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RESUMO 

 

O presente trabalho tem a finalidade de analisar a percepção dos moradores de Gonçalves, Minas Gerais, 
sobre o crescimento do turismo em seu espaço vivido. A partir das respostas obtidas no questionário 
aplicado neste trabalho iremos discorrer sobre as melhorias que podem ser realizadas neste centro receptor 
para, desta forma, beneficiar seus habitantes e conservar sua paisagem. Da mesma forma que em outros 
municípios brasileiros, a atividade turística cresceu rapidamente em Gonçalves, ocasionado principalmente 
pela diversidade de atrativos e a proximidade geográfica com os maiores centros emissores de turistas do 
país, São Paulo e Rio de Janeiro. Situada na Serra da Mantiqueira, a área de estudo apresenta significativa 
amplitude topográfica, com as altitudes variando entre 860 e 2120 metros, causando modificações no 
clima e na vegetação entre as áreas mais baixas (mata atlântica) e as mais altas (matas de araucárias). 
Apesar de todo o município apresentar locais com grande valor paisagístico, como mata, picos, cachoeira 
e o modo de vida rural, a atividade turística se concentrou nos bairros rurais de maior altitude, como Terra 
Fria, Sertão do Cantagalo e Campestre; onde existem pousadas, restaurantes e residências, ocasionando 
impactos ao meio natural e à população desses locais. Esta concentração espacial do turismo em 
Gonçalves resulta em uma diferenciação no preço da terra entre diferentes setores do município, na 
mudança no modo de vida e de produção dos habitantes e na saturação de alguns atrativos situados nos 
locais mais visitados pelos turistas, que estão em sua maioria nos bairros rurais mais altos. 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

O turismo tem apresentado crescimento significativo nas últimas décadas, 
constituindo importante fonte de recursos e geração de empregos em países como 
França, Espanha e Itália, recebendo investimentos técnicos e financeiros. Essa atividade 
movimenta bilhões de dólares, empregando milhões de trabalhadores diretos em hotéis, 
restaurantes e agências de viagens ou indiretos como artesões, guias turísticos e serviços 
de apoio.  
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No Brasil, o movimento turístico é pouco significativo em relação às 
potencialidades existentes, tais como as reservas naturais de flora e fauna (Amazônia, 
Pantanal e Mata Atlântica), o extenso litoral, serras, chapadas e os patrimônios históricos 
e culturais existentes nos grandes e pequenos centros, além da zona rural.  

O melhor aproveitamento de nossos recursos, transformando-os em atrativos 
turísticos, poderá ocasionar importante e promissora fonte para a obtenção de recursos 
financeiros, geração de empregos e conservação ou mesmo preservação do meio natural 
e construído. O fluxo turístico traz benefícios à população local como empregos, melhoria 
da infra-estrutura, do acesso, dos serviços e a diversificação do comércio. Segundo Vieira 
(1997, p.13): 

Pode-se afirmar que as localidades turísticas são especiais por apresentarem 
recursos que as tornam atraentes e singulares para se conhecer; contam com elementos 
paisagísticos que atraem pessoas e, além dos recursos naturais ou construídos, 
capacidade de suporte do fluxo turístico, apresentando possibilidades de acomodação 
cada vez mais amplas. 

Mas, apesar de trazer diversos benefícios, a falta de planejamento da atividade 
turística ocasiona diversos impactos negativos, como a poluição visual, a agressão ao 
meio natural, a marginalização da população local, culminando com a deterioração da 
imagem do lugar, como esclarece Silveira (2001, p 135): 

Somente com a participação efetiva e democrática das comunidades locais, e 
também a execução do planejamento sustentável e da gestão territorial 
integrada, é que o turismo pode constituir-se numa valiosa ferramenta para 
ajudar no desenvolvimento regional e local. 

O turista, na maior parte das vezes, preocupa-se com os recursos paisagísticos, 
não tendo preocupação direta com a qualidade de vida das comunidades locais, sendo 
considerado por diversos autores como devorador de paisagens. 

Algumas localidades, como a Catalunha (Espanha) e Bonito (Brasil), conseguiram 
promover o desenvolvimento econômico e social de seus habitantes graças a projetos 
turísticos bem planejados e executados. Nesses locais a integração e o envolvimento da 
comunidade local com o turismo foi fundamental, assim como a conservação dos 
atrativos e o estudo sobre a demanda e o perfil dos turistas.  

Os incentivos técnicos como a capacitação e treinamento de guias e condutores, 
palestras sobre como atrair e agradar o turista, e trabalhos em escolas, levam a 
população a se integrar com a atividade turística em seu espaço vivido e a tomar 
consciência sobre a importância da conservação natural e cultural do lugar. Os 
incentivos econômicos como financiamentos ou créditos podem ajudar a população local 
a investir em estruturas de apoio como pousadas, restaurantes, áreas de recreação ou 
aluguel de produtos como cavalos e bicicletas, incrementando a economia local.Além 
disso, o crescimento do turismo agrega diversas outras atividades, como a fabricação de 
produtos típicos como artesanatos, alimentos, bebidas e outros artigos, diversificando a 
economia e gerando novos postos de trabalho, dinamizando todos os setores da 
economia local e até regional. 
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A população local deve ser, portanto, a maior beneficiada com a expansão do 
turismo em seu espaço. A conscientização a partir das crianças provoca mudanças reais, 
ao enfatizar a importância de valorizar a cultura local e a utilização correta dos atrativos 
turísticos. De acordo com Lameirinhas (2000, p.39): 

Além de seguir os princípios da sustentabilidade, a comunidade deve estar 
capacitada e dominar as novas tecnologias no que se refere às questões 
operacionais ou gerenciais, além de tornar perceptível ao turista a sua 
preocupação e efetiva atuação em questões como a coleta do lixo, a 
capacidade dos atrativos naturais e de caráter sociocultural, a adaptação dos 
recursos de uso turístico, ao mesmo tempo em que busca a sua conservação. 

Este trabalho tem como objetivo analisar a percepção dos moradores de 
Gonçalves a respeito da evolução da atividade turística no município, e suas 
conseqüências positivas e negativas a paisagem e à população local.  

Em Gonçalves, assim como em outros municípios brasileiros, o turismo vem se 
desenvolvendo rapidamente, aumentando o interesse do poder público e privado pelo 
planejamento dessa localidade, já que a falta de planejamento e a marginalização da 
população local podem vir a provocar impactos irreversíveis ao meio natural e aos 
anfitriões, como o aumento na produção de efluentes, contaminação dos recursos 
hídricos, o desmatamento e a descaracterização cultural, prejudicando o desenvolvimento 
harmonioso da atividade turística, com danos muitas vezes irreversíveis. O planejamento 
do turismo promove a melhoria da qualidade de vida da população local, a conservação 
da cultura e do meio natural, e a satisfação do turista. Dessa forma otimiza a ocupação 
espacial e beneficia a imagem do lugar como centro receptor de turistas.  

O município de Gonçalves merece um estudo graças às rápidas transformações 
sociais e econômicas ocorridas com o crescimento do turismo na zona rural e urbana. A 
análise dessas modificações ocorridas poderá oferecer subsídios para o planejamento 
turístico do município, além de demonstrar as perspectivas futuras da atividade e suas 
possíveis conseqüências positivas e negativas à comunidade local e aos atrativos naturais 
e construídos.  

Segundo Oliveira (1999, p.90): 

O pensamento contemporâneo geográfico vem assistindo e participando das 
revoluções tecno-cientifícas e de informática, e principalmente adotando como 
método de investigação a interdisciplinaridade cientifica; a nomenclatura 
geográfica tem incorporado ao seu corpo de conhecimento novas visões do 
homem e do mundo. Tem se beneficiado em muito das imagens de satélite, das 
técnicas matemáticas e estatísticas, de programas de computação e trocando 
idéias com as demais disciplinas científicas; talvez o mais importante é ter se 
engajado na busca de saídas satisfatórias para a questão do meio ambiente, do 
social e do demográfico, estando diretamente voltadas e preocupadas com o 
espaço geográfico. 

A Geografia do Turismo é um reflexo do maior intercâmbio da Geografia com 
outras áreas do conhecimento, na medida em que é capaz de analisar e prever as 
conseqüências do turismo para uma localidade ou região. 
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Para a realização deste trabalho serão utilizadas referências de autores de diversos 
campos do conhecimento como geógrafos, bacharéis em turismo, arquitetos, 
economistas, agrônomos, antropólogos e outros, mostrando a amplitude de situações 
que envolvem o estudo do turismo, que ainda é uma disciplina científica em construção 
quanto a formas e técnicas de abordagem, situações e aos objetos de estudo.   

 

CARACTERÍSTICAS DO MUNICÍPIO 

Gonçalves possui uma superfície territorial de 192 quilômetros quadrados, entre 
as coordenadas geográficas 22°30’ a 22°45’ S e 45°45’ a 46°00’ W. Situado na 
macrorregião de planejamento do Sul de Minas, o município faz divisa com o estado de 
São Paulo. 

Na Serra da Mantiqueira em terrenos de formação cristalina, o município 
apresenta expressiva amplitude topográfica.  O ponto mais elevado é a Pedra Bonita com 
2.120 metros de altitude, no bairro rural do Campestre; o ponto mais baixo é o leito do 
rio Sapucaí Mirim na divisa com o município de Paraisópolis, no bairro rural da Barra do 
Lambari, com 860 metros de altitude.  

A amplitude topográfica influencia diretamente o clima do município. Devido a 
isso, a vegetação é variada, sendo nítida a diferença entre as áreas mais altas, situadas 
acima dos 1.250 metros, compostas por espécies das matas de araucárias e dos campos 
de altitude e as áreas mais baixas, compostas por espécies típicas da mata atlântica. 

A hidrografia do município, pertencente a macrobacia do rio da Prata, é composta 
pelo rio Sapucaí Mirim e seus afluentes, sendo o Capivari o mais representativo. Os 
cursos dos rios do município, em sua maior parte, apresentam trechos encachoeirados 
devido à alta declividade do terreno.  

A população de 4.121 habitantes (IBGE-2000), habita em sua maior parte a zona 
rural (74, 2%), sendo a agropecuária, estruturada em pequenas e médias propriedades, 
com mão de obra familiar, a principal atividade econômica.  As condições naturais e 
fundiárias do município possibilitam a diversificação das atividades econômicas no meio 
rural, viabilizando a criação de trutas, o cultivo de frutas de clima temperado e a visitação 
turística nas propriedades.  

 

O TURISMO EM GONÇALVES 

Com a maior preocupação da sociedade pela conservação do meio ambiente, 
houve a valorização da natureza como produto turístico e, com isso, várias localidades 
passaram a ser procuradas por turistas interessados em ter contato direto com a natureza, 
principalmente visando diminuir o estresse causado pelo trabalho e os problemas urbanos 
das cidades.  Diversos municípios como Brotas (SP), Bonito (MS), Lençóis (BA), Carrancas 
(MG) e, também, Gonçalves, começaram a atrair turistas motivados em conhecer seus 
atrativos naturais e a tranqüilidade, já que alguns destinos turísticos tradicionais estão 
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saturados, em função do crescimento rápido e desordenado do turismo provocado pela 
falta de integração da população local com a atividade e de conservação da paisagem 
natural e construída. 

Até meados da década de oitenta do século vinte, a atividade turística em 
Gonçalves era constituída quase exclusivamente por visitas a parentes e amigos, em 
muitos casos, a atividade era realizada por pessoas naturais do município que migraram 
para outras cidades. Nessa época, havia na Serra da Mantiqueira um expressivo fluxo de 
turistas apenas nas localidades de Campos do Jordão, Monte Verde, Visconde de Mauá e 
Passa Quatro. 

De acordo com Petrocchi (1998,  p. 119): 

O turismo em montanhas atrai diversas pessoas com interesse para atividades 
como descanso, esportes, visitar parques ou descobrir a natureza, sendo essa 
última também fundamental para o turismo ecológico. 

Os picos com altitudes superiores a 1.900 metros, as cachoeiras, a diversificada 
vegetação e o clima frio são importantes atrativos naturais do município de Gonçalves, 
tendo sido citado por diversas revistas e jornais de circulação nacional. Isso tornou a 
localidade conhecida, motivando a criação das primeiras infraestruturas de apoio à 
atividade turística como pousadas, agências de esportes de aventura, restaurantes e 
lanchonetes.  

Em Gonçalves, existem diversos atrativos culturais como artesanatos, músicas, 
festas, alimentos, além do modo de vida e de produção rural. A valorização das tradições 
rurais é de vital importância para o desenvolvimento turístico, ajudando a não 
descaracterizar o local e aumentando os atrativos do município.   

Para Pires (2001, p. 123):  

Em contextos territoriais, onde ocorrem desde áreas naturais praticamente 
inalteradas até centros e núcleos urbanos, as paisagens rurais são vistas como 
intermediária e diversificada; com presença simultânea do relevo, hidrografia e 
modo de produção do espaço. 

Espacialmente, o crescimento turístico de Gonçalves foi concentrado em pontos 
específicos do município, sendo os bairros rurais localizados em maior altitude os mais 
valorizados. Os bairros rurais de menor altitude, apesar de apresentarem atrativos 
bastante expressivos, são desconhecidos pelos turistas.  Das vinte e três pousadas 
existentes em 2003, quatro estão situadas na área urbana e apenas uma está em altitude 
inferior a 1.250 metros. As dezoito restantes estão situadas nas áreas mais altas, 
especialmente nos bairros rurais da Terra Fria, Campestre e São Sebastião. 

A maioria das pousadas, especialmente as de maior tamanho e sofisticação, 
pertence a proprietários não naturais do município. Pessoas que investiram em Gonçalves 
por acreditarem em suas potencialidades. Da mesma forma que estas pessoas vieram 
para investir, outras procuraram no município um local para descanso, havendo o 
aumento na procura de terras para a construção de residências secundárias, sobretudo 
nas áreas mais altas. A valorização do preço da terra nas áreas mais altas do município 
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foi bastante expressiva. O hectare em bairros rurais como o Sertão do Cantagalo e a 
Terra Fria triplicou de valor, fazendo que muitas pessoas vendessem uma parte ou toda a 
sua propriedade. 

Nas áreas mais altas, especialmente nos bairros rurais da Terra Fria e dos 
Venâncios, foram construídos restaurantes cujas especialidades são trutas e as comidas 
mineiras. Na maior parte das vezes, os proprietários são pessoas nascidas no próprio 
bairro que conciliam as atividades agropecuárias com o turismo, aumentando seus 
rendimentos econômicos.  

A valorização da produção de artigos locais como queijos, artesanatos e doces 
pode fazer que haja uma maior integração da comunidade local com a atividade 
turística, evitando sua descaracterização cultural. Segundo Krippendorf (1989, p. 191), “a 
população local deve participar no desenvolvimento turístico em seu espaço, para não se 
posicionar como invadida”. A comunidade deve ser responsável e beneficiada com o 
turismo desenvolvido, tendo a oportunidade de aumentar seus rendimentos, mas para 
isso deve tomar consciência da importância de conservar seus atrativos. 

Os atrativos turísticos do município são, na maior parte das vezes, utilizados de 
forma inadequada, comprometendo sua capacidade de suporte, como ocorre na 
cachoeira do Simão e na Pedra de São Domingos. O desrespeito à capacidade de 
suporte torna muito difícil à correta utilização dos atrativos turísticos, como cita Dias  

(1994, p. 140):  

O número de organismos que podem ser sustentados por dados recursos naturais 
é concedido por sua capacidade de suporte; variando de acordo com a forma que o 
homem maneja esses recursos. 

O município carece, dentre outras benfeitorias, de sinalização e trilhas bem 
delimitadas para se atingirem os atrativos, recipientes para o lixo e de um grupo de 
condutores para facilitar o acesso de turistas e ajudar na conservação dos locais 
visitados. Além disso, muitos atrativos não podem ser visitados por estarem dentro de 
propriedades particulares. 

Para que o turismo em Gonçalves se desenvolva com qualidade, é necessário que 
haja o correto planejamento da atividade para agradar ao turista, beneficiar a 
comunidade local e conservar os atrativos do município.  Para Petrocchi (1998,  p. 72): 

O planejamento turístico orienta as decisões para o desenvolvimento do turismo, 
o tipo de turismo que se quer promover, os mercados que serão atingidos, a 
posição nesses mercados, as metas a alcançar e as estratégias dos programas 
de ações. Além disso, deve converter recursos naturais em recursos turísticos, 
ordenando o território e melhorando as infra-estruturas, equipamentos, serviços, 
promoções e preservação do ambiente físico e urbano. 

Através do planejamento, a comunidade local pode ser beneficiada com o 
desenvolvimento do turismo em seu espaço, podendo auxiliar na conservação dos 
atrativos do município, mantendo uma boa imagem de Gonçalves junto aos turistas.  
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A PESQUISA 

Trabalhos de campo 

No decorrer deste trabalho foram realizadas diversas atividades em campo para a 
compreensão da evolução do turismo no município e suas conseqüências para a 
população local e o meio ambiente.  

Para Santos (1999, p.122):   

Geralmente, a partir do trabalho de campo, procuramos pensar a problemática 
tendo como ponto de partida a realidade local, mas não pensamos nos 
desdobramentos que os resultados podem implicar; uma apropriação desses 
conhecimentos pelo pesquisado pode nos revelar muitos elementos não só para 
elucidarmos os desdobramentos do conhecimento, mas para construirmos 
melhor o nosso trabalho como pesquisador. As saídas para os problemas da 
comunidade estudada muitas vezes são construídas na e pela tomada de 
consciência das potencialidades do lugar. 

Através dos trabalhos de campo para o reconhecimento da área, foi possível 
observar as diferenças na paisagem entre os diversos pontos do município, assim como 
as transformações ocorridas devido a maior afluência de turistas, especialmente nos 
períodos de férias e feriados prolongados. 

 

Elaboração e aplicação do Questionário 

Como a atividade turística implica em diversas conseqüências diretas para as 
comunidades locais, fato este que vem ocorrendo também no município de Gonçalves, 
buscamos saber como a população do município percebe a evolução do turismo em seu 
espaço. Para isto, foram aplicados questionários em diversos pontos do município, nos 
dias vinte e dois e vinte e três de janeiro de 2003.   

Para Guidugli (2001, p.1), “questionários são processos de coletas de dados 
primários, para que se possam pesquisar aspectos na qual não existam informações 
precisas”. O questionário tem importância fundamental para o planejamento do turismo 
em uma localidade, por levar em conta a relação da população local com o espaço 
onde ela vive e produz e o seu interesse pela atividade turística.  

Para atingir os objetivos deste trabalho, o questionário foi organizado em duas 
partes: a primeira com dados pessoais dos sujeitos e a segunda referente a questões 
específicas do turismo no município. 

Foram aplicados anteriormente quinze questionários em São Bento do Sapucaí 
(SP), na intenção de conhecer a facilidade das pessoas entenderem as perguntas e o 
tempo dispendido para as respostas, procurando uniformizar a aplicação do 
questionário. Esse município faz divisa com Gonçalves e também passa por um processo 
de desenvolvimento turístico semelhante. 

Segundo Guidugli (2001, p.2), “o método survey como pesquisa amostral deve 
levar em conta o universo de pessoas da área pesquisada e sua distribuição espacial”. O 
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número de questionários aplicados levou em conta o tamanho do município pesquisado, 
representando 1,5% da população com idade acima de dezesseis anos. Como apenas 
um quarto da população reside na área urbana, a maior parte dos questionários foi 
aplicada na zona rural, abrangendo a maioria dos bairros rurais do município. 

Foram aplicados cinqüenta questionários, que tiveram em média onze minutos de 
duração cada um. As questões, totalizando nove, foram abertas e fechadas, para melhor 
compreensão do fenômeno estudado. 

A primeira pergunta teve como objetivo verificar os aspectos que mais agradam 
aos moradores do município de Gonçalves, os quais possuem necessidade de serem 
preservados, para evitar que a população se sinta prejudicada com o crescimento do 
turismo em seu município.  Para saber qual o principal atrativo do município na opinião 
de seus moradores, motivo da vinda dos turistas, foi realizada a segunda pergunta. 

A aprovação ou reprovação dos moradores pela atividade turística em Gonçalves 
foi verificada na pergunta número três. É de grande importância saber como a 
comunidade local avalia o desenvolvimento do turismo em seu espaço imediato, já que a 
atividade turística ocasiona diversas mudanças espaciais, que afetam diretamente a 
população e o meio natural.  

A quarta pergunta teve como objetivo conhecer o que os moradores consideram 
como as principais vantagens e desvantagens do crescimento do turismo em Gonçalves. 

Na quinta pergunta, o objetivo foi saber o que os moradores vêem como 
necessário para a organização da atividade turística na localidade e as causas principais 
que justificam essa organização.   

A importância da contribuição da comunidade local para o turismo em Gonçalves 
foi verificada na pergunta número seis, que também serviu para conhecer as diversas 
formas de contribuir, sugeridas pelos moradores. 

O objetivo da sétima pergunta foi saber de que modo o turismo trará benefícios 
para a população local. Na oitava pergunta a intenção foi verificar as expectativas futuras 
que os moradores possuem com a atividade turística em seu espaço, avaliando o 
otimismo ou pessimismo em relação ao turismo em Gonçalves.  

A relação entre moradores e turistas foi verificada na pergunta número nove, 
tendo como intenção saber se os moradores a consideram como agradável ou 
desagradável essa relação e os motivos que levam a essa situação. 

 

Discussão dos resultados 
Os diversos problemas existentes nos grandes centros urbanos, como a poluição, 

a insegurança e o estresse, fazem com que as pessoas tenham necessidade de procurar 
um local apropriado para seu descanso e para fugir do cotidiano, das suas atividades 
rotineiras.  
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Antes do deslocamento para uma localidade, a pessoa analisa as opções de 
acordo com seu interesse, podendo optar pelos mais variados destinos. Entre os diversos 
fatores levados em conta estão as distâncias, o custo, as paisagens do local, a infra-
estrutura para recebê-la e também a conservação da localidade. Ninguém se interessaria 
em passear num local com rios poluídos, lixos, insegurança e pobreza. As pessoas, na 
maioria das vezes, ambicionam ver o local mais bonito e próximo da perfeição possível. 

A partir do desenvolvimento dos meios de transportes, no final do século 
dezenove, o deslocamento entre as localidades ficou mais fácil, aumentando o fluxo de 
pessoas. Com isso, diversas áreas se especializaram em receber turistas, oferecendo a 
eles seus atrativos, infra-estrutura e também a oportunidade de conhecer o seu modo de 
vida.  

No Brasil, localidades como São Lourenço e Caxambu podem servir de exemplo, 
já que ali a atividade turística se desenvolveu há mais de um século. Nos centros 
receptores de turistas tem que haver interesse da comunidade local em receber bem o 
turista e de utilizar corretamente seus diversos atrativos, para não correr o risco de 
enfrentar a estagnação e até a decadência, a exemplo do que ocorreu em várias áreas 
no Brasil e no mundo, que posteriormente tiveram a necessidade de intervenções 
urbanísticas custosas. Os principais fatores que levam localidades turísticas a essa 
situação são o aumento da pobreza, a massificação e a degradação da paisagem. Não 
podemos esquecer que os turistas, quando saem de férias, têm diversas opções para o 
seu descanso e na escolha a imagem da localidade conta bastante. A recuperação da 
imagem de uma localidade é sempre lenta, não imediata. Por isso mesmo, para uma 
localidade evitar os efeitos maléficos do turismo, é muito importante que se tenha o 
planejamento da atividade, sendo fundamental ouvir a opinião da própria comunidade, 
que está diariamente no local, mantendo vínculo afetivo com seu espaço. O 
planejamento turístico de uma localidade envolve o respeito pelos turistas, pois afinal são 
eles que trazem recursos financeiros para o local; a conservação dos diversos atrativos, 
que são os principais motivos da vinda dos turistas; e principalmente beneficiar a 
comunidade local, que precisa tomar consciência da importância de cuidar de seus 
atrativos e da sua cultura. A degradação do meio natural e do modo de vida de uma 
comunidade é bastante maléfico para a localidade e provoca a saturação do espaço, 
sendo este turístico ou não. 

O município de Gonçalves começou a atrair turistas motivados pelas paisagens 
típicas da Serra da Mantiqueira, pela tranqüilidade, pela maior divulgação na mídia e 
também das próprias pessoas que já haviam visitado o local.  Esse maior fluxo de pessoas 
gerou diversos investimentos diretos no setor turístico, como pousadas, restaurantes, lojas 
e residências secundárias. 

Embora todo o município contasse com locais de beleza paisagística, houve uma 
nítida concentração espacial do crescimento da atividade turística ao longo da última 
década, podendo ser sentido pelo intenso aumento da demanda de pessoas e de novas 
construções, principalmente em bairros rurais como o Sertão do Cantagalo, São 
Sebastião e Terra Fria, situados nos pontos mais altos e frios do município de Gonçalves. 
A grande procura por terras fez aumentar seu valor, motivando muitos moradores a 
venderem suas propriedades ou parte delas, para dar lugar a pousadas ou residências 
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secundárias. O baixo rendimento do setor agrícola do município também propiciou a 
venda dessas terras, levando os proprietários a investirem em outra atividade econômica, 
investirem em sua propriedade ou, no caso extremo, transformarem-se em empregados 
em seu antigo lugar.  

Para os moradores de Gonçalves, questionados sobre a evolução do turismo na 
localidade, a atividade turística traz diversos benefícios e vantagens à população, 
principalmente o aumento dos empregos e dos rendimentos. Entretanto, também vem 
provocando sérios impactos ao meio natural como o lixo e o desmatamento, e também 
sobre a comunidade local, com o aumento do custo de vida e a possível 
descaracterização da cultura local. 

A maior parte dos moradores disse ser favorável ao turismo no município, 
acreditando em seu contínuo desenvolvimento; ao mesmo tempo preocupam-se com o 
crescimento desordenado da atividade que segundo eles, pode ocasionar problemas 
relacionados à segurança, ao aumento da venda de terras, ao modo de vida e ao meio 
natural. 

A população considera bastante importante sua participação nas discussões e 
decisões relacionadas ao turismo no município, acreditando poder contribuir 
decisivamente com o correto desenvolvimento da atividade em seu espaço. Apesar disso 
é bastante pequena a participação da comunidade em reuniões como do Comtur 
(Conselho Municipal de Turismo), órgão criado justamente para ela expor suas idéias e 
reivindicações referentes ao turismo.   

O município de Gonçalves passou por rápida transformação econômica, cultural 
e social com o crescimento da atividade turística; ocasionando vantagens e desvantagens 
a sua população e ao meio natural. A necessidade da organização do turismo no 
município foi mencionada como essencial por todos os questionados, sendo fundamental 
para a conservação do meio natural, a satisfação ao turista e para beneficiar a 
comunidade local.       

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A adequada organização do turismo no município de Gonçalves pode ser 
alcançada através do planejamento da atividade, onde é importante a tomada de 
consciência da população local para a conservação e mesmo a preservação dos recursos 
naturais e culturais do município. O correto planejamento da atividade turística no 
município poderá aumentar os rendimentos da população local não só através da 
geração de empregos, mas também através da diversificação das atividades econômicas. 
A produção de artigos típicos como o artesanato, alimentos e bebidas, pode agregar 
maior valor aos produtos, já bastante valorizados pelos turistas. 

O futuro da atividade turística de Gonçalves é duvidoso, podendo o município 
crescer desordenadamente, gerando diversos impactos ambientais e aos seus habitantes. 
Mas há um caminho melhor a seguir, que é o de realizar um planejamento da atividade 
em seu espaço, para a adequada utilização de seus múltiplos atrativos naturais e 
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culturais; oferecer qualidade e respeito ao turista; e principalmente beneficiar a 
comunidade local, que merece e deve ser favorecida no desenvolvimento turístico em seu 
espaço vivido.    
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