais, podendo também recriá-los e 

ressignificá-los. Ela pode fazer com que as pessoas encontrem novas formas de 

acessar e remodelar suas identidades culturais. A criação de atrativos turísticos, 

muitas vezes, reconstitui a narrativa local sobre sua própria história e tradição, de 

modo a valorizá-las. Em Três Picos isso se evidencia no caso das broas: uma prática 

que já não vinha sendo feita e foi reinventada como “tradição local”, e cuja história 

reconstitui-se a cada turista que se dispõe a ouvi-la.  

Por outro lado, o fato de alguns visitantes participarem da ordenha da vaca e 

do debulhar do feijão não faz com que essas práticas percam seus significados e usos 

‘originais’. Elas continuam usadas localmente, além de serem mobilizadas, em 

determinadas ocasiões, para o turismo. As práticas e manifestações culturais 
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‘comodificadas’, portanto, não perdem, necessariamente, o sentido a elas atribuídas 

pelas pessoas locais.  

De acordo com Ruiz-Ballesteros e Hernández-Ramírez (2010), a construção do 

turismo sempre envolve, em algum grau, ações de objetificação e comodificação. 

Esses processos, porém, podem ter várias ‘faces’ e ser controlados por diferentes 

atores.  

No caso do turismo de base local, o protagonismo dos nativos concede 

elementos peculiares à comodificação e à objetificação, tornando-as diferentes de 

quando controladas por operadoras e agências externas. A objetificação realizada 

apenas por agentes ‘de fora’ significa uma apropriação cultural feita pelo mercado, 

orientada ao lucro. A objetificação executada pelo próprio grupo também alude a um 

processo de apropriação, já que envolve a assimilação de elementos e perspectivas 

externas às práticas habituais locais, porém com a finalidade de atender às demandas 

internas (RUIZ-BALLESTEROS; HERNÁNDEZ-RAMÍREZ, 2010). 

Ainda que a noção de ‘apropriação cultural’ nos remeta a uma forma não 

legítima de relacionamento com determinados objetos e práticas, para os autores, 

este conceito pode ter um significado mais neutro, quando interpretado como uma 

forma mais ou menos intencionada de relacionar-se com elementos culturais.  

No turismo, a apropriação não é unilateralmente imposta pelo mercado ou pelos 

turistas. Ela também é um processo previamente praticado pelas próprias populações. 

As pessoas (re)apropriam-se de sua própria cultura e formas de viver, ao objetificarem 

tais elementos em função do turismo. Isto é fundamental para entender a natureza 

dual do turismo de base local: ele é orientado tanto para os interesses locais quanto 

para demandas externas, de mercado e de consumo (RUIZ-BALLESTEROS; 

HERNÁNDEZ-RAMÍREZ, 2010). 

Não devemos entender essa apropriação, que ocorre no interior das relações 

entre nativos, sua cultura e território, como algo ilegítimo, mas como uma 

necessidade, uma forma que encontram para lidar com a atividade turística. A 

apropriação cultural tem uma dimensão material, mas também é simbólica. Ela traduz 

o sentimento de pertencimento a um espaço e a um grupo sociocultural, garantindo 

que as populações permaneçam ‘donas’ de seus territórios e modos de vida (RUIZ-

BALLESTEROS; HERNÁNDEZ-RAMÍREZ, 2010). 
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Nessa forma de organização do turismo, a apropriação faz com que as 

pessoas, conscientemente, se confundam com e se definam a partir de seu patrimônio 

natural e cultural, baseadas em um processo de identificações coletivas. Conforme 

anteriormente mencionado, isso demonstra que a motivação para atuarem no turismo 

não está apenas no seu retorno financeiro, mas no senso de empoderamento que 

proporciona a auto representação e o agenciamento de si próprias (RUIZ-

BALLESTEROS; HERNÁNDEZ-RAMÍREZ, 2010). 

Castro (2009) argumenta que os jovens rurais, frequentemente, são 

estigmatizados em universos urbanos por meio do uso pejorativo do termo ‘roceiro’. 

Em casa, por outro lado, são tratados como demasiado urbanos e ‘modernos’ para 

terem interesse pela terra. Isso reforça a deslegitimação social que sofrem os que 

fazem parte dessa categoria, no que tange sua capacidade de ação social para 

tornarem tangíveis os seus projetos.  

Assim sendo, a ressignificação positiva do ser ‘roceiro’ proporcionada pelo 

turismo, abre-lhes espaço para que se empoderem da sua condição de ‘jovens rurais’, 

dentro e fora de seus territórios, de modo a utilizá-la a favor do atingimento de seus 

objetivos – seja na luta por políticas públicas específicas ou na demarcação de suas 

demandas no interior da família e dos projetos coletivos voltados à produção.  

Tal circunstância nos convida a desmitificar a imagem do mercado como algo 

intrinsicamente ruim para os grupos ‘tradicionais’, como um fator que os desagrega, e 

a pensá-lo, ainda que prudentemente, como uma oportunidade. 

Afinal, tal como enfatizam Ruiz-Ballesteros e Hernández-Ramírez (2010), 

esses grupos não estão de forma alguma ‘fora do mercado’. Eles têm historicamente 

combinado suas relações de cooperação e reciprocidade com o sistema capitalista 

global, traduzindo-o, interpretando-o, adaptando-o, dentro do possível, às suas 

necessidades.  

O turismo, todavia, proporciona uma forma particular de participação neste 

mercado. Em outras atividades econômicas (tal como a pesca, a agricultura, a 

pecuária, ou em trabalhos assalariados) os moradores locais, em geral, ocupam uma 

oposição subalterna e dependente. No turismo de base local, paradoxalmente, podem 

exercer um controle mais amplo sobre suas atividades, no que se refere aos 

processos de produção, precificação e comercialização (RUIZ-BALLESTEROS; 

HERNÁNDEZ-RAMÍREZ, 2010). 
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Ballesteros e Hernández-Ramírez (2010) argumentam, porém, que esse tipo 

de turismo mais complementa do que subsome os sistemas econômicos locais. 

Assim, quando suas limitações sazonais levam à diminuição dos ganhos obtidos, há 

o enfoque em outros setores, o que revela a importância da diversificação econômica 

para a reprodução social dos grupos ‘tradicionais’. A multiplicidade de fontes de 

rendimentos é um dos fatores que resguardam a sua autonomia, ilustrando a natureza 

complementar do turismo de base comunitária. 

Em Três Picos, há apenas duas famílias nativas que vivem exclusivamente dos 

ganhos obtidos pelo turismo: uma a partir da pousada e outra através de um 

restaurante. Nas demais famílias, os rendimentos daqueles que atuam de alguma 

forma com essa atividade – seja como empregados nos restaurantes, como 

condutores locais ou pela venda direta de produtos colhidos aos visitantes – são 

somados à renda gerada pela agricultura e também por outras formas de 

pluriatividade.  

Para Cruz (2012), a continuidade dos pequenos produtores no trabalho com a 

terra, mesmo com dificuldade, significa uma forma de resistir à proletarização dentro 

do campo. Nesse contexto, embora a pluriatividade possa ser encarada como uma 

ameaça ao trabalho na agricultura, também pode ser interpretada como uma 

estratégia para o seu fortalecimento. 

Conforme assinala Carneiro (2012), a dedicação às atividades não agrícolas 

muitas vezes é sustentada pelo interesse em manter vivos os modos de vida ligados 

ao rural agrícola. Segundo a autora, os agricultores exercem a pluriatividade para 

garantir o sustento familiar, uma vez que a agricultura se torna insuficiente no 

cumprimento desta tarefa. Mas há aqueles que utilizam a pluriatividade para subsidiar 

e continuar suas práticas agropecuárias. Nessa abordagem, a pluriatividade 

reconfigura o espaço rural, mas a agricultura permanece forte base para relações 

sociais e há o esforço de conservá-la ativa. 

Por isso, entendemos que, apesar de muitos jovens envolvidos com o turismo 

estarem fora do trabalho na lavoura, este não é um processo desencadeado 

especificamente por essa atividade. Há um contexto precedente de ambiguidades em 

relação à agricultura como fonte de renda, que faz com que os jovens locais almejem 

formas de trabalho fora dela, embora muitos sigam, na prática, em maior ou menor 

grau, envolvidos com a produção.  
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Nesse sentido, seria equivocado afirmar que o turismo se coloca como 

substituto à atividade agrícola entre os mais jovens – mesmo porque ele foi apropriado 

como forma de trabalho por um pequeno número de famílias locais61. Ele emerge mais 

como uma nova possibilidade, que é vislumbrada por alguns, mas não por todos, 

podendo ou não ser combinada com o trabalho na agricultura.  

Conforme já mencionado, seu diferencial em relação a outras formas de 

pluriatividade se dá pelo fato de o turismo rural, assim como a agricultura familiar, 

estarem baseados no patrimônio material e imaterial do meio rural – os campos 

cultivados, a arquitetura das casas locais, os recursos naturais (lagos, montanhas e 

cachoeiras) e as práticas tradicionais de trabalho com a terra – tendendo, por isso, a 

valorizar as particularidades dos modos de vida ligados ao rural e à agricultura 

(RAMIRO; ROMERO, 2013).  

Nesse formato, o turismo se apresenta como um facilitador para que o espaço 

rural da agricultura familiar se mantenha como o lugar de moradia e de trabalho, 

mesmo para os jovens, representando resistência às tendências de êxodo e de 

desaparecimento das técnicas tradicionais de produção em pequena escala. Como a 

pluriatividade ocorre dentro do estabelecimento familiar, abre-se espaço para que as 

novas gerações fortaleçam seus laços simbólicos, tendo como base o cotidiano da 

vida no campo (RAMIRO; ROMERO, 2013).  

Dessa forma, a atividade aparece como uma alternativa àqueles que não 

querem se tornar ‘operários-camponeses’ – trabalhando no comércio, na construção 

civil, como diarista, etc. – mas que buscam formas de se relacionarem com a produção 

familiar baseados em lógicas distintas daquelas propostas pelo modelo produtivista 

(RAMIRO; ROMERO, 2013). 

Apesar deste cenário, retomamos a questão do turismo em Três Picos vir sendo 

praticado como atividade pluriativa por um pequena quantidade de famílias locais. Isso 

porque a ideia de que oferece uma possibilidade de trabalho alternativa à agricultura 

não é um consenso entre os nativos. Como explicaram nossos entrevistados:  

 
Acho que para trabalhar no turismo, você acaba tendo que entrar numa 
questão diferenciada da que você é nascido. A gente meio que acaba criando 
padrões... Os nossos pais acabam criando padrões pra a gente. Então, 
assim, a gente é criado num padrão... Aí, de repente, ter que começar outra 
coisa e ter que inverter tudo... Pensar em outas coisas, né? É difícil” Então, 

 
61 Dentre cerca de 40 famílias estabelecidas no vilarejo, apenas 9 são aquelas, ligadas à agricultura, 
que têm um de seus membros exercendo alguma prática de trabalho voltada ao turismo.  
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acho que acaba sendo por causa disso que pouca gente trabalha no turismo. 
Até por ser uma meio que a gente não tem muito conhecimento e tal... Aí, o 
pessoal acaba desaminando mesmo (E.O, 25 anos. Abril/2018). 
 
O pessoal aqui não tem muita informação de como fazer para trabalhar com 
isso [...] É muito mais fácil se formar e ir trabalhar na loja, do que fazer algum 
projeto para o turismo: tipo um restaurante, uma pousada [...] Ás vezes a 
gente até vê alguém fazendo uma geleia, um artesanato, mas não vai muito 
para frente esse tipo de projeto [...] No final, a maioria acaba na agricultura 
(M.M. 23 anos. Abril/2018). 

 
Outro informante declarou que, para ele, de modo geral, os jovens teriam 

vergonha, medo de oferecer algo para o visitante, por “se sentirem inferiores ao 

pessoal da cidade”. Revela que ele mesmo teria sentido no início, mas que aprendeu 

a superar por ter entendido que o “jeito da roça” é apreciado pelos que chegam. 

Segundo ele, outro fator seria a falta de conhecimento sobre como se organiza a 

atividade, já que entre as pessoas locais viajar não é uma prática comum: 

 
Quando alguém aqui fala que vai viajar, a gente até sabe: vai para a 
Aparecida do Norte, em excursão da igreja (risos). O pessoal daqui dos Três 
Picos é muito caseiro, quase não sai para nada. Os mais jovens, de vez em 
quando, descem para ir em algum show, para ir na praia, alguns até vão para 
festas no centro de Friburgo. Mas, na maioria das vezes, vão até a cidade 
mais para resolver alguma coisa [...] (P.P, 30 anos. Março/2018). 

 

Uma entrevistada também interpretou que o cenário de poucas iniciativas locais 

voltadas para o turismo explica-se pela “falta de conhecimento e de informação”. Ela 

contou só ter despertado para o turismo após participar de um intercâmbio promovido 

pelo IBELGA em viagem para o município de Venda Nova do Imigrante, no estado do 

Espírito Santo, famoso destino de turismo rural no Brasil. Segundo ela: 

 
Lá vi várias coisas simples que eu também podia fazer aqui. Tanto que tive a 
ideia do café da roça [...] Muitos não percebem que isso é uma possibilidade. 
No caso dos jovens, também tem a falta de dinheiro para investir. A maioria 
trabalha com a família e ainda não tem autonomia, porque dependem mais 
dos pais ainda, né (M.C. 29 anos. Abril/2018). 

 

Explicitamos nossa limitação em aprofundar a análise sobre os fatores que 

fazem com que grande parte dos jovens locais não vislumbre o turismo como forma 

de trabalho, pois, aqueles aos quais tivemos acesso já atuam com a atividade, ou 

alegaram possuir projetos futuros voltados para ela. Consideramos, contudo, que este 

dado traduza o fato de o turismo se configurar como um elemento recém-introduzido 

no campo de possibilidades dos jovens dos Três Picos, em disputa com diversas 
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outras atividades socioeconômicas mais consolidadas, como é o caso da própria 

agricultura – apesar de todas as ambiguidades que a envolvem.  

O turismo aparece, portanto, não como panaceia, mas como um dos vários 

arranjos localmente realizados pelas famílias dos Três Picos como estratégia de 

diversificação econômica, ou se quisermos, nos termos de Chambers e Conway 

(1992), de diversificação dos seus ‘meios de vida’62.  

Para os autores, “um meio de vida, no seu sentido mais simples, refere-se a 

um meio de ganhar a vida”63 (CHAMBERS; CONWAY, 1992, p. 5, [tradução nossa]). 

Diz respeito às pessoas, suas capacidades e os recursos que mobilizam para garantir 

sua reprodução social – recursos esses que podem ser materiais ou sociais, incluindo 

ativos patrimoniais, renda, diferentes saberes, relações sociais, entre outros.  

As perspectivas sobre meios de vida abordam, portanto, como diferentes 

grupos, em diferentes lugares, encontram formas de viver e de se reproduzir 

socialmente (SCOONES, 2009). Essa noção é utilizada como ferramenta analítica em 

múltiplos estudos sobre as condições de pobreza que afetam populações rurais em 

todo o mundo, configurando também um foco orientador para políticas de 

desenvolvimento rural (PERONDI; SCHINEIDER, 2012).  

A diversificação dos meios de vida, por outro lado, pode ser definida como o 

processo pelo qual as famílias constroem um portfólio variado, contendo diferentes 

atividades e capacidades sociais, orientadas à melhoria de suas condições de vida 

(ELLIS, 2000). Conforme anteriormente discutido, apesar do seu papel ainda central, 

a agricultura familiar, por si só, tem sido cada vez menos capaz de fornecer os meios 

necessários para a reprodução dos grupos sociais presentes no meio rural.  

Assim sendo, de acordo com Ellis (2000), a tendência de engajamento em 

ocupações não agrícolas é notada em diferentes localidades rurais. A partir dela, vem 

sendo observada uma relação positiva entre a diversificação dos meios de vida e a 

melhoria na qualidade de vida e nas condições socioeconômicas em nível local.  

 
62 ‘Livelihoods’ na termologia original, em inglês. Mas também ‘genre de vie’, em francês. Entre os 
autores brasileiros há um dissenso no que tange à tradução do termo, que ora aparece como ‘meios 
de vida’, ora como ‘modos de vida’. Optamos por traduzi-lo como ‘meios de vida’ para evitar 
ambiguidades em relação à ideia de ‘modo de vida’ associada a aspectos culturais – embora os meios 
de vida, isto é, de subsistência e de reprodução social de terminado grupo, em tudo tenham a ver com 
seus modos de vida e seus referenciais culturais. 
63 “A livelihood in its simplest sense is a mean of gaining a living” (CHAMBERS; CONRAY, 1992, p.5).  
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Segundo o autor a diversificação contribui para a “sustentabilidade dos meios 

de vida rurais” (ELLIS, 2000, p. 4, tradução nossa), na medida em que favorece a sua 

resiliência em longo prazo, mesmo em momentos de crise e de cenários adversos. 

Por meio dela, afinal, surge a possibilidade de alternar entre ou combinar atividades 

em expansão com aquelas em declínio – sem que seja necessário abandoná-las. 

Nesse sentido, um conjunto diversificado de meios de vida segue menos vulnerável 

que os não-diversificados. Mesmo porque, a diversificação permite que haja uma 

adaptação positiva aos processos de mudança, no decorrer do tempo, de maneira 

gradual (ELLIS, 2000). 

Em Três Picos, a combinação entre agricultura, turismo e outras formas de 

pluriatividade evidenciam a argumentação proposta por Elis (2000). As famílias que 

diversificam seus meios de vida, o fazem em busca de maior estabilidade financeira, 

visando reduzir os riscos e as “incertezas” que envolvem depender somente da 

agricultura para sua reprodução social.  

O caso do jovem produtor de orgânicos é emblemático nesse sentido. Ele 

relatou “sempre” ter trabalhado com a família na agricultura. Contudo, após terminar 

o ensino médio no IBELGA, para complementar a renda, passou a conciliar o tempo 

dedicado à lavoura com o trabalho como “empregado”. Primeiro, como condutor local, 

no Parque Estadual dos Três Picos. Depois, como caseiro para um morador neorrural 

– para quem segue trabalhando. Segundo ele, esse conjuntura foi o que lhe permitiu 

“arriscar algo diferente”. Isto é, fazer a transição da produção convencional para a 

agroecológica; e vender suas “cestas orgânicas” para turistas e outras pessoas “de 

fora”. Ao invés do ‘abandono’ da agricultura, o que observamos, neste caso, foi a sua 

adaptação enquanto meio de vida, frente a um cenário de mudança na localidade em 

análise.  

Ellis (2000) alerta, todavia, que a diversificação dos meios de vida, em geral, 

não tem um efeito equalizador, de distribuição de renda. Famílias em melhor situação, 

normalmente, são capazes de diversificar em mercados de trabalho mais favoráveis 

do que as famílias mais pobres – obtendo maiores rendimentos. Por isso, ela não é 

competente em amenizar as desigualdades internas das localidade rurais. 

Por outro lado, a diversificação tem potencial para reduzir as desigualdades de 

gênero entre homens e mulheres do campo – embora essa seja uma questão 

ambígua. Nas sociedades rurais, em geral, as mulheres têm pouco acesso à 
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propriedade de terra. Por isso, o seu acesso aos recursos produtivos, bem como seus 

processos de tomada de decisão tendem a mediados por homens. Dessa forma, os 

processos de diversificação acabam sendo apropriados mais pelos homens do que 

pelas mulheres (ELLIS, 2000).  

Ainda assim, algumas atividade não agrícolas – como o turismo – abrem 

espaço para o trabalho feminino, levando a novos arranjos de distribuição da renda 

entre as famílias, o que traz a possibilidade de alteração das relações de poder em 

jogo (ELLIS, 2000).  

Nessa direção, tal como apontam Perondi e Scheneider (2012), é preciso ter 

em mente que a unidade familiar se caracteriza como uma unidade de multipropósitos. 

Seus membros são, na verdade, indivíduos dotados de diferentes identidades. Os 

meios de vida adotados por uma família, portanto, envolvem um contínuo processo 

de renegociações e redefinições, imbricadas em relações de gênero, de parentesco, 

de poder e de propriedade.  

Maiores diversificações, todavia, implicam em maior liberdade de escolha entre 

diferentes alternativas de renda. E um leque maior opções é fundamental para que se 

estabeleçam estratégias de combate às distintas formas de vulnerabilidades (clima, 

pragas, preços) às quais estão submetidos os meios de vida rurais. Afinal, quanto 

mais restrito o repertório de atividade pluriativas, maior a dependência e 

vulnerabilidade do grupo em questão (PERONDI; SCHENEIDER, 2012).  

Assim sendo, do ponto de vista do desenvolvimento rural, não cabe tomarmos 

o turismo como ‘salvador da lavoura’ (se é permitido o trocadilho), nem como um 

suposto fator de afastamento dos jovens da agricultura familiar. O mais apropriado 

seria pensá-lo como uma forma de diversificação dos meios de vida rurais – que 

envolve potencialidades e limitações. E que, neste trabalho especificamente, pôs em 

evidência o papel do ‘jovem rural’ para que essa diversificação aconteça. 
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As primeiras hipóteses que organizaram o processo de pesquisa aqui relatado 

estiveram voltadas à análise do turismo como um fator que contribui para permanência 

dos jovens no meio rural. De fato, podemos interpretá-lo dessa maneira, já que a 

atividade oferece mais uma possibilidade de trabalho em nível local, além de 

representar um dos elementos que reforçam o discurso de valorização simbólica do 

rural como lugar de tranquilidade, de contato com a natureza e de qualidade de vida. 

Sabemos que essas narrativas chegam até aos nativos, fazendo com que 

ressignifiquem a forma pela qual percebem a si e ao lugar em que vivem – o que 

reflete na decisão de formularem seus projetos de vida dentro ou fora do meio rural.  

Em Três Picos, de modo geral, identificamos entre os jovens a intenção de 

concretizarem tais projetos em seu lugar de origem – o que tem sido viabilizado pela 

combinação de diferentes fatores, dentre os quais podemos destacar: o acesso à terra 

(ainda que precário); o acesso à escolarização, por meio do IBELGA; a produção 

agrícola familiar, orientada para o mercado e para autoconsumo; e as atividades 

pluriativas, sendo o trabalho com o turismo uma novidade nessa direção.  

As motivações para que isso aconteça também são variadas, indo além da 

referida percepção do campo como lugar de ‘qualidade de vida’, perpassando ainda a 

avaliação positiva dos modos de vida locais e os vínculos pessoais com a família, com 

os amigos e com lugar, no sentido de pertencimento social. Assim sendo, não caberia 

colocar o turismo como centro para justificar o cenário de permanência dos jovens em 

Três Picos. Com o avanço do trabalho de campo, foi possível perceber que a atividade 

importa mais como forma de trabalho alternativa à agricultura, contribuindo, portanto, 

para a inserção profissional do jovem na dinâmica local.  

Nesse sentido, o que explica a relação dos jovens com o turismo é o fato de 

estarem em uma etapa caracterizada pela definição do ‘projeto de vida’, ao passo que 

enfrentam um cenário de fragilidade da agricultura familiar como atividade econômica. 

Assim, dada a recente configuração territorial da localidade em que vivem, envolvendo 

a presença dos neorruais, do PETP e dos visitantes, o turismo é mobilizado (e 

vislumbrado) como mais uma atividade pluriativa às quais recorrem as pessoais locais 

– tendo como peculiaridade a sua estreita relação com os modos de vida locais e a 

com a própria agricultura, comodificados como atrativos pela atividade.  
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Assim sendo, dentre os jovens que se envolvem com o turismo percebemos 

uma ressignificação da percepção que têm sobre si e sua ‘ruralidade’, o que também 

se estende para outras gerações. Isso porque, no turismo “ser da roça” ou “tradicional” 

não tem um sentido pejorativo, sendo, ao contrário, justamente o que valoriza o 

visitante.  

Identificamos ainda que o turismo interfere nas relações de gênero e de 

sucessão de terras no meio rural. Sendo a comida um dos elementos mais valorizados 

nos destinos de turismo rural, as mulheres ganham um papel de destaque na 

atividade, já que a esfera alimentar é um domínio predominantemente visto como 

feminino. No que tange o acesso à terra, observamos casos de sucessão geracional 

realizadas fora do contexto de constituição de família ou de falecimento do 

predecessor no direito à terra, sendo orientados à viabilização do projeto dos jovens 

na atividade turística. Isso reflete a condição particular dos jovens em Três Picos, que 

têm seus projetos valorizados pelos pais, devido ao fato de serem escolarizados pelo 

IBELGA. 

Ainda assim, esse cenário caracteriza um pequeno grupo de pessoas, e não a 

totalidade dos jovens do vilarejo. Isso porque o turismo se configura como uma 

elemento novo, recém-introduzido no campo de possibilidades das famílias locais, ao 

qual muitas pessoas desconhecem. Interpretamos que ele também se distancie das 

famílias agricultoras por sua tendência em condenar e reprimir o cultivo com insumos 

agroquímicos – sendo essa a realidade de quase todas as propriedades do vilarejo. 

Por isso, a ideia de que oferece uma forma de trabalho alternativa à agricultura não é 

um consenso entre as pessoas locais.   

Consideramos, portanto, que o trabalho com o turismo emerge como uma 

forma de diversificação dos meios de vida das famílias dos Três Picos. Isto é, como 

uma das estratégias por elas mobilizadas para garantir sua reprodução social. Sua 

importância está em favorecer a estabilidade e autonomia financeira das famílias 

locais em momentos de vulnerabilidade, o que se dá atualmente pelo enfraquecimento 

socioeconômico da agricultura familiar no Brasil.  

Nessa mesma direção, o turismo se coloca como um meio de vida que colabora 

para a sustentabilidade social e para a resiliência dos meios de vida rurais, 

principalmente da agricultura, que se beneficia da valorização simbólica que lhe é 

dada pela atividade turística.  
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O protagonismo dos jovens rurais entre os moradores ‘de dentro’ que atuam no 

turismo em Três Picos destaca a importância dessa categoria social para a formulação 

de estratégias de diversificação dos meios de vida dos grupos que resistem na 

agricultura familiar. Isto é, põe em evidência a relevância do jovem para a construção 

de alternativas de desenvolvimento rural capazes de driblar as assimetrias e conflitos 

gerados pela imposição do modelo produtivista no campo.  

Além disso, faz-nos refletir sobre as implicações da redução das distâncias 

socioculturais entre ruralidades e urbanidades, gerando novos processos sociais e 

configurações identitárias, que no caso em análise, malgrado suas contradições, 

desencadearam a redescoberta e a reinvenção de vínculos de pertencimento que 

possibilitaram o acesso das famílias locais a uma nova atividade econômica: o 

turismo.  

De modo geral, finalizamos este trabalho com a certeza de que ele gerou mais 

perguntas do que respostas. Uma questão que nos acompanhou durante toda 

pesquisa, mas que não encontrou espaço para ser discutida nesta dissertação, diz 

respeito à heterogeneidade dos processos de globalização e relação entre o ‘local’ e 

o ‘global’, em analogia à relação entre ‘rural’ e ‘urbano’ que empreendendo neste 

trabalho. Entendemos os esforços de diversificação econômica e os processos de 

ressignificação identitária protagonizado pelos jovens em Três Picos possam ser 

pensados por essa abordagem teórica, lançando novas luzes a sua interpretação. 

Ademais, consideramos importante pensar as implicações das iniciativas locais, como 

é o caso do turismo de base local, não apenas em escala micro, dentro de um contexto 

empírico, mas em um nível mais amplo de análise, procurando entender seus 

significados em relação às estruturas transnacionais de poder político e 

socioeconômico. 

No que tange ao turismo em Três Picos, especificamente, para além da questão 

da juventude rural, confrontamo-nos com rituais de hospitalidade e práticas de 

comensalidade turística, com processos de patrimonialização e com interesses 

conflitantes dentro do Parque Estadual dos Três Picos, no que tange ao uso público e 

o desenvolvimento do turismo no interior da unidade. Enfim, uma série de temas aos 

quais voltaremos em momentos futuros para melhor compreendê-los.  
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