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XXIV ENCONTRO DE JOVENS PESQUISADORES
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ATIVIDADE 
VOLUNTÁRIA 
EM PESQUISA

 

OBJETIVO

 

METODOLOGIA
 

DISCUSSÃO

 

DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
 

Reconhecer as dimensões físico-territoriais definidas com a prática do 
enoturismo; Analisar as especificidades gerais socioespaciais e 
geográficas culturais inseridas; e principalmente, identificar o papel das 
vinícolas na formação da visitação. 

Brambatti, Luiz Ernesto. Racionalização, cultura e turismo em meio rural na serra gaúcha. Tese de doutorado. 
Porto Alegre: UFRGS, 2005.
Boullón, Roberto C. Planejamento do espaço turístico. Bauru, SP: EDUSC, 2002.
Harvey, D. Condição pós-moderna: uma pesquisa sobre as origens da mudança cultural. 18ed. São Paulo: 
Loyola, 2009.
Bourdieu, Pierre. A economia das trocas simbólicas. São Paulo: Perspectiva. 2003.
Adega, Guia. Vinhos do Brasil. São Paulo: Inner. 2015.

INTRODUÇÃO
 

Serão adotadas como procedimentos metodológicos as seguintes 
abordagens: Inicialmente, realiza-se uma pesquisa exploratória acerca 
desta atividade na região, conforme pesquisa de Brambatti (2005) e 
baseada principalmente na teoria do espaço turístico (Boullón 2002). 
Serão levantados dados de visitação fornecidos por órgãos oficiais 
diversos, além do reconhecimento das dimensões dos equipamentos 
turísticos das localidades por análise da sua capacidade de carga 
utilizada, além de observação direta de fluxos de visitantes

A Serra Gaúcha, sendo destacada produtora vitivinícola, estabelece-se 
como principal região para a prática do enoturismo. A associação destas 
atividades é retratada desde o início do século passado com festas que 
utilizam como tema a Uva e outros eventos associados ao vinho como 
recurso e atrativo. Atualmente, as vinícolas e os roteiros turístico-
culturais fundamentam suas visitações.
Desta maneira, na pesquisa em desenvolvimento do orientador busca-
se relacionar os equipamentos urbanos e as localidades nelas 
inseridas. E, consequentemente, desenvolve-se, considerando o 
estudo das formações físico-territoriais, preferencialmente aquelas 
relacionadas às localidades como palco de apropriação turística. Será 
estabelecido nesta pesquisa, como recorte, o estudo das atividades de 
enoturismo, associando as áreas de vitivinicultura.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
 

VINÍCOLAS: ESTUDO PRELIMINAR DO SEU ESTATUTO NA COMPOSIÇÃO DOS ATRATIVOS E DAS LOCALIDADES 
TURÍSTICAS NA SERRA GAÚCHA. 

Identificação das atrações Turísticas, com Vinícolas, 
oferecidas pelas Rotas e Roteiros reconhecidas pela 
Secretaria do Turismo do Estado do Rio Grande do Sul.

Identificação das Vinícolas com alcance Nacional.
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Urbano01 - Equipamento urbano e cidade: a formação da localidade turística

Identificação de alguns equipamentos turísticos e vinícolas em 
Rotas e Roteiros.

A pesquisa encontra-se em fase inicial, levantamentos de dados e 
construções cartográficas dos respectivos roteiros por meio de 
georeferenciamento estão sendo realizados. Espera-se, ao confronto 
com os elementos formadores dos roteiros de enoturismo, posicioná-los 
como formadores de atrativos turísticos.

Pensando na questão: São as vinícolas que definem as centralidades 
turísticas ou outras centralidades turísticas existentes definem as 
vinícolas como atrativos turísticos? Buscam-se dados, por meio 
exploratório, em veículos como a Secretaria do Turismo, que define as 
rotas e roteiros do Estado, e outros de alcance nacional, para identificar 
o posicionamento das vinícolas em uma escala de abrangência maior. 
Também, bases cartográficas, com os atrativos turísticos demarcados, 
estão sendo construídas para entendimento das vinícolas como  
interesse turístico. 


	Página 1

