WEBINAR

12 de maio de 2021, das 14h30 às 17h30

TURISMO NO VALE HISTÓRICO:

UMA DISCUSSÃO A PARTIR DE EXPERIÊNCIAS INTEGRADAS
DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

Em 2015 o CETES – Centro de Estudos sobre Turismo e Desenvolvimento Social –
grupo de pesquisa vinculado ao Curso de Turismo da Escola de Comunicações e
Artes da Universidade de São Paulo inaugurou um trabalho de planejamento do
turismo em uma nova escala, iniciando uma experiência piloto na região do Vale
Histórico, no Vale do Paraíba Paulista. Com recursos da Universidade de São Paulo e
contrapartidas dos municípios parceiros, foram construídos de forma colaborativa 4
Planos Municipais de Turismo, 21 Projetos Interdisciplinares, 2 pesquisas de pósdoutorado, 2 pesquisas de Iniciação Científica, além de promover diversos fóruns de
debate sobre o desenvolvimento do turismo na região entre os anos de 2015 e 2019.
De 2017 a 2021, os recursos aportados pelo CNPq para o projeto Turismo,
Patrimônio e Desenvolvimento Social no Vale Histórico Paulista, permitiram
aprofundar a vertente da pesquisa científica na região e também divulgar os
resultados obtidos em diversos artigos publicados no Brasil e no exterior. O conjunto
de municípios com os quais trabalhamos teve sua história marcada pela lavoura
cafeeira e nas últimas décadas têm buscado inserção em circuitos turísticos e
culturais, nos permitindo experimentar diferentes perspectivas de análise sobre
processos de patrimonialização, governança, gestão e planejamento turístico,
entrecruzando ações de ensino, pesquisa e extensão. Neste momento em que
concluímos nossa jornada no Vale, convidamos interessados no tema a partilhar
conosco deste debate sobre os trabalhos realizados na região de 2015 a 2020, a
partir das perspectivas dos diferentes agentes envolvidos. Certamente não se trata
de concluir, mas de refletir sobre as ações experimentadas para realimentar nosso
grupo para empreender novas formas de colaboração, mirando um futuro mais
promissor para as cidades paulistas e estabelecendo também uma nova e ampla
agenda de pesquisa no Vale e para além dele.
O formato do evento prevê que os resultados das ações de ensino, pesquisa e
extensão sejam comentados pelos debatedores, tendo em vista suas diferentes
filiações e perspectivas, permitindo que se avalie a validade desta experiência para
agentes de mercado, para as instâncias de gestão e para as comunidades envolvidas.
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