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ALTERNATIVAS NÃO-AGRÍCOLAS DE RENDA EM ASSENTAMENTOS 
RURAIS1 
 

Patrícia Alves Ramiro 1, Isabela Marcantonio Dias 2 

 
1. Professora Assistente Doutora do Curso de Turismo da Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita 
Filho” - Campus de Rosana. E-mail: patriciaramiro@rosana.unesp.br.2 Graduanda do Curso de Turismo da 
Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho” – Campus de Rosana. E-mail: 
isaa.dias@gmail.com  
 
 
Resumo 
Se podemos falar de um modo geral sobre uma nova ruralidade brasileira, no 
caso dos assentamentos rurais de reforma agrária, esta condição de organização 
social em fase de estruturação e construção identitária é mais nítida. O presente 
artigo aborda a questão de geração de renda por meio de alternativas não-
agrícolas em assentamentos rurais, conforme as características socioculturais de 
cada contexto, físico e simbólico analisado. Ao optar como locus de pesquisa 
assentamentos inseridos no extremo oeste paulista e sul do Mato Grosso do Sul, 
regiões próximas geograficamente, porém com características de assistência 
técnica e extensão rural distintos, pretendemos viabilizar a troca de 
conhecimentos a cerca desta temática, bem como discutir os tipos de alternativas 
não-agrícolas utilizadas nesses assentamentos. 
Palavras-chave: assentamentos; alternativas não-agrícolas; geração de renda. 
 

 

                                                 
1 Projeto de pesquisa financiado pelo Programa Primeiros Projetos da Pró- Reitoria de Pesquisa da UNESP, 
com previsão de conclusão para julho/2011. 
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TURISMO: O MOVIMENTO PENDULAR DE FAMÍLIAS DE DETENTOS E A INFLUÊNCIA NA ECONOMIA NA 

CIDADE DE PRESIDENTE BERNARDES-SP 

  MORATA, MARIANA GUEDES (Demais participantes - UNOESTE) 

  FERNANDES PEREIRA, GABRIELA (Discente de curso de graduação - UNOESTE) 

As motivações que levam um indivíduo a deslocar espacialmente está ligada ao desejo de mudança de vida, parte
inerente do processo migratório. Por isso, ao tratarmos o movimento pendular, como característica da migração,
não pode perder de vista que a migração em si se trata de um fenômeno social de proporções amplas, que interfere
na reprodução social dos indivíduos e dos territórios, alterando a dinâmicas do seu desenvolvimento e do
crescimento de sua população. (CORIOLANO, 2003) Sendo entre as variáveis demográficas, a de mais difícil
mensuração e definição, pois as demais variáveis: fecundidade e mortalidade são apreendidas de forma mais 
direta, em virtude de estarem relacionada com o nascer e o morrer, que são fenômenos mais concretos, o que já
não é no caso da migração, que tem uma carga subjetividade muito grande, não podendo ser conceitualmente
aceita apenas, como uma mudança permanente ou temporária do local de residência, (GOLGHER, 2004, p. 7O
presente estudo em andamento tem por objetivo verificar se o movimento pendular das famílias de detentos exerce
influência na economia de Presidente Bernardes-SP. Desenvolver-se-á a partir de levantamento bibliográfico, 
pesquisa e levantamento de dados em campo, pesquisa em sites eletrônicos, revistas, jornais, pesquisa em órgãos
oficiais como Prefeitura Municipal, IBGE, etc., tabulação e análise dos dados coletados, os quais serão feitos a 
partir de raciocínio lógico do geral para o particular apoiado na hipótese de que é possível que a movimentação de
famílias de detentos exerce inluência no sentido de aquecer a economia da cidade. Pesquisa de campo em
andamento. Trabalho em andamento. As conclusões serão feitas após tabulação de dados e discussão de
resultados, previstos para o mês de outubro de 2010. O presente estudo em andamento tem por objetivo verificar
se o movimento pendular das famílias de detentos exerce influência na economia de Presidente Bernardes-SP. 
Desenvolver-se-á a partir de levantamento bibliográfico, pesquisa e levantamento de dados em campo, pesquisa
em sites eletrônicos, revistas, jornais, pesquisa em órgãos oficiais como Prefeitura Municipal, IBGE, etc., tabulação 
e análise dos dados coletados, os quais serão feitos a partir de raciocínio lógico do geral para o particular apoiado
na hipótese de que é possível que a movimentação de famílias de detentos exerce inluência no sentido de aquecer
a economia da cidade. Pesquisa de campo em andamento. Trabalho em andamento. As conclusões serão feitas
após tabulação de dados e discussão de resultados, previstos para o mês de outubro de 2010.  
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UNESP EM CAMPO: INICIATIVAS PARTICIPATIVAS DA IMPLANTAÇÃO DO TURISMO EM ASSENTAMENTOS 

RURAIS 

  TATSUO MAIBASHI, THIAGO (Discente de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL 
PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP) 

RAMIRO, PATRÍCIA ALVES (Docente - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE 
MESQUITA FILHO - UNESP) 

A abertura do curso de Turismo da Unesp no município de Rosana, em 2003, vem aproximando docentes e
discentes para análise da realidade sócio-econômica e cultural dos assentamentos rurais da localidade. O projeto
de extensão universitária Unesp em campo, vinculado ao Laboratório de Estudos sobre Assentamentos Rurais,
tem, como principal objetivo, atuar em parceria com associações comunitárias de assentados já existentes em 
busca de melhorias da qualidade de vida do local. O projeto procura, com o uso de metodologias participativas,
conhecer as dificuldades enfrentadas para comercialização e discutir formas de alternativas não-agrícolas para 
ampliação da geração de renda destas famílias e fortaleci-mento comunitário, com estímulo às práticas de 
economia solidária. . Um dos principais resultados têm sido à atuação junto à Associação das Mulheres Assentadas
do Nova Pontal- AMANP através do planejamento, execução e avaliação coletiva de visitações turísticas ao
assentamento Nova Pontal, com oferta de almoço típico rural e organização da Feira Municipal da Reforma Agrária,
aos sábados no Distrito de Primavera. Atualmente, o projeto procura compreender as dificuldades encontradas e 
detectar as potencialidades locais, gerando entre seus participantes o pensamento crítico, capaz de articular a
teoria aprendida com a prática das atividades turísticas.  
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RECICLE. UNESP: CAMPANHAS EDUCACIONAIS EM PROL DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NO 

MUNICÍPIO DE ROSANA – SP 

  SANCHES PALMA, LUCAS (Discente de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL 
PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)] 

RAMIRO, PATRÍCIA ALVES (Docente - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE 
MESQUITA FILHO - UNESP) 

DE ARAÚJO FAVINHA ANSELMO, NATÁLIA (Discente de curso de graduação - UNIVERSIDADE 
ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP) 

A região do Pontal foi apontada como a região que dá a pior destinação de lixo do estado de SP (Segundo a
coordenadoria de planejamento ambiental vinculada à secretaria de meio ambiente). A cidade de Rosana, situada 
nesta região, faz juz a esta afirmação. A disposição de seu lixo é feita em lixões, sem nenhum preparo do solo,
causando poluição do ar, água e solo. A coleta seletiva, uma forma de separação do lixo para destiná-lo à 
reciclagem, não é feita na cidade. Devido essa situação ambientalmente negativa, surge este projeto, que tem
como objetivo a articulação de campanhas educacionais visando a conscientização da população da cidade de
Rosana e distrito de Primavera sobre os problemas causados pelo lixo, a importância da coleta seletiva, formas 
alternativas para colaborar com o meio ambiente, promover parcerias com o poder público, incentivar a organização
de catadores, tudo isso visando a sustentabilidade local. As discussões propostas é a de que temos que pensar no 
meio ambiente, mostrando a importancia da coleta seletiva e outras formas ecologicamente corretas de se
aproveitar o que já foi retirado do meio ambiente. Como ações, o projeto organiza palestras de educação ambiental
para escolas locais e entidades visando adolescentes e adultos, bem como campanhas de conscientização do lixo
e do uso de sacolas plásticas.  
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MOTEL: UMA ALTERNATIVA À HOSPEDAGEM EM PRESIDENTE PRUDENTE-SP 

  SANTANA, CÁSSIA SIMÕES (Discente de curso de graduação - UNOESTE) 

WATANABE, LEDA CRISTINA RUMI (Discente de curso de graduação - UNOESTE) 

A presente pesquisa, intitulada Motel: uma alternativa à hospedagem em Presidente Prudente – SP, tem por 
objetivo diagnosticar as formas de utilização do motel na cidade de Presidente Prudente. Desta forma este
trabalho se justifica pela importância acadêmica e cientifica em mostrar á comunidade se a fraca utilização dos
motéis como meios de hospedagem está relacionada à cultura nacional. A metodologia utilizada para a realização
deste trabalho foi num primeiro momento o levantamento bibliográfico de leituras diversas, fichamentos, buscas 
em sites eletrônicos, revistas científicas e artigos. Foi realizada uma pesquisa de campo com aplicação de
inquéritos com os proprietários de estabelecimentos moteleiros na busca de informações que nos revele o
percentual de ocupação de pernoites em relação à ocupação dos encontros casuais existentes. Será realizada
também, investigação por meio de inquéritos junto à população prudentina de forma aleatória, cuja finalidade é
entender o conceito dessa população amostrada sobre a utilização do motel como meio de hospedagem, bem
como levantar junto aos mesmos, os motéis em destaque. A hipótese adotada neste trabalho é que os motéis
conceitualmente são considerados como meios de hospedagem, porém popularmente no Brasil eles apresentam 
uma utilização diversa e, em Presidente Prudente, hipoteticamente eles não são utilizados para esse fim por
desconhecimento ou preconceito. Estudar os meios de hospedagem e suas categorias- hotel, pousada, motel, flat, 
resort, entre outros e, diagnosticar a utilização do motel em Presidente Prudente – SP. Trata-se de uma pesquisa 
quantitativa para, primeiramente, conhecer qual seria a concepção que existe junto à população local
(aleatoriamente selecionada) sobre a utilização do motel como meio de hospedagem e identificar junto à 
comunidade quais seriam os principais motéis existentes na cidade de Presidente Prudente – SP, conforme 
questionário em anexo. Os dados serão levantados por meio da aplicação de questionários junto à população no
quadrilátero central de Presidente Prudente onde podem ser encontrados uma diversidade de faixa etária, social e
econômica que será objeto de investigação na presente pesquisa. Os motéis que serão selecionados como objeto
da pesquisa serão apontados nos resultados obtidos junto à população que indicará os motéis considerados de
destaque na cidade. A partir desses dados quantitativos, será realizada uma segunda pesquisa junto aos
principais motéis para analisar a taxa de ocupação de hóspedes que utilizam o motel como meio de hospedagem 
e aqueles que utilizam para encontros esporádicos. O levantamento de dados será feito diretamente com os
proprietários e/ou gerentes operacionais dos motéis e não com os usuários. Os dados coletados serão tabulados,
interpretados, analisados, pautados, inicialmente, em hipóteses que serão confirmadas com a aplicação de
métodos de análise que conduzirá o presente estudo o mais próximo possível da verdade em questão.  
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DIÁLOGO COM OS EGRESSOS: UM PERCURSO DE AUTOAVALIAÇÃO 

  NASCIMENTO FILHO, FRANCISCO BARBOSA (Discente de programa de Pós-Graduação - 
UNOESTE) 

Diálogo com os egressos: um percurso de autoavaliação A intenção do presente estudo é verificar a participação
dos egressos no mercado de trabalho nas mais diversas áreas do segmento do turismo, observando se a região
absorve estes profissionais, e também averiguar se o conjunto de disciplinas ofertados pela grade curricular, 
qualifica os profissionais com aprofundamento teórico e prático para atuarem de forma eficiente em planejamento
e gestão de empreendimentos turísticos bem como cidadãos e cidadãs também preocupados com a sua condição
social, cultural e política no seu tempo e perante a sociedade no âmbito local e regional. Entende-se que é de 
extrema importância criar um canal de comunicação com os egressos, avaliando o curso, a absorção no mercado
de trabalho e as áreas mais representativas. Dessa forma pode-se mudar o foco do Projeto Político Pedagógico 
do curso. A partir dos resultados obtidos espera-se sugerir propostas para uma melhor adequação entre ensino,
pesquisa e extensão. . Analisar a inserção pessoal e profissional dos egressos do curso de Turismo de uma IES 
privada no interior de São Paulo; Caracterizar os egressos quanto à sua trajetória profissional; Compreender as
perspectivas que os egressos tinham da profissão quando ainda eram alunos, corroborando para avaliação do
curso; Comparar a formação prevista pelo Projeto Político Pedagógico do Curso com as perspectivas percebidas
por seus egressos. . A Metodologia utilizada será quanti/qualitativa utilizando a técnica de questionário junto aos
egressos, visando levantar dados para caracterizar a situação pessoal e profissional dos egressos. O plano de
trabalho está centrado na localização dos egressos, formados entre 2004 e 2008, perfazendo um total de 129
pessoas. A aplicação do questionário aos egressos se dará via web. O Projeto Político Pedagógico será analisado 
para verificar se o objetivo pretendido pela instituição é efetivamente alcançado, a partir da opinião dos egressos.
Os resultados serão discutidos, analisados e interpretados dialeticamente. .  
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