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QUAL TURISMO QUEREMOS?

E

m 2015, os docentes do curso de Turismo
da Escola de Comunicações e Artes, da Universidade de São Paulo se uniram a APRECESP - Associação das Prefeituras das Estâncias
do Estado de São Paulo, para elaborar e implementar uma ação conjunta, que pudesse gerar
subsídios para a elaboração de políticas públicas de desenvolvimento turístico regional. E daí,
nasceu a proposta deste projeto no Vale Histórico,
envolvendo os municípios de São José do Barreiro,
Bananal, Silveiras e Queluz.
Trata-se de uma parceria bastante complexa ao articular
atividades de ensino, pesquisa
e extensão da Universidade
numa única região, durante
um período de 5 anos. E para
isso tornar-se realidade foram
celebrados convênios de cooperação técnica com
cada um dos municípios, que ao final do processo
receberam seus Planos de Desenvolvimento Turístico Municipal e um conjunto de projetos para serem implementados.
Os valores e os desejos da comunidade anfitriã precisam estar refletidos na proposta de desenvolvimento turístico. E isso só se consegue andando
pelos lugares, conhecendo e conversando com
as pessoas, criando espaços de discussão. Foi
isso que fizemos nestes anos! Alunos, pesquisa-

dores e professores visitando lugares, conversando com as pessoas, registrando, fotografando,
discutindo, organizando encontros. Os documentos registrando este processo, assim como os dados levantados, as análises e as propostas de ação
foram entregues aos representantes das prefeituras, e também estão disponíveis para consulta
na página do curso de Turismo.
Além da mobilização ocasionada durante este
período, os municípios contam com informações
sistematizadas, e devem avançar para fortalecer
ações conjuntas, e principalmente definir estratégias para alcançar o Turismo que se deseja.
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São José do Barreiro./ Fonte: Equipe Curso de Turismo ECA/USP (2016)

COMO ESTAMOS?
SÃO JOSÉ DO BARREIRO
Os grandes potenciais turísticos da cidade vêm
da proximidade com o Parque Nacional da Serra da Bocaina e, mais recentemente, da vontade
dos moradores em ampliar a cobertura vegetal
do município. A união do empresariado local e a
construção de espaços mais participativos podem ser aliados importantes no fortalecimento
e gestão do turismo no município.
A cidade, porém, demonstra algumas fragilidades estruturais. A pouca oferta de transporte
regular, a situação precária das estradas rurais
e dos sistemas de água e esgoto arriscam seus
recursos naturais.
Algumas sugestões envolvem a criação de um
roteiro de turismo rural, a exploração turística
das áreas naturais e a diversificação de estratégias de divulgação da cidade aos turistas que
vão ao Parque Nacional na Serra da Bocaina.

BANANAL
A paisagem e a grande biodiversidade podem
ser objetos de turismo pedagógico, além das
atividades de educação ambiental já existentes.
Mas a grande força do município assenta-se no
importantíssimo patrimônio histórico - fazendas e casario do período cafeeiro. Contudo, nos
roteiros turísticos oferecidos para fruição deste
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Audiência pública em Bananal (2017)

patrimônio, o negro que esteve na base de sua
construção fica invisível detrás das memórias
dos barões do café.
O artesanato em crochê vendido como marca local mas sem associação direta com o território, a
falta de pessoal qualificado em alguns atrativos
e equipamentos turísticos, a pouca manutenção
dos edifícios históricos, a precariedade das estradas rurais, a baixa acessibilidade e as restrições
de horários de funcionamento dos restaurantes
também pesam contra o turismo da cidade.

SILVEIRAS
Os poucos equipamentos e serviços turísticos
existentes no setor de alimentos e bebidas e as
hospedagens do centro podem significar uma possibilidade de desenvolvimento para a cidade. São
pontos positivos que podem ser melhor explorados quando a cultura tropeira da região está em
destaque, como na tradicional Festa do Tropeiro.

Apresentação do Diagnóstico para comunidade de Silveiras

QUELUZ
Incrustada entre as Serras da Mantiqueira e
da Bocaina e cortada pelo Rio Paraibuna e pela
Rodovia Dutra, é um portal de entrada para as
cidades do Vale Histórico. Estas são algumas
potencialidades, junto como o patrimônio representado pelos edifícios e a Festa de São João.
No entanto a infra-estrutura básica e turística
apresenta grandes fragilidades, seja na quantidade de equipamentos, quanto na qualidade
dos serviços.
O recente reconhecimento como Município de
Interesse Turístico, pode ser um impulsionador
da atividade turística, que precisa ser compreendida pelos cidadãos. Estas questões estão
subsidiando a proposta de um plano de ação,
que está em processo.

Conversando com o poder público - Queluz
Fonte: Equipe Curso de Turismo ECA/USP (2018)

OPORTUNIDADE
PARA CRESCER
Segundo Márcia Azeredo, gerente de relações
institucionais da Aprecesp, o conhecimento
construído na parceria com a Universidade em
campo, cria uma oportunidade para estruturar
e desenvolver o turismo de forma organizada.
“Não só traçaram as estratégias, como apresentaram propostas de projetos com caminhos
a serem seguidos, uma receita pronta para que
os municípios possam dar andamento ao desenvolvimento do turismo da forma correta”, explicou. Márcia lembra também da importância da
participação da população na discussão e da
utilização do conhecimento gerado pelo poder
público e destaca repetidamente a existência
do PDTM para os gestores locais.

Outra questão que deve ser ressaltada na região
é o artesanato. Os produtos feitos na cidade são
exportados em larga escala para todo o Brasil,
mas não são identificados como de Silveiras. O
reconhecimento do artesanato como algo regional pode ajudar a atrair turistas para a cidade.
Alguns pontos fracos envolvem a falta de integração entre os empresários locais e os poucos
recursos disponíveis para investimento.
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Marc Ferrez/ Coleção Gilberto Ferrez/ Acervo Instituto Moreira Salles
Escravos em terreiro de uma fazenda de café | Vale do Paraíba, c. 1882

TURISMO E
PATRIMÔNIO
“As pessoas acham que elas vivem de maneira
muito simples, que aquilo que elas fazem não
tem valor. O turismo confere valor ao que é
simples, ao que é único”, disse a pesquisadora
Mirza Pellicciotta, que produziu a pesquisa “Turismo e Patrimônio no Vale Histórico Paulista:
Subsídios de estudo para um aprimoramento de
interações”. Ela propõe a ideia dos itinerários
culturais. Em outra palavras, a integração entre
o turismo e o patrimônio, por exemplo, nas estradas e nos caminhos da região. “Quando você
desenvolve programas integrados entre turismo e preservação histórica e ambiental, você
consegue trazer a população, que é a primeira
que precisa ser empoderada”, explicou.

VALORIZAR AS PESSOAS
Rosana Bignami desenvolveu uma pesquisa de
pós-doutorado sobre o capital social no Vale do
Paraíba. No trabalho, ela destacou como os valores morais e culturais próprios da região podem
ajudar a comunidade a articular ações que promovam o desenvolvimento. “Há capital social em
forma incipiente que, se devidamente articulado,
poderá levar a região a se desenvolver”, explicou.
De memória, Rosana conta sobre as conversas
com os gestores e da oportunidade de conhecer de perto as dificuldades vividas. Ela tam4

dos estudantes, a professora também lembra
o que ela acredita ter ficado de positivo para a
região. “Maior conhecimento sobre a atividade
turística e pensá-la como oportunidade de negócio ou trabalho”, disse ao destacar também a
importância da cultura regional e do orgulho que
a população deve nutrir pelos municípios.

sência de informação aos turistas que visitam a
região, acabam por prejudicar o potencial turístico
de todo o Vale Histórico. O artesanato, por sua vez,
ainda que desperte grande interesse no mercado
de turismo, também carece de identificação e vinculação autêntica com a comunidade local.

QUAIS OS DESAFIOS?

E, apesar do entendimento de todos de que há
necessidade da criação de bases sustentáveis
para o desenvolvimento e gestão da atividade
turística de forma a trazer mais divisas à economia da região, não há política nem ações
sistemáticas do poder público neste sentido,
tampouco participação e/ou mobilização da sociedade civil no processo.

bém destacou a “aura” do local. “Acho encantador todo o caminho das estradas de terra, o
ambiente natural e as fazendas históricas. A
comida e a simplicidade das cidades são imagens que vou levar para sempre”.

A porção paulista do Vale do Paraíba tem enormes potencialidades turísticas, com múltiplas
possibilidades de vivências, aprendizado e lazer.

COM A MÃO NA MASSA

de Conservação e Reservas Privadas do Patrimônio Natural, e, no aspecto histórico, o importante patrimônio do período cafeeiro do
século XIX, composto por casarios, fazendas e
também pela memória de negros descendentes
dos escravos, que trazem a lembrança do jongo
e a resistência das comunidades quilombolas
espalhadas entre Rio de Janeiro e São Paulo.

Diego Peralta, estudante de graduação que desenvolveu trabalho em Bananal, lembra muito
bem de conhecer a estação ecológica da cidade.
“É um lugar maravilhoso, fui muito bem recebido
pelos funcionários, pude conversar bastante, fui
muito bem acolhido”. A parte mais interessante
da visita ao município, segundo ele, foi exatamente a conversa com as pessoas da região. Ele
destaca o contato direto com a implementação
de políticas públicas e como isso ajuda a entender as dificuldades e a complexidade de trabalhar com planejamento. “Conseguimos integralizar várias discussões, conhecimentos, aplicar de
verdade alguns deles”, explicou.

EXPERIÊNCIA PARA
OS ESTUDANTES
O que fica de mais importante para os alunos é
a compreensão dos problemas de gestão pública, de acordo com Debora Cordeiro Braga,
uma das professoras coordenadoras do projeto
desenvolvido na região. À parte do aprendizado

No ambiente natural, as cachoeiras, trilhas e
vistas panorâmicas belíssimas das Unidades

Contudo, a falta de cuidado com os recursos
naturais, com o patrimônio edificado e com a
importante história vivida pelo povo, aliados à au-

- Protagonistmo da comunidade
- Processos participativos
- Marca positiva
- Gestão pública capacitada para o Turismo
- Conservação do Patrimônio

As iniciativas dos gestores públicos são pessoais e pontuais ou pautadas por planos que
comprometem investimentos e revelam corpo
técnico pouco preparado e falta de profissionalismo no trato com o turismo.
Essa realidade vai de encontro à disposição das
lideranças locais para ações de preservação e
visão crítica a respeito do uso dos recursos públicos no setor, da simpatia demonstrada pelo
tema do desenvolvimento turístico regional e
do envolvimento em redes de cooperação.

- Interpretações plurais da história
- Coordenação de projetos
- Comunicação interna e externa
- Qualidade de equipamentos e serviço

- Memórias
- Histórias
- Recursos naturais
- Potencial regional

- Trabalho em rede
- Lideranças da comunidade

- Recursos financeiros das Estâncias e MIT
- Saberes locais
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COMO RESOLVER?
Os planos diretores são documentos que devem orientar o desenvolvimento turístico dos municípios, pois apresentam um Diagnóstico detalhado da realidade do turismo no município e as influências que o cenário externo pode ocasionar em seu desenvolvimento. Ao longo de sua elaboração, o
plano é discutido com diferentes representantes do município por meio de oficinas, assembleias,
reuniões de trabalho e validado em Audiência Pública.
A partir dessa análise coletiva é definido um objetivo a ser alcançado pelo Plano e as estratégias
para implementá-lo através de projetos e ações articuladas, no curto, médio e longo prazo.
Este processo ocorreu nos municípios de São José do Barreiro, Bananal, Silveiras e Queluz, e está detalhado nos documentos dos Planos Diretores. A figuras abaixo indicam os Objetivos e as Diretrizes
de desenvolvimento sugeridas para cada localidade. Com o intuito de auxiliar os gestores públicos na
implementação inicial dos Planos, as equipes elaboraram alguns projetos considerados prioritários.
Apesar de serem localidades com características diferentes, algumas fragilidades são comuns e demandam ações assertivas, perenes e conjuntas. Neste cenário ressalta-se a necessidade urgente de
discutir o turismo a partir de uma perspectiva profissional, de médio e longo prazo, e principalmente
construir estratégias para estimular o engajamento dos moradores destas localidades para pensar e
implementar ações que promovam o desenvolvimento da região.

São José do Barreiro

OBJETIVO GERAL: Qualificar os serviços, o setor público e o produto turístico
de Bananal, fortalecendo sua imagem no mercado e consolidando-se conjuntamente como destino regional no Vale Histórico.
DIRETRIZES: Estruturar produtos turísticos;
Aprimorar a comunicação interna e externa;
Promover o engajamento da população na discussão do turismo;
Qualificar e fortalecer a gestão pública do turismo;
Investir em ações de desenvolvimento regional do turismo.
PROJETOS: Roteiro Turístico Arquitetônico Autoguiado do Centro Histórico de Bananal; “Atravessando fachadas”; Roteiro turístico em propriedades rurais: Uma
experiência gastronômica; Ciclo de capacitação, qualificação e sensibilização
dos membros do Comtur de Bananal; Clube de benefícios para coleta, sistematização e análise de informações de demanda do município de Bananal -SP

Silveiras

OBJETIVO GERAL: Consolidar iniciativas de desenvolvimento turístico em
São José do Barreiro, por meio de uma articulação entre sociedade civil,
poder público e iniciativa privada.

OBJETIVO GERAL: Buscar o posicionamento como destino turístico valorizando o potencial artístico e criativo dos moradores, integrando-se
numa ação de desenvolvimento regional.

DIRETRIZES: Sensibilizar da comunidade para o turismo;
Aprimorar a comunicação interna e externa;
Qualificar Recursos Humanos para o turismo;
Qualificar e fortalecer a gestão pública do turismo;
Estruturar produtos turísticos;
Melhorar as condições de vida no campo.

DIRETRIZES: Estruturar Produtos Turísticos
Qualificar Recursos Humanos para atuar no setor de serviços e no turismo;
Definir posicionamento de mercado
Qualificar e fortalecer a gestão pública do turismo;

PROJETOS: Melhoria das condições de vida no campo;
Comunicação Interna e Externa;
Pesquisa de turismo receptivo em São José do Barreiro-SP;
Sensibilização da comunidade para o turismo: Educação Patrimonial
para jovens de São José do Barreiro;
Reativação e manutenção do Comtur.
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Bananal

PROJETOS: Seja natureza, seja Silveiras;
Desenvolvendo os eventos de Silveiras;
Emplacando Silveiras;
Cicloturismo em Silveiras: Possibilitando Caminhos;
Educação em turismo.
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O APRENDIZADO...

E

ste não é o fim do trabalho, mas é um momento importante para sistematizar todas as ações que foram implementadas,
e refletir sobre o alcance de nossos sonhos. Ao
propor inserir-se nesse território, o curso de Turismo da ECA, representado pelos seus docentes,
alunos e pesquisadores, assumiu um compromisso de produzir e compartilhar conhecimento acadêmico e técnico, mas a contrapartida foi
inestimável. Ganhamos em aprendizado e experiências, recebemos afeto e carinho, fortalecemos
vínculos que estas comunidades e fizemos amizades que vão além deste momento.
Pensar e fazer planejamento turístico é um processo que precisa ter comprometimento e profissionalismo, deve ser monitorado permanentemente e as propostas revistas e redirecionadas
de acordo com as dinâmicas internas e externas.
Agora saímos de cena, pois as comunidades já
estão começando a assumir as rédeas do processo, como sempre foi nosso objetivo. A Universidade ainda pode apoiar esta caminhada,
com seus alunos e pesquisadores, mas esperamos já ter deixado sementes germinando nessas terras de memória fértil.

FICHA TECNICA
Coordenação do Projeto
Profa. Dra. Clarissa Gagliardi
Profa. Dra. Karina Solha
Profa. Dra. Debora Braga
Equipe técnica
Alunos das turmas de 2015 a 2019 que desenvolveram os trabalhos nos municípios
Pesquisadores Colaboradores
Profa. Dra. Mirian Rejowski
Profa. Dra. Mirza Pellicciotta
Profa. Dra. Rosana Bignami
Produção Editorial
Ana Rosa G. B. Proença
Vitoria Ruano
Gabriel Shinohara
A produção científica e técnica decorrente
deste trabalho está disponível para consulta
em nosso site: www.eca.usp.br/cetes
Contato
cetes@usp.br
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