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RESUMO 

 

SILVA, Tamiris Martins da. Lazer e Turismo Enogastronômico: identidade cultural em São 
Roque. 2021. 120 f. Dissertação (Mestrado em Turismo) – Escola de Artes, Ciências e 
Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. Versão corrigida. 
 

A presente dissertação aborda a gastronomia e o vinho (enogastronomia) no contexto do lazer 

e turismo enquanto cultura vivenciada e de identidade no Roteiro do Vinho, Lazer e 

Gastronomia de São Roque. Assim, o objetivo geral desta pesquisa foi verificar se o roteiro 

desenvolvido em São Roque contribui para o fortalecimento da identidade cultural local, além 

de ser uma oportunidade de negócio. Como objetivos secundários, pretenderam-se identificar 

os empresários do roteiro do vinho as relações de identidade com o negócio; levantar os 

elementos que caracterizam a identidade cultural local através de contato com os empresários; 

caracterizar o lazer enogastronômico que ocorre no local, quais são seus elementos e como 

ocorre; e, por fim, verificar qual a expectativa e significado para os que visitam o Roteiro. 

Enquanto metodologia, o estudo foi desenvolvido pela combinação da pesquisa bibliográfica, 

descritiva e empírica, o que pressupõe a inserção da pesquisadora no local estudado. 

Caracterizada enquanto pesquisa qualitativa, o método utilizado foi o estudo de caso do Roteiro 

Enogastronômico de São Roque, a fim de descrever o objeto como um todo. As técnicas 

utilizadas foram: a) para a pesquisa bibliográfica: análises textuais, temáticas, interpretativas e 

problematização; b) para a pesquisa descritiva e empírica foi a observação simples e as 

entrevistas semiestruturadas com os proprietários e visitantes do roteiro.  Assim, foram 

realizadas seis visitas à localidade para a observação e a aplicação das entrevistas com visitantes 

para levantar as principais características do lazer enogastronômico no destino e com 

representantes das propriedades do roteiro, a fim de entender os elementos de identidade 

cultural. A partir da aplicação de entrevistas, percebeu-se que existe uma relação de 

pertencimento e fortalecimento cultural através das práticas proporcionadas no roteiro, além de 

ser uma oportunidade de negócio, mas que necessita de apoio de políticas públicas que 

priorizem os aspectos históricos e culturais do vinho e da gastronomia em detrimento de 

interesses meramente mercadológico. 

 
Palavras-chave: Lazer e Turismo. Roteiro do Vinho de São Roque. Enogastronomia. Identidade 
Cultural. 



 
 

ABSTRACT 

 

SILVA, Tamiris Martins da. Lazer e Turismo Enogastronômico: identidade cultural em São 
Roque. 2021. 120 p. Dissertation (Master of Tourism) – School of Arts, Sciences and 
Humanities, University of São Paulo, São Paulo, 2021. Amended version. 
 

This dissertation approaches gastronomy and wine (enogastronomy) in the context of leisure 

and tourism as a culture experienced and of identity in the Wine, Leisure and Gastronomy Route 

of São Roque. Thus, the general objective of this research was to verify whether the route 

developed in São Roque contributes to the strengthening of the local cultural identity, in 

addition to being a business opportunity. As secondary objectives, the intention was to identify 

the entrepreneurs of the wine route, the identity relations with the business; to raise the elements 

that characterize the local cultural identity through contact with entrepreneurs; characterize the 

enogastronomic leisure that occurs in the place, what are its elements and how it occurs; and, 

finally, check what is the expectation and meaning for those who visit the route. As a 

methodology, the study was developed by combining bibliographic, descriptive and empirical 

research, which presupposes the insertion of the researcher in the studied place. Characterized 

as a qualitative research, the method used was the case study of the São Roque Enogastronomic 

Route, in order to describe the object as a whole. The techniques used were: a) for bibliographic 

research: textual, thematic, interpretative and problematic analysis; b) for descriptive and 

empirical research, it was simple observation and semi-structured interviews with the owners 

and visitors of the route. Thus, were made six visits to the location for the observation and 

application of interviews with visitors to survey the main characteristics of enogastronomic 

leisure at the destination and with representatives of the properties of the route in order to 

understand the elements of cultural identity. From the application of interviews, it was noticed 

that there is a relationship of belonging and cultural strengthening through the practices 

provided in the route, in addition to being a business opportunity, but that needs support from 

public policies that prioritize the historical and cultural aspects of the wine and gastronomy to 

the detriment of purely marketing interests. 

 

Keywords: Leisure and Tourism. São Roque Wine Route. Enogastronomy. Cultural Identity 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A presente pesquisa concentrou-se no campo do lazer e turismo enquanto atividades 

culturais ligadas ao vinho e gastronomia. O tema da gastronomia já foi discutido no Trabalho 

de Conclusão de Curso de graduação em Lazer e Turismo, na perspectiva de comida de rua 

enquanto opção de lazer no município de São Paulo e, desta vez, foi considerada enquanto 

atrativo turístico que motiva deslocamentos relacionados à produção de vinho, gastronomia e 

lazer no município de São Roque, bem como atividades que proporcionam o fortalecimento da 

identidade cultural local dentro de uma oportunidade de negócio representado no Roteiro do 

Vinho, Lazer e Gastronomia de São Roque (LAVANDOSKI; TONINI; BARRETO, 2012). 

Entende-se aqui que o lazer e o turismo se constituem em vivências socioculturais de 

profundo valor simbólico - porque as práticas realizadas, os produtos e serviços envolvidos 

significam menos pelo seu valor venal ou de troca, e mais pelo seu valor de uso e afetivo. São 

os aromas, cores, paisagens, pessoas, e experiências únicas que dificilmente se repetirão em 

outra localidade que realmente valem, e, portanto, possuem benefícios que não se pode calcular 

ou distinguir (GASTAL; MOESCH, 2007).  

A partir desse entendimento, para esta pesquisa foi escolhida a expressão “Lazer e 

Turismo Enogastronômico”, apesar de coexistir com outros vocábulos, como Turismo 

Gastronômico e Enoturismo ou ainda Turismo de Vinho e Comida (do inglês wine and food 

tourism). Contudo, partiu-se do lazer enquanto vivências mais abrangentes, que podem se 

relacionar com práticas que envolvem a comida e o vinho, inclusive em atividades turísticas.  

Dessa forma, entende-se que a enogastronomia se apresenta como uma das formas de se 

obter experiências, prazer e entretenimento no tempo disponível através da fusão da enologia e 

da gastronomia num mesmo espaço (HALL ET AL, 2009; MACIONIS, 1998; VALDUGA, 

2007). Portanto, o conceito aqui sugerido como lazer enogastronômico, parte do ponto de vista 

cultural, patrimonial, econômico, englobando elementos simbólicos do consumo e das 

representações dos espaços vividos. Observa-se que essas vivências vêm sendo estudado por 

profissionais multidisciplinares, como gastrólogos, historiadores, antropólogos, sociólogos, 

geógrafos, enólogos e turismólogos, que refletem sobre hábitos alimentares e implicações 

socioculturais latentes no ato de produzir e consumir alimentos.  
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O movimento dessa valorização fez com que “[....] saia da cozinha e passe a ser objeto 

de estudo com a devida atenção à história, ao imaginário, ao simbólico, às representações e às 

diversas formas de sociabilidade ativa” (SANTOS, 2005, p.12). Todavia, estudos relacionados 

à enogastronomia e suas relações com lazer e identidade cultural, têm sido objeto de pouca 

atenção enquanto tema de estudos acadêmicos no Brasil. 

Há séculos, o conceito de alimentação apenas como necessidade de sobrevivência vem 

sendo somado à busca de hedonismo na arte de comer e beber (OUTRAM, 2009). Percebido 

isso, surge não apenas o interesse por estudos, mas também propostas, equipamentos e espaços 

com oferta de diferentes experiências enogastronômicas (tanto através de bebidas, quanto de 

comidas) aliadas ao lazer e ao turismo.  

O objeto desta pesquisa é um exemplo dessas propostas: o Roteiro do Vinho, Lazer e 

Gastronomia de São Roque. Localizado a 60 km (aproximadamente 1h30min) da cidade de São 

Paulo, com acesso facilitado por duas grandes rodovias, Raposo Tavares e Castelo Branco, o 

município oferece uma diversidade de atividades e opções de lazer, que vão desde os complexos 

enogastronômicos, com suas vinícolas e adegas aos restaurantes, docerias, pesqueiros e opções 

de hospedagem. Com um público variado – jovem, adulto e idoso - a demanda representa hoje, 

majoritariamente, moradores da cidade de São Paulo e municípios do entorno, de classe média 

e que utilizam veículo próprio para chegar ao destino e visitação do Roteiro, que atualmente é 

o principal atrativo turístico da cidade, além, de uma fonte de renda para parte da população, 

que direta ou indiretamente é empregada e beneficiada através dos serviços e produtos 

comercializados dentro do roteiro (ROCHA, 2012). 

Apesar de ser chamado de Terra do Vinho, São Roque também é conhecido por sua 

produção expressiva de alcachofras que aparecem nos pratos típicos da cidade e é representada 

em festivais e eventos gastronômicos ao lado do vinho, em forma de doces, salgados ou in 

natura para compra e degustação, inclusive com um restaurante exclusivo que traz diversas 

receitas autênticas da região.  

Nesta pesquisa, assumiu-se que o Roteiro do Vinho, Lazer e Gastronomia, bem como 

os eventos da Expo São Roque e da Vindima promovida por algumas vinícolas locais, estão 

centrados nas atividades enogastronômicas e de lazer.   

Observou-se ainda a proximidade ao grande centro urbano, como São Paulo, com uma 

demanda expressiva que busca por um “escape” no final de semana através de espaços de lazer, 
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gastronomia, vinhos e cultura no tempo disponível em meio a um espaço mais tranquilo que o 

da metrópole (GÂNDARA; GIMENES MINASSE; MASCARENHAS, 2009).  

No início desta pesquisa, acreditava-se também que em São Roque existia uma 

contradição sobre a questão cultural e sua autenticidade em relação à produção vinícola, pois 

sabe-se que grande parte da produção das vinícolas de São Roque ainda é bastante concentrada 

no Sul do Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul. Ou mesmo que a vindima e pisa de uvas 

parecia tratar-se de “encenações” que fortalecem o imaginário sobre o universo da prática do 

enoturismo, pois já não se fabrica vinhos através da pisa no Brasil. Portanto, se questionava 

qual seria a autenticidade e se existe uma cultura autêntica, ou se seria apenas mais um negócio 

formatado para “turista ver”. Contudo, foi possível verificar que o Roteiro possui uma tradição 

por trás de toda a comercialização de vinhos - seja daqueles feitos a partir de uvas locais ou 

aqueles de uvas do Sul do país – representada, principalmente, por uma gestão familiar de 

terceira ou quarta geração que se esforça para resgatar essas memórias, tal qual a pisa da uva, 

como forma de demonstração da história da família ou do início da produção vitivinícola no 

local, ou ainda, oportunidade de experiência sensorial aos visitantes.  

Dessa forma, este trabalho explorou-se tanto a oferta (diferentes atores envolvidos) que 

se beneficiam dos ganhos econômicos, quanto sua demanda que busca por experiências 

enogastronômicas em seu tempo de lazer, uma vez que o espaço coexiste com a presença de 

pessoas interessadas em interagir com os equipamentos e a comunidade local. 

Foi possível perceber, inicialmente, que existia um principal interesse de 

desenvolvimento econômico nas práticas das instituições envolvidas e engajadas no 

crescimento das atividades ligadas ao vinho e gastronomia no município (LAVANDOSKI; 

TONINI; BARRETTO, 2012). No entanto, também se percebeu questões como uma identidade 

cultural e relações de pertencimento, principalmente por parte dos proprietários envolvidos no 

Roteiro do Vinho, lazer e Gastronomia (BRANDENBURGER; NALEBUFF, 2011).  

Posto isso, o problema da pesquisa em questão foi: O Roteiro do Vinho, Lazer e 

Gastronomia de São Roque podia contribuir e de que forma para o fortalecimento da identidade 

cultural local, a partir de suas relações com as vivências de lazer e com as oportunidades de 

negócio? 

Isso porque, a literatura demonstra que, a comunidade local, ao se organizar para 

receber, faz resgates da sua origem, para oferecer aos visitantes produtos locais, mostrar como 
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são preparados, colhidos, e proporcionar a venda de artesanatos e outros souvenires, além dos 

doces, queijos, sucos, vinhos ou alguma outra preparação local (CASTRO, 2016; GASTAL; 

COSTA BEBER, 2019). 

Assim, o objetivo geral buscou analisar como era desenvolvido o Roteiro do Vinho, 

Lazer e Gastronomia, para além de ser uma oportunidade de negócio, de modo a contribuir ou 

não para o fortalecimento da identidade cultural local.  

Os objetivos específicos foram colocados da seguinte forma: 

⮚ Identificar quem são os empresários do roteiro do vinho e quais são as relações 

de identidade com o negócio, suas visões e interesses; 

⮚ Entender quais são os elementos que caracterizam a identidade cultural local 

através de contato com empresários; 

⮚ Caracterizar o lazer e turismo enogastronômico que ocorre no local, quais são 

seus elementos e como ocorre; 

⮚ Verificar qual a expectativa e significado do roteiro enogastronômico para os 

que visitam a região. 

É comum que se estude o turismo das localidades a partir do turista, mas segundo Jafari 

(2018), durante sua explanação no XV Seminário da ANPTUR, é preciso estudar antes de tudo, 

a própria localidade. Para o pesquisador, é importante descobrir as características locais antes 

de estudar quem chega (informação verbal). No caso do turismo em São Roque, existe um 

roteiro orientado para atrair visitantes e, dessa forma, acredita-se ser relevante explorar as 

possibilidades das atividades que oferecem lazer no contexto do vinho e da gastronomia 

enquanto elementos de cultura e fortalecimento da identidade local.  

Para se alcançar tais objetivos os procedimentos metodológicos, próprios de uma 

metodologia qualitativa, foi necessário realizar uma revisão da literatura, a fim de entender 

melhor os conceitos envolvidos e o cenário da temática abordada. E o método que atendeu as 

necessidades de aprofundamento da realidade foi o de estudo de caso (GIL, 2017; TRIVIÑOS, 

2013; GUBA; LINCOLN, 2017). Dessa forma, foi possível seguir com a pesquisa empírica, de 

caráter exploratório-descritivo, com objetivo de descrever detalhadamente um objeto pelo qual 

foram realizadas análises teóricas e empíricas (MARCONI; LAKATOS, 2010). 

Assim, as técnicas utilizadas foram entrevistas centradas (THIOLLENT, 2011) com os 

empresários e gestores locais. Para os visitantes, se optou por entrevistas semiestruturadas 
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(TRIVIÑOS, 2013). Além disso, foi utilizada a observação simples ou não participante 

(BRUYNE; HERMAN; SCHOUTHEETE, 1991; ALONSO, 2016) dos espaços que compõem 

o roteiro a fim de incrementar o olhar acerca do objeto e percepções. 

A amostra das entrevistas foi definida de forma não probabilística (BRUYNE; 

HERMAN; SCHOUTHEETE, 1991), intencional, para os empresários entrevistados; e 

acidental, no caso dos visitantes. Isso significa, que foi necessário contatar os empresários 

previamente para agendamento das entrevistas de acordo com a agenda de cada um e, já com 

os visitantes, foi necessário apenas uma autorização dos gestores de cada espaço para que se 

pudesse abordar visitantes em sua propriedade e realizar a entrevista.  

Havia ainda a intenção de se abordar a relevância e significado do roteiro para os 

residentes, contudo, essa etapa da pesquisa foi interrompida devido à pandemia do novo 

coronavírus que impôs o isolamento social desde março de 2020, impossibilitando, assim a 

aplicação de formulários com os moradores do município. Portanto, essa seria uma das 

possibilidades de continuação deste estudo, em que seus resultados poderão ser apresentados 

em formato de artigo posteriormente.  

Quanto ao texto desta dissertação, este foi dividido em dois capítulos inter-relacionados: 

O primeiro capítulo, de número 3, foi dedicado às discussões conceituais acerca da 

questão do lazer e turismo e suas relações com a enogastronomia enquanto expressão de uma 

identidade cultural (LAVANDOSKI; TONINI; BARRETO, 2012). Em relação ao lazer são 

discutidos, a partir de seu entendimento conceitual, enquanto vivência cultural sintetizado na 

classificação dos interesses culturais do lazer, descritos por Dumazedier (1980a, 1980b).  Nesse 

contexto, o turismo foi ressaltado como parte das possibilidades do lazer que agrega as 

possibilidades de ganhos econômicos aos valores das trocas socioculturais (CAMARGO, 2017; 

UVINHA, 2007). E no contexto do turismo, é discutido a gastronomia e o enoturismo como 

elementos que reforçam e estimulam a manutenção de uma identidade cultural, marcada pela 

reprodução de estilos de vida, culinária e vitivinicultura (VALDUGA, 2009; HALL ET AL, 

2009; LAVANDOSKI; TONINI; BARRETO, 2012, TONIETTO, 2007). Dessa forma, o 

capítulo se encerra com a apresentação conceitual, a partir de diferentes autores, sobre 

identidade cultural, destacando a comida e o vinho como marcas de construção da identidade e 

manutenção, através da exteriorização das memórias individuais e coletivas (CANDAU, 2011; 

HALBWACHS 2013).  
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O capítulo seguinte é dedicado à apresentação dos dados levantados no Roteiro do vinho 

e discussão das informações coletadas em campo através de observação e entrevistas. Este item 

foi subdividido de acordo com os objetivos da pesquisa, portanto, os subitens deste capítulo 

apresentam os elementos e atividades que caracterizam o lazer e turismo enogastronômico em 

São Roque; os empresários do roteiro, bem com a relação de identidade, reflexões sobre as 

dimensões do lazer e turismo nas estratégias, programas e ações que possibilitem a inclusão de 

residentes e planos futuros; finalizando com a caracterização dos elementos de identidade 

cultural (LAVANDOSKI; TONINI; BARRETO, 2012; GASTAL; MOESCH, 2007). 

Nas considerações finais são apresentadas as reflexões realizadas no decorrer do 

trabalho, de modo a ampliar a discussão sobre as trocas culturais na perspectiva do lazer e do 

turismo face aos objetivos mercadológicos e de participação. O roteiro destaca-se como uma 

importante oportunidade de lazer e turismo próximos à demanda da capital paulistana, contudo, 

ainda não é explorada em sua totalidade, inclusive, com pouca presença do poder público. 

Apesar da sociedade civil se organizar através do sindicato e associação do roteiro, seria 

imprescindível a sinergia de todos os envolvidos para garantir a sustentabilidade do destino 

(BRUNORI; ROSSI, 2000). 

Não se pode deixar de mencionar as limitações do presente estudo. A principal delas foi 

organizar visitas e agendar todas as entrevistas com os empresários - considerando que todos 

são muito ocupados, principalmente aos finais de semana e feriados. Contudo, todos foram 

muito atenciosos e prestativos, se esforçando para atender com muita hospitalidade e 

participação efetiva. 

Outro ponto foi sobre a dificuldade de manter a frequência de visitas ao destino, uma 

vez que até mesmo fatores climáticos atrapalharam o cronograma (muitas chuvas no verão, por 

exemplo), até que a pandemia do novo coronavírus, a partir de março de 2020, impediu o 

prosseguimento das visitas de campo para aplicação de entrevistas com moradores locais e 

terceiro setor, que seria a terceira etapa de entrevistas na cidade. 

É importante ressaltar que a pesquisadora tentou aplicar as entrevistas com 

representantes da associação e do sindicato, contudo, não foi possível devido à falta de 

disponibilidade de datas para a execução desta etapa. 
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2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

O propósito desta seção é descrever o percurso metodológico adotado para alcançar os 

objetivos descritos, bem como a apresentar o tipo de pesquisa, métodos e técnicas, amostragem, 

a definição dos instrumentos de coleta de dados e ferramentas que auxiliaram no 

desenvolvimento desta investigação, de modo a possibilitar o levantamento das características 

e elementos referentes ao lazer enogastronômico em São Roque, bem como identificar os 

empresários do roteiro a partir da cultura do vinho e da gastronomia, enquanto formas de se 

reconhecerem pertencentes a um determinado grupo, com história, objetivos e estratégias 

semelhantes. 

2.1. Descrição do objeto 
 

São Roque é um município brasileiro do interior do estado de São Paulo, situado na 

Região Metropolitana de Sorocaba, na Mesorregião Macro Metropolitana Paulista e na 

Microrregião de Sorocaba (Figura 1). De acordo com os dados do IBGE (2020), a sua população 

estimada no ano de 2020 é de 92.060 habitantes, distribuídos em 306,908 km² de área, com 106 

bairros. 

 

Figura 1 - Localização do município de São Roque no Estado de São Paulo 

 

Fonte: Wikipedia (2020) 
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Devido ao seu grande potencial no cenário histórico, artístico, ecológico (40% do 

território do município é coberto por Mata Atlântica) e cultural, em 1990, São Roque recebeu o 

título de Estância Turística, título concedido pelo governo do Estado de São Paulo a municípios 

que apresentem características turísticas e determinados requisitos como: condições de lazer, 

recreação, recursos naturais e culturais específicos. Devem dispor de infraestrutura e serviços 

dimensionados à atividade turística. Os municípios com este status podem receber aportes 

financeiros específicos para incentivo ao turismo.    

Com clima serrano, bela paisagem e povo hospitaleiro, o município são-roquense dispõe 

da oferta de meios de hospedagem, restaurantes, comércio e vinhos há apenas 60 km 

(aproximadamente 1h30min) do município de São Paulo, com acesso através das rodovias 

Raposo Tavares e Castelo Branco. Além disso, constitui-se como interessante opção para 

turismo e lazer no Estado de São Paulo e região sudeste, inclusive, para os que visitam o estado 

e procuram por diferentes experiências fora da capital. 

A história de São Roque com o vinho começou no início do século XVII, quando os 

imigrantes portugueses cobriram as encostas dos morros e instalaram seus parreirais e adegas. 

Mais tarde, os imigrantes italianos também passaram a cultivar videiras às margens dos rios 

Carambeí e Aracaí e colaboraram para que São Roque se transformasse na Terra do Vinho no 

Estado de São Paulo.  Mas foi apenas em 1936, que a vitivinicultura no município se fortaleceu, 

inclusive, com a parceria entre a prefeitura, a Associação de Estabelecimentos na Estrada do 

Vinho e o Sindusvinho (Sindicato de Produtores de Vinho) para a organização e implantação 

do Roteiro do Vinho, que impulsionou o turismo através da estruturação da atividade ligada à 

produção de uva e vinho, contribuindo para o aumento do interesse pela região 

(SINDUSVINHO, 2020).  

Segundo dados do Sindusvinho (2020), em 1942, São Roque teve a primeira edição da 

Festa do Vinho, recebendo cerca de 100 mil pessoas, o que implicou na decisão de interrupção 

do evento, pois ele estava atraindo um número de pessoas três vezes superior à população do 

município e não havia a estrutura necessária para mantê-la sem os impactos indesejáveis. Na 

época, a festa ainda não era organizada pelo Sindusvinho. 

A década seguinte foi acompanhada de um movimento de valorização imobiliária, que 

diminuiu as áreas de cultivo de uva em toda a região. A produção de vinho sofreu perda de 
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competitividade, levando à diminuição da atividade vinícola. Como consequência, muitas 

vinícolas fecharam e o Sindicato perdeu alguns associados, enfraquecendo a atividade sindical 

no município que já havia tido 158 produtores de vinho na década de 60. Em 1993, a Prefeitura 

de São Roque decidiu reeditar a festa do vinho para promover seus principais produtos 

agrícolas, incluindo a alcachofra e as flores, em um evento anual. Mas a retomada da atividade 

sindical aconteceu somente a partir de 2001, com a eleição de uma nova diretoria formada pelos 

filhos e netos dos pioneiros. Entre eles estava Cláudio Góes, que assumiu a presidência do 

Sindusvinho três anos depois, para um mandato que foi até 2008. Nestes 70 anos de existência, 

pela Presidência do Sindicato passaram vários vinhateiros, destacando a grande participação do 

Sr. José Dias Baptista (conhecido como Nino), um dos descendentes dos pioneiros também, que 

presidiu o sindicato de 1980 a 2001. Apenas em 2005 que o sindicato atualizou as estratégias 

da festa do vinho, renomeando para Expo São Roque e, “[...] o evento foi considerado um 

sucesso, por reunir as famílias são-roquenses [...]” (SANTOS; GIMENES MINASSE, 2019, 

p.13).  

Desde então, houve o fortalecimento do sindicato, que de acordo com dados de 2020, 

conta com 18 associados e tem a missão de resgatar o cenário da vitivinicultura no município, 

amparado pela pesquisa e adequação de variedades para a produção de vinhos finos, no 

desenvolvimento de vinícolas locais e atração de novos investimentos com aposta no 

enoturismo. A atuação no destino é composta pelo desenvolvimento do projeto Pro Vinho, em 

parceria com a Federação da Indústria do Estado de São Paulo (FIESP), Secretaria de 

Agricultura do Estado de São Paulo, por intermédio da Agência Paulista de Tecnologia Agrícola 

(APTA) e Prefeitura de São Roque, que pretende desenvolver a produção de vinho e divulgação 

do turismo através da Expo São Roque para impulsionar o desenvolvimento econômico de São 

Roque, aliando gastronomia com a produção de alcachofra roxa e de vinhos (SINDUSVINHO, 

2020).  

O roteiro como hoje é conhecido, existe desde 2006, tem uma comercialização atual de 

18 milhões de litros de vinho por ano e visa o fortalecimento do turismo gastronômico e do 

enoturismo, bem como contribuir para a economia local. Atualmente, é composto por 42 pontos 

de visitação divididos em subcategorias como, restaurantes; vinícolas e adegas; outras bebidas; 

produtos típicos; pousadas, lazer e entretenimento.  
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O roteiro é responsável por atrair 10 mil visitantes por mês e, em pesquisa Datafolha 

(2019), São Roque se destacou, juntamente com o Chile, como destino preferido dos paulistanos 

para degustar vinhos devido ao avanço da qualidade das propostas de enoturismo. 

A lista completa referente ao ano de 2021 está apresentada no Anexo A, bem como apontados 

no mapa do Roteiro (Figura 2): 
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Figura 2 - Mapa do Roteiro do Vinho 

 
Fonte: Roteiro do Vinho São Roque (2020) 
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2.2. Tipo de pesquisa, métodos e técnicas  

 
 Antes de introduzir a discussão teórica e a pesquisa empírica deste trabalho, neste tópico 

serão apresentados os procedimentos metodológicos para alcançar os objetivos propostos, bem 

como o método de investigação selecionado e as técnicas utilizadas para obtenção dos dados. 

Neste trabalho, recorreu-se a uma preparação planejada própria a uma produção 

acadêmica, compreendendo as seguintes etapas: a) determinação do tema do trabalho; b) 

levantamento da bibliografia referente ao tema; c) seleção para leitura e documentação da 

bibliografia; d) construção lógica do trabalho e; e) redação do texto (SEVERINO, 2018). 

Durante a fase de delimitação do tema, em um primeiro momento, levou-se em 

consideração a formação acadêmica anterior da pesquisadora (Tecnóloga em Gastronomia e 

Bacharel em Lazer e Turismo) e o interesse pessoal pelo tema lazer, gastronomia, vinhos e 

identidade. Em seguida, procurou-se abordar questões das quais ainda não tivessem estudos 

apresentados, mas que houvesse sido abordado por outros autores, ainda que em diferentes 

perspectivas (SEVERINO, 2018). Após leituras, reflexão e amadurecimento intelectual chegou-

se a definição do título de pesquisa, o qual permitiu delinear também os objetivos a serem 

investigados. 

Delimitado o tema de estudo, seguiu-se para o levantamento da bibliografia acerca do 

assunto. Esta compreende a fase em que foram realizados procedimentos de busca de 

documentos que pudessem subsidiar o tema a ser explorado. Assim, a pesquisa bibliográfica 

significou o levantamento em livros, artigos acadêmicos e periódicos tendo como objetivo 

estabelecer uma fundamentação teórica consistente para o estudo. Segundo Marconi e Lakatos 

(2010) a pesquisa bibliográfica consiste em um conjunto de trabalhos científicos com dados e 

informações sobre o tema tratado que é relevante para obter um conhecimento mais amplo a ser 

abordado, sendo possível a análise do tema sob outro enfoque, podendo assim chegar a novas 

conclusões. Em resumo, a pesquisa bibliográfica é fundamental para o embasamento teórico do 

pesquisador sobre o assunto, permitindo uma discussão dos dados levantados em pesquisa 

empírica e análise, bem como de uma conclusão. Para tal, foi utilizada a análise textual, 

temática, interpretativa, de problematização e de síntese das leituras, que de acordo com 

Severino (2018), permite obter maior exatidão e proveito dos conteúdos estudados, para na 

sequência identificar, a partir da análise da temática, sua ideia central.  
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Os documentos utilizados aqui incluíram dissertações, livros e artigos encontrados no 

acervo bibliográfico da Universidade de São Paulo, assim como em artigos acadêmicos e 

revistas eletrônicas disponíveis em páginas eletrônicas, como Scielo, Elsevier, Google Scholar, 

Sibi Net USP, entre outros. A técnica de levantamento da bibliografia foi organizada de acordo 

com autores, conteúdo, temática e data. Daí resultou o catálogo bibliográfico (SEVERINO, 

2018) que serviu de consulta sempre que necessário, através do armazenamento, organização e 

padronização da apresentação das referências no texto de acordo com a diretriz de apresentação 

do trabalho, que neste caso foi a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).  

Após o levantamento da bibliografia, ocorreu a seleção para leitura e documentação. 

A leitura foi guiada principalmente pelo objeto e objetivos de pesquisa. Nesta etapa levantaram-

se as linhas mestras temáticas, que foram:  

1. Lazer: vivência cultural por meio do descanso, desenvolvimento e diversão; 

2. Turismo: conteúdo cultural do lazer; 

3. Identidade Cultural; 

4. Lazer gastronômico 

5. Vinho: de símbolo de tradição a produto cultural do enoturismo.  

Este foi o momento em que se realizou a seleção dos textos de acordo com sua 

pertinência ao tema. Para isso, recorreu-se ao resumo e fichamento das obras levantadas. 

Dessa forma, a leitura obedeceu à ordem dos mais recentes e gerais aos mais antigos e 

específicos. Essa primeira leitura ainda não compreendeu a leitura analítica. Tratou-se de uma 

leitura inicial e à medida que a leitura foi amadurecendo, fez-se a documentação que deu as 

bases necessárias para a construção lógica do texto. Neste momento, também foram realizados 

fichamentos e resenhas dos textos considerados mais relevantes no âmbito da pesquisa.  

A unidade de leitura estabelecida partiu da análise textual, na qual se identificou a 

abordagem do texto, autores e vocabulário próprio a cada texto. Em seguida, foi realizada a 

análise temática, na qual se buscou pela compreensão da mensagem global do texto, a 

problematização realizada pelo autor e suas ideias central e secundária. Foi a partir da análise 

temática que se começou a construção do raciocínio da pesquisa. E então, se seguiu para uma 

análise interpretativa, na qual se teve uma abordagem mais aprofundada a partir de uma 

compreensão mais objetiva, identificando influências filosóficas, pressupostos e categorias de 

abordagem. Foi com a análise interpretativa que se iniciou o processo de posicionamento crítico 
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no campo das ideias para tomada de decisões, possibilitando a problematização da pesquisa de 

forma mais madura (SEVERINO, 2018). Em seguida, resultou na problematização relacionado 

com as ideias centrais dos autores principais e, então, a síntese pessoal, que é apresentada no 

referencial teórico no capítulo 3, com o objetivo de realizar a reelaboração da mensagem com 

base na reflexão pessoal. 

Tendo elaborado a organização da bibliografia levantada, iniciou-se o processo da 

construção lógica do presente trabalho, na qual ocorreu a sistematização do plano de pesquisa 

e da lógica do pensamento, na intenção de estabelecer uma estrutura que guiasse todo o trajeto 

do trabalho científico.  

Dessa forma, foi selecionado o método de investigação da realidade do tipo estudo de 

caso, que visou descrever os acontecimentos, situações, proporcionou conhecimento acerca do 

problema estudado e comprovar ou contestar efeitos e relações presentes (ALMEIDA, 2013; 

TRIVIÑOS, 2013; GUBA; LINCOLN, 2017).  

O método de estudo de caso permite uma visão holística do objeto, o que no turismo se 

faz mais do que necessária, quando considerado que se trata de um conteúdo complexo, com o 

envolvimento de diferentes atores e interesses (GIL, 2017). Veal (2011) demonstra que esse 

método contribui para situar organizações, pessoas, eventos e experiências no seu contexto 

social e histórico, além de agregar a habilidade de tratar o objeto como um todo, bem como a 

flexibilidade de adaptar a estratégia de investigação de acordo com o desenvolvimento da 

pesquisa de lazer e turismo.  Assim, o que define um estudo de caso não é apenas a metodologia 

que adota, mas o objeto que tem de ser específico e complexo. 

Para a redação do texto, na próxima etapa, foi previsto que toda a fase de leitura e 

sistematização contribuiria para a aplicação da pesquisa, bem como da análise dos resultados 

obtidos. Na sequência, a fim de relativizar as discussões da parte bibliográfica, foi realizada a 

pesquisa empírica, de caráter exploratório-descritivo, com objetivo de descrever 

detalhadamente o objeto pelo qual foram realizadas análises teóricas e empíricas, que serviu 

como instrumento para modificar e clarear conceitos existentes (MARCONI; LAKATOS, 

2010). 

Dessa forma, para a pesquisa empírica foram utilizadas as técnicas de entrevistas 

centradas (THIOLLENT, 2011) com seis empresários, gestores do setor público e terceiro setor 

no Roteiro do Vinho, Lazer e Gastronomia de São Roque. Nas entrevistas centradas, a 
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pesquisadora produziu um roteiro com tópicos que foram apresentados (Apêndice C) e os 

entrevistados puderam discorrer sobre os centros ao longo da entrevista, com a pesquisadora 

procurando interferir o mínimo possível, uma vez que tal questão é fundamental nesse tipo de 

entrevista. Segundo Lima (2016), a entrevista é uma conversa sistemática, cujo objetivo é obter, 

recuperar e registrar as experiências guardadas nas memórias dos indivíduos. E ressalta o papel 

do pesquisador que deve buscar lembranças e reflexões, mas sem nenhuma indução de 

respostas. As entrevistas coletaram dados aprofundados em um cenário individualizado, que 

foram utilizadas para entender melhor o tema abordado. Contudo, houve grande dificuldade de 

manter o entrevistado dentro do contexto da entrevista, uma vez que se sentiam livres para 

contar histórias de família que se prolongavam por muitos minutos e sempre retornavam nela 

ao invés de responder propriamente à pergunta realizada.  

Além das entrevistas centradas, também foram realizadas entrevistas semiestruturadas 

(TRIVIÑOS, 2013) junto aos visitantes do Roteiro (Apêndice A). Havia a programação de 

realizar a aplicação de entrevistas também com residentes de São Roque, contudo, esta etapa 

foi impedida devido à pandemia do novo coronavírus que provocou o isolamento social de 

forma preventiva ao avanço da doença no Brasil e no mundo. 

A amostra das entrevistas foi definida de forma não probabilística (BRUYNE; 

HERMAN; SCHOUTHEETE, 1991), intencional, para os profissionais entrevistados, a partir 

de critérios de representatividade e acessibilidade. Para as entrevistas com visitantes foi definida 

de forma acidental, por critérios de acessibilidade. Ao todo, foram entrevistadas 100 pessoas. 

Como filtro, foram entrevistadas apenas pessoas a partir de 18 anos de idade.  

Além das entrevistas, também foi realizada a técnica da observação, simples ou não 

participante (BRUYNE; HERMAN; SCHOUTHEETE, 1991; ALONSO, 2016), na qual se 

recorreram a conversas informais, recolhimentos de relatos e notas do que se escuta e do que se 

vê no local. Para realizar tal técnica optou-se pela formulação de um roteiro de observação para 

orientação (Apêndice B), pois a observação é mais adequada a uma análise de comportamentos 

espontâneos e à percepção de atitudes não verbais, podendo ser simples ou exigindo a utilização 

de instrumentos apropriados (ZANELLI, 2002).  

Assim, foram realizadas as seis visitas planejadas, incluindo a Expo São Roque em novembro 
de 2019. 
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3 LAZER, TURISMO E IDENTIDADE CULTURAL A PARTIR DAS VIVÊNCIAS 
ENOGASTRONÔMICAS  

 

Nesta seção serão abordados os principais conceitos que explicitam o entendimento dos 

diferentes conceitos apresentados na dissertação e que auxiliaram na discussão do objeto. Como 

este trabalho tratou sobre uma atividade relacionada ao tempo de não trabalho, o primeiro 

conceito a ser explorado é o do lazer, enquanto vivência cultural de descanso, desenvolvimento 

e diversão. Em seguida, o texto discute o turismo como conteúdo cultural a partir de uma 

perspectiva do lazer. O terceiro tópico deste capítulo aborda os elementos de construção e 

manutenção das identidades culturais. A quarta parte do capítulo discute a relação da 

gastronomia com o lazer e sua potencialidade para socialização e participação. Por fim, o último 

item traz a literatura acerca do vinho enquanto símbolo de tradição relacionado com os valores 

culturais históricos até ser transformado em um produto cultural do enoturismo.  

 

3.1. Lazer: vivência cultural de descanso, desenvolvimento e diversão 

 

Entendido como cultura vivenciada historicamente do qual emergem valores que 

contribuem para mudanças de ordem moral e cultural, pode-se dizer que o lazer é, sobretudo, 

uma vivência cultural que pode ser desenvolvida por meio da prática, do conhecimento ou da 

fruição (MARCELLINO, 2012), com caráter desinteressado, no qual a busca se resume apenas 

na satisfação provocado pela situação (MARCELLINO, 2012; SHAW 1985; SAMDAHL, 

1988).  

Em relação às possibilidades de vivência destaca-se a classificação dos interesses 

culturais do lazer, mais comumente utilizada no Brasil, apresentada por Dumazedier (1980a) 

que, baseado no interesse cultural que predomina em cada situação e espaço, as classificou em 

manuais, intelectuais, sociais, físicas e artísticas. Para o autor acima, o interesse deve ser 

entendido como “[...] conhecimento que está enraizado na sensibilidade, na cultura vivida” 

(1980a, p.110). Assim, pode-se afirmar que o lazer é, sobretudo, um fenômeno vivenciado por 

meio de atividades culturais (MARCELLINO, 2012), lúdicas, recreativas, em diferentes 

espaços e equipamentos.  

O entendimento de cultura aqui é em sentido amplo, consistindo num “[...] conjunto de 

modos de fazer, ser, interagir e representar que, produzidos socialmente, envolvem 
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simbolização e, por sua vez, definem o modo pelo qual a vida social se desenvolve” (MACEDO, 

1982, p.35). Ou seja, é necessário reconhecer e valorizar que a atividade humana está 

relacionada à construção de significados que dão sentido à existência humana.  

Além disso, ressalta-se a importância da vivência diversificada dos conteúdos, uma vez 

que uma das principais características ligadas ao lazer - à liberdade de escolha, somente poderá 

ser efetivamente realizada se os sujeitos conhecerem as diferentes possibilidades em termos de 

conteúdo. A falta de opção, geralmente, leva as pessoas a fazerem sempre as mesmas atividades 

em seu cotidiano, não porque querem, mas por não conhecerem outras oportunidades 

(MARCELLINO, 2012, 2004). 

Além disso, as opções poderiam ser ainda mais ampliadas se as programações de lazer 

levassem em conta as possibilidades de vivências do lazer em relação às possibilidades de 

participação (DUMAZEDIER, 1980b) e educação (MARCELLINO, 2004), conforme o 

entendimento de lazer acima colocado. Se o lazer pode ser vivenciado pela prática, 

conhecimento e assistência/fruição, cada uma das atividades ligadas aos conteúdos poderia ser 

pensada e executada em relação ao fazer, ao conhecer e ao assistir, e assim, tais possibilidades 

poderiam aumentar as opções, trabalhando no sentido da formação de bons praticantes, 

conhecedores e/ou espectadores de determinada atividade, a partir de uma concepção de 

“educação para e pelo o lazer” (MELO; ALVES JUNIOR, 2012, p.53). 

Tal concepção poderia colaborar com a mudança daquilo que Marcellino (2012, 2004) 

e Melo e Alves Junior (2012) aponta em relação ao desenvolvimento do lazer como um 

instrumento de alienação, como válvula de escape, de modo que as pessoas possam se ajustar a 

uma sociedade injusta, valorizadora apenas da produtividade e dos valores do trabalho, 

desconsiderando as possibilidades criativas e questionadoras da sociedade desenvolvidas no 

âmbito do lazer. O autor destaca o papel do animador cultural como mediador de uma 

participação ativa que promova essa mudança e o acesso democrático, principalmente por meio 

de uma educação pelo lazer e para o lazer, a fim de evitar a alienação.   

Sobre essa relação dialética do lazer e do consumo, Padilha (2006) destaca o shopping 

center como um espaço híbrido, mais que um espaço de consumo de objetos, mas também um 

centro de compra de serviços, alimentação e lazer. Trata-se de um espaço criado para substituir 

a cidade com seus problemas reais e ser apenas um local de diversão. No entanto, se para a 

autora, os shoppings centers são as “catedrais do consumo”, entende-se, por outro lado, que 
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também são oportunidades de lazer, de vivências diversificadas em relação aos conteúdos, em 

seus diferentes gêneros, ampliando e valorizando as possibilidades de desenvolvimento das 

pessoas. 

Essa seria uma possível crítica sobre o lazer que ocorre em São Roque, apesar do rico 

potencial cultural, o espaço do roteiro oferece muitas opções de “lojinhas” seja para compra de 

souvenir, vinhos ou guloseimas artesanais, e um ambiente que pode ser reduzido apenas ao 

consumo. Por isso, cabe discutir e caracterizar melhor de que forma se dá o lazer neste espaço.  

Segundo Melo e Alves Junior (2012), a classificação sobre os diferentes interesses do 

lazer não deve ser tomada de forma tão rígida, até porque os interesses humanos não se 

encontram estaticamente divididos. Além disso, quanto mais conteúdos um espaço ou atividade 

abrigar, mais rica e interessante será a experiência.  

A sociologia do lazer contribui ainda para a teoria da motivação do lazer, afirmando que 

essa motivação também tem raízes em uma variedade de condições sociais organizadas. Aqui, 

como na maioria das outras áreas da vida, a ação é estruturada, ou organizada, em pequenos 

grupos, redes sociais e associações de base, bem como em organizações complexas maiores e, 

ainda mais amplamente, em movimentos sociais (STEBBINS, 2002). Cada tipo de organização 

estrutura de maneira particular e única a motivação e o comportamento social de seus membros, 

tornando a motivação do lazer uma questão sociológica. 

 

3.2. Turismo: conteúdo cultural do lazer 
 

Colaborando para o desenvolvimento da teoria do lazer, Camargo (2017) sugeriu um 

sexto conteúdo cultural - o turístico, baseando-se na explosão dos empreendimentos e na 

emergência do interesse específico por viagens. Para o autor, o interesse turístico é marcado 

pela busca de mudança de paisagem, ritmo e estilo de vida, ou seja, a quebra temporal/espacial, 

em busca de novas paisagens e novas culturas. Por sua vez, para Uvinha (2007) o turismo passou 

a constituir um elemento de lazer contemporâneo fundamental, pois além de possuir destaques 

econômicos, o turismo é ainda um forte apelo a expressões e trocas culturais. Para o autor, o 

turismo não pode ser reduzido apenas a uma prática econômica, mas também como uma das 

expressões culturais do lazer, que proporciona desenvolvimento, sendo, portanto, campo de 

promoção humana e elemento integrante da cultura.  
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Segundo Mayor e Isayama (2017) a realização do turismo na perspectiva do lazer está 

diretamente ligada ao grau de escolaridade, pois o fazer turismo aumenta substancialmente a 

partir do grupo que possui o ensino médio e as atividades de lazer vivenciadas variam de acordo 

com a classe social, com as oportunidades e possibilidades sendo distintas, já que a apropriação 

sobre o tempo disponível é desigual na sociedade atual. Nesta pesquisa, compreende-se o 

turismo como uma vivência sociocultural que atualmente alcança o mundo inteiro do ponto de 

vista geográfico, geralmente, compreendido como opção para geração e distribuição de renda. 

Dessa forma, adotou-se o conceito de turismo proposto por Moesch (2002, p.9) que aponta o 

mesmo como: 

 

[...] uma combinação complexa de inter-relacionamentos entre 
produção e serviços, em cuja composição integram-se uma 
prática social com base cultural, com herança histórica, a um 
meio ambiente diverso, cartografia natural, relações sociais de 
hospitalidade, troca de informações interculturais.  

 

A autora critica as bases mais economicistas, que veem no turismo apenas as 

oportunidades de desenvolvimento econômico e abrange a discussão ressaltando as bases 

cultural e histórica do turismo, nas quais parte dos turistas buscam através da atividade o 

reencontro ou conhecimento do passado, como resposta a um processo de internacionalização 

que só cresce desde a segunda metade do século XX e que trouxe a ressignificação de alguns 

conceitos e valores (BARRETTO, 2007).  

A tipologia de turismo que mais valoriza a troca de informações interculturais é o 

chamado turismo cultural, no qual, inclusive, estão inseridos o turismo gastronômico e o 

enoturismo. Segundo Pérez (2009) ainda é difícil de conceituar o turismo cultural já que não 

existe turismo sem cultura. Mas, o autor argumenta e ressalta os pontos a serem considerados, 

ao afirmar que 

 

[...] sem cair na tentação de considerar todo tipo de turismo 
como “turismo cultural”, cabe perguntarmo-nos qual o sentido 
de “turismo cultural”. Segundo a noção sociológica do 
conceito de cultura, será que é igual o turismo na cultura que a 
cultura no turismo? Pois bem, a semântica leva-nos a observar 
como o turismo cultural é considerado de formas diversas: 
actividade, experiência, formato do produto turístico, 
motivação ou factor chave para a viagem e/ou forma de realizar 
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a actividade cultural. Num sentido mais restrito o turismo 
cultural seria um tipo de viagem por motivos unicamente 
culturais e educativos, uma definição que também apresenta os 
seus problemas e que não chega a ser consensual (PÉREZ, 
2009, p.109).  

 

Dessa forma, Perez (2009) entende o turismo cultural como meio de experiência 

psicossocial, que possibilita experiências culturais estéticas, intelectuais, emocionais e 

psicológicas. Essas experiências podem integrar, principalmente: vivências sensoriais, através 

de sons, odores, cores, sabores e texturas; vivências sociais, através das relações de 

hospitalidade e diversão; e, culturais através de eventos, festas, atividades e restaurantes; e 

econômicas pela relação de oferta e demanda. 

O autor indica, ainda, o turismo cultural como tendência para a nostalgia, como 

curiosidade e aprendizagem, como fuga para o outro, como uma peregrinação moderna e como 

procura de atrações histórico-culturais. Nesse sentido, entende-se que a gastronomia e o 

enoturismo se mostram como forma de se alcançar essas possibilidades no turismo cultural, 

visto que pode proporcionar tais experiências, além de aproximar de uma realidade e cultura 

local. 

No mesmo sentido, Ritchie e Zins (1978) também sugerem alguns elementos de 

exploração do turismo cultural: o artesanato, os idiomas, as tradições, a gastronomia, a música 

e as artes, a história regional, trabalho e tecnologia, a religião, sistemas educativos, vestimenta, 

traje e atividades do tempo de lazer. Apesar dos autores já destacarem a gastronomia como um 

dos elementos culturais do turismo, é importante apontar que há relações da gastronomia com 

o artesanato, com as tradições, as artes, como fonte de trabalho, religião e com as atividades 

sociais do tempo de lazer. 

Sabe-se que os produtos que mais se destacam na procura do turismo cultural ainda são 

os monumentos edificados, mas os elementos como os citados no parágrafo anterior, têm sido 

incorporados cada vez mais nas experiências durante as viagens, com destaque para as artes e 

gastronomia, como resposta a uma nova demanda por turismo cultural (GASTAL; COSTA 

BEBER, 2019). 

Dessa forma, pode-se considerar a enogastronomia como elemento do turismo cultural, 

pois compreende uma das formas de se conhecer uma determinada cultura, através dos modos 

alimentares - por estarem ligados às dimensões sociais e relações de identidade e hospitalidade, 
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por proporcionar experiências, e se configurar como motivador de viagem ou ainda potencial 

produto turístico devido o valor simbólico, bem como de participação ativa de toda a 

comunidade local. 

Outro conceito desta discussão inclui o “enoturismo”, que inclusive, uma das principais 

perspectivas do roteiro de São Roque. Para Hall et al (2009), o enoturismo é uma subcategoria 

do turismo gastronômico, que engloba elementos como a visita a vinhedos e vinícolas, festivais 

de vinho e degustação como principais elementos de atração para os turistas, bem como a 

produção de sua cultura e paisagem. Valduga (2007, p.16) afirma ser: 

 

“[...] um fenômeno que pressupõe o deslocamento de sujeitos 
motivados pelas propriedades organolépticas e por todo o contexto 
de degustação e elaboração, bem como a apreciação das tradições, 
cultura, gastronomia, paisagens e tipicidades das regiões produtoras”. 

 

Hall et al (2009) consideram o enoturismo uma forma de turismo de interesse específico 

em que as viagens são motivadas pelo destino, pela atividade (a degustação de vinhos), ou 

ambos.  O conceito dos autores compreende como enoturistas tanto os excursionistas como os 

visitantes que permanecem mais de 24 horas no destino. Entretanto, Johnson (1998) defende a 

prática como uma atividade recreacional e alerta para o fato de que o enoturismo é praticado 

em regiões rurais, o que dificulta a compreensão quanto a este ser avaliado como turista rural 

ou como enoturista. 

Contudo Hall et al (2009) destaca que as viagens realizadas para festivais vinícolas 

frequentemente ocorrem em áreas urbanas, sendo facilmente identificável o tipo de turista. Fica 

evidente o conflito sobre os termos enoturismo e enoturista, cuja motivação está associada ao 

vinho. Neste trabalho, porém, optou-se por não se concentrar na descrição do perfil desse tipo 

de turista propriamente, mas na atividade que os visitantes compartilham no contexto do vinho 

e nos atributos da experiência do lazer enogastronômico, por isso, se optou por denominar o 

sujeito como visitante.  

Lavandoski, Tonini e Barretto, (2012) ressaltam a experiência do enoturismo como 

vivência de um estilo de vida, possibilidade de educação e desenvolvimento, através da arte, 

degustação e vendas em adega, passeios em vinícolas, incorporação com a imagem de destino 

turístico e marketing que valorize os valores econômicos, sociais e culturais de um território. 
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Tal situação pode ser encontrada em São Roque, pois a criação do roteiro, integrando as 

diferentes vinícolas, adegas, restaurantes e centros de lazer, possibilitou o fortalecimento de 

uma rede entre os diferentes empreendedores locais. Durante as visitas, inclusive, notou-se o 

quanto a rede funciona de forma integrada, principalmente, através da Estrada do Vinho e a 

comunicação integrada com mapas, sinalização e site que unifica o Roteiro como parte de uma 

sinergia entre diferentes pontos (BRUNORI; ROSSI, 2000). 

Segundo Gastal e Moesch (2007) as comunidades locais, por sua vez, por meio desse 

valor simbólico reconhecido, aprendem a valorizar seus recursos naturais e culturais, 

desenvolvendo um sentimento de pertencimento e, consequentemente, elevando o seu grau de 

cidadania.  

A cidadania, por sua vez, contribui para que as comunidades locais se tornem 

protagonistas nos processos de decisão sobre o tipo de turismo e de turistas com os quais estão 

dispostos a compartilhar seu próprio espaço de vivência. Isso fica evidente nas práticas de São 

Roque quando se observa a organização e integração dos empresários para a divulgação do 

mesmo e promoção das vinícolas, adegas e restaurantes como parte de um só produto: o Roteiro 

do Vinho, Lazer e Gastronomia de São Roque. As autoras destacam que nesse sentido, o turismo 

seria menos o percurso no espaço, para tornar-se um percurso por tempos-espaços, em especial 

culturais, diferentes daqueles a que se esteja habituado, com ênfase nas vivências e experiências 

(GASTAL; MOESCH, 2007, p.37). 

Banducci e Barreto (2006, p.15) reforçam que através de ações que visem promover e 

proteger seus valores, através do turismo, “os habitantes começam a ter orgulho de suas raízes 

e a recuperar o sentido da história, da vida dos seus antepassados, a preservar o que restou da 

cultura material e a recuperar o que eventualmente se perdeu”, e mesmo a 

 

[...] cultura encenada, como tradição inventada para consumo 
turístico, acaba penetrando os interstícios do tecido social e 
transformando-se em movimento cultural do presente em interesse 
genuíno na valorização e no conhecimento do próprio passado 
(BANDUCCI; BARRETO, 2006, p. 16). 

 

Assim, em São Roque, quando os organizadores da Expo São Roque - também 

descendente de imigrantes portugueses e italianos - simulam a pisa da uva ou outras 

manifestações culturais de seus antepassados, estão assim, ressaltando e valorizando o próprio 



38 
 

passado, e mesmo que não sejam atividades atuais, acabam enriquecendo a identidade do roteiro 

como um todo (GASTAL; MOESCH, 2007), enquanto Terra do Vinho. 

Assim, para as autoras acima, a criação de roteiros turísticos sob um novo olhar deve ter 

como foco a qualidade de vida de seus cidadãos e promover projetos que reforcem a cidadania 

por meio da identificação, “[...] num conjunto relativamente coeso de características, buscando 

ser amparadas por normas legais e político-institucionais, consolidadas em políticas públicas” 

(GASTAL; MOESCH, 2007, p.36). 

De acordo com a abordagem sistêmica de Hall et al (2009), a falta da presença da 

comunidade local nas políticas, muitas vezes, reduz o enoturismo a uma atividade basicamente 

econômica, utilizando por parte da oferta apenas a indústria vinícola e o setor turístico. Deste 

modo, a comunidade local juntamente com os chamados stakeholders (empresários) são 

igualmente importantes no desenvolvimento de roteiros vitivinícolas, pois podem comprometer 

seu sucesso estando à margem de um processo de transformação do espaço que teria por base 

ser benéfico para todos.  

Para buscar e consolidar a democratização precisa-se de políticas públicas de lazer e 

turismo que priorizem as normatizações jurídicas, intervenções diretas na forma de linhas de 

financiamento, implantação de infraestrutura, gerenciamento de informações, treinamento e 

qualificação de recursos humanos, com a lógica da proteção a grupos e comunidades frágeis 

quer por razões econômicas, quer por razões culturais; consolidar diretrizes políticas que não 

incentivem apenas os desdobramentos econômicos da atividade, mas também nas suas 

implicações socioculturais centradas na relação com o turista (GASTAL; MOESCH, 2007).   

Além disso, deve se ter a concepção do turismo como um sistema aberto, orgânico e 

complexo que se coloque como atividade multisetorial, cuja execução deve, necessariamente, 

incorporar visões multidisciplinares e multiculturais. “[...] assim, se constituirá no trabalho 

conjunto do setor público com a iniciativa privada e com a sociedade civil, reconstruindo os 

processos de identidade tão necessários às cidades e às localidades, para que se integrem às 

redes de globalização de forma independente, ao invés de serem homogeneizadas nesse 

processo” (GASTAL; MOESCH, 2007, p.45).  

Um aspecto apontado por Hall (2009) e Hjalager e Corigliano (2000) como sendo a 

maior dificuldade no que tange ao enoturismo é a gestão das relações entre os envolvidos, visto 

que estes, por vezes, não compartilham dos mesmos objetivos e resultados. A complexidade de 
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relacionamento não diz respeito apenas à variável econômica, mas também às de natureza extra 

econômica, derivadas principalmente da relação dinâmica entre o setor público e o privado. Os 

autores identificam a importância da existência de uma sintonia entre o setor público e o 

privado, como uma alternativa para o modelo de vida urbano.  

 

3.3. Identidade Cultural: construção e manutenção  

 

 Conceituar cultura não é tarefa fácil, por se tratar de um termo polissêmico que, 

etimologicamente, abrange as mais variadas áreas, apesar de haver um entendimento entre 

diversos teóricos acerca de a sua subjetividade ser intrínseca ao indivíduo. Sendo assim, a seguir 

são apresentados os autores e suas conceituações consideradas para o entendimento de cultura 

no que tange a questão da construção e manutenção de identidades. 

  Burke (2010, p.11), ao reconhecer a imprecisão do alcance em classificar e definir 

cultura, dadas as suas muitas interpretações, aponta que seu entendimento “[...] é a de ‘um 

sistema de significados’, atitudes e valores partilhados e as formas simbólicas (apresentações, 

objetos artesanais) em que eles são expressos ou encarnados”. E completa: “A cultura nessa 

acepção faz parte de todo um modo de vida, mas não é idêntica a ele”. É impossível, por isso 

mesmo, pensar nas sociedades sem relacioná-las à cultura, já que esta está associada às várias 

esferas da realidade social. 

Williams (2007) adota o conceito antropológico da cultura como modo de vida e estende 

a produção de significados a toda a sociedade. Para Williams (2011), o significado de cultura é 

ampliado a fim de contemplar toda a “experiência do vivido”, empreendendo uma configuração 

da teoria cultural para os estudos da sociedade. Como conceito, sua visão permite explicar a 

cultura comum, relacionada a um sistema complexo de convergências práticas de significados. 

Dessa maneira, se opõe à definição de cultura como um modo de vida estático, passando a 

compreender todo um modo de vida complexo e amplo, que possa dar conta de uma gama de 

significados e valores, distanciando-se da ideia original de cultura como “algo a ser cultivado” 

ou restrito a uma esfera ou campo social.  

Já na formulação de Williams (2007, p.94), portanto, de uma teoria materialista da 

cultura, além de romper com as ideias limitadoras estabelecidas, propõe que a cultura - “nesse 

processo histórico humano” - é uma força produtiva essencial para a “[...] produção de nós 
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mesmos e de nossas sociedades”. A partir desse prisma, a cultura é vista como algo “comum” 

a toda a sociedade. Um elemento constitutivo social, “um modo de produção e significados e 

valores da sociedade”. E, por isso, está intrinsecamente relacionada à busca e à afirmação da(s) 

identidade(s). 

O conceito de identidade representa, segundo Barreto (2007), o sentimento de 

pertencimento a um grupo, cujos membros partilham de referências comuns, como uma mesma 

história ou uma mesma tradição (GIMENES MINASSE, 2019, 2013). A manutenção da 

identidade apresenta-se como um fator positivo, na medida em que as pessoas se sentem 

seguras, unidas por laços extemporâneos a seus antepassados, a um local, a uma terra, a 

costumes e hábitos que, além da segurança, atuam no sentido de reforçar a memória de quem 

são e de onde vêm.  

Nesse sentido, a construção da identidade engendra uma gama de negociações 

complexas em sua definição, pois, o diálogo é constante e perpassa as mais variadas 

manifestações da representação do sujeito social. Portanto, o processo de construção de 

identidade está intimamente relacionado ao paradoxo objetivo/subjetivo e em constante 

negociação entre o todo e o particular, ou seja, o indivíduo precisa lidar com os papéis que lhe 

são impostos desde o nascimento, articular diversos preceitos morais dentro da racionalidade 

para exercitar sua “liberdade”, inclusive a da escolha de identidades que lhe são postas nesse 

contexto, articulando sempre parcialidade/totalidade. 

 

Assim, a identidade é realmente algo formado, ao longo do tempo, 
através de processos inconscientes, e não algo inato, existente na 
consciência no momento do nascimento. Existe sempre algo 
‘imaginário’ ou fantasiado sobre sua unidade. Ela permanece sempre 
incompleta, está sempre ‘em processo’, sempre ‘sendo formada’. [...] 
Assim, em vez de falar da identidade como uma coisa acabada, 
deveríamos falar de identificação, e vê-la como um processo em 
andamento (HALL, 2006, p.38-39). 

 

 Como salienta Hall et al (2009, p. 390), cultura além de ser “[...] subjetiva e pessoal é 

ao mesmo tempo uma estrutura em que a gente vive”. São as categorias e marcos de referências 

que os indivíduos acessam e dão sentido e classificam a sua condição de existência dentro de 

um sistema de operações sociais, complexas e em constante conflito. Nessa percepção, a cultura 

é uma entidade significante, distintiva e estruturante das identidades que estão atravessadas pela 

ideia de reconhecimento – tanto pelos outros, como enquanto auto reconhecimento. No caso de 
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São Roque, por exemplo, pelos visitantes, pelos próprios residentes sobre si mesmos e 

proprietários no roteiro. 

O armazenamento e exteriorização de memória são considerados importantes por 

possibilitarem a valorização da identidade, história e cultura de indivíduos e comunidades, 

podendo assim alterar o conhecimento que estes indivíduos têm sobre si mesmos e o ambiente. 

Não há educação ou socialização sem a exteriorização da memória, e esta transmissão é capaz 

de fundar as representações de uma identidade coletiva (CANDAU, 2011; HALBWACHS 

2013). Assim, a memória pode ser entendida a partir de diferentes perspectivas, desde 

habilidades cognitivas complexas até como parte representativa da identidade de um indivíduo 

e sua comunidade, registrando a história através de sua exteriorização e transmissão de saberes, 

costumes e estórias. A exteriorização contribui, inclusive, para a manutenção das identidades 

culturais e suas tradições.   

No contexto da enogastronomia, a tradição é essencial, pois funciona como identidade 

comum de uma região e quando se fala em turismo cultural, parte-se do princípio de que existe 

uma identidade. As tradições trazem um pouco de história que se torna valorizada pelos 

visitantes. Nesse sentido, surge a concepção de terroir muito utilizada no universo dos vinhos, 

o qual se opõe a tudo o que é uniformização, padronização, estandardização e é convergente ao 

natural, ao que tem origem, ao que é original, ao típico, ao que tem caráter distintivo e ao que é 

característico e identitário (TONIETTO, 2007).  

Nesse sentido, para Lavandoski, Tonini e Barreto (2012), o vinho é um elemento que 

fortalece a identidade local em função da memória coletiva, na qual se transformou em um bem 

de valor econômico e, mais recentemente, em atrativo turístico que proporciona uma 

experiência de sensações ao turista, pois o vinho faz parte da cultura e, consequentemente, da 

gastronomia, sendo difícil não associar os dois durante as viagens.  

Através da identificação com a comida e o vinho, a população local preserva a memória 

e estabelece uma marca de identificação, que comunica ao outro, uma mensagem da história do 

seu povo, se configurando como um produto típico. Para o turismo, esses produtos típicos se 

transformam em atrativos locais, e por vezes, o próprio motivador da viagem, como no caso dos 

vinhos e da gastronomia que podem atrair através dos seus roteiros enogastronômicos como 

forma de lazer, resultando nas segmentações de Turismo Gastronômico e Enoturismo, de acordo 

com o interesse predominante, mas também com a identidade do próprio destino ou produto 
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turístico (SCHLÜTER, 2006).  Nesse sentido, Ceretta (2012) afirma que o turismo 

gastronômico reforça a procura por moradores locais que compartilham atrativos naturais e 

culturais com a gastronomia regional, através dos costumes e manifestações que caracterizam 

cozinhas regionais. 

 Em relação aos produtos regionais, Gimenes Minasse (2006, 2009) afirma a comida 

típica ganha destaque por estar associada a uma experiência autêntica que contribui para o 

fortalecimento de culinárias de determinadas localidades, além do destaque ao comércio de 

alimentos e bebidas no contexto da atividade turística. A autora argumenta que o consumo de 

alimentos típicos constitui um ato simbólico e de aproximação com a realidade local. Além 

disso, destaca a importância dos atrativos gastronômicos para a economia de uma localidade 

quando percebida como um atrativo turístico e uma oportunidade de negócio.  

O sentido cultural do vinho foi reforçado pela geografia cultural, na qual os extensos 

vinhedos representam uma cultura reconhecida pelos órgãos internacionais que abordam o tema 

patrimônio, inclusive, como atrativos turísticos. Esse conceito foi fundamental para que dentre 

os mais de 800 patrimônios culturais da humanidade, oito fossem regiões reconhecidas 

especificamente por sua produção de vinhos, como por exemplo, Lavaux (desde 2015), na 

Suíça, Saint-Émilion (desde 1999), Champagne (desde 2015) e Borgonha (desde 2015), na 

França, Piemonte (desde 2014), na Itália, Tokaj (desde 2002), na Hungria, Alto do Douro (desde 

2001) e Ilha do Pico (desde 2004), em Portugal.  

Chianti (Itália) e Priorato (Espanha) também estão pleiteando a chancela da UNESCO e 

para entrar na célebre lista, os produtores têm que provar que são parte de um cenário de valor 

universal excepcional e que a produção vinícola é um fator determinante na paisagem natural e 

no contexto cultural e histórico do local. Brunori e Rossi (2000), também a partir de uma 

perspectiva cultural, denominam essas paisagens como paisagem do vinho.  

Dessa forma, a concepção dessas regiões como reprodução de uma cultura, permite 

compreender a formação da identidade cultural de São Roque, onde os imigrantes europeus 

introduziram o vinho e a comida típica como elementos de sua cultura, conferindo-lhe a atual 

identidade que é mantida pelas gerações atuais através do Roteiro do Vinho, Lazer e 

Gastronomia de São Roque (LAVANDOSKI; TONINI; BARRETTO, 2012).  
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3.4. Lazer gastronômico: sociabilidade e cultura 

 
Geralmente a discussão sobre alimentação inicia-se no campo da antropologia, sobre 

seus costumes, técnicas, rituais, entre outros. Isso porque, dentre todos os rituais, a alimentação 

é o mais comum, já que ocorre em todos os lugares e comunidades (SCHLÜTER, 2006).  

Segundo Flandrin e Montanari (2018) a alimentação é um fator de diferenciação social 

e cultural com base na forma de preparar e de ingerir a comida. O que comer ou beber também 

podem variar de acordo com cada cultura, seja por questões climáticas, ideológicas, religiosas, 

tabus, entre outros (KIM; EVES; SCARLES, 2009; CHANG; KIVELA; MAK, 2010). 

Diferentemente dos outros seres vivos, o homem, além da caça e da coleta, aprendeu 

também a cultivar, criar e transformar seus alimentos, através do desenvolvimento de técnicas, 

utensílios e equipamentos. Essa diferenciação foi o que influenciou para a distinção de dois 

sistemas alimentares, o tradicional e o atual. O primeiro dependia do ciclo vital da natureza, 

permitindo o consumo de alimentos simples, ao passar do tempo esse sistema foi se 

transformando a partir da descoberta de técnicas de conservação e cocção.  

Se na pré-história a alimentação era simplesmente para sobreviver, após milhões de anos 

passados, a satisfação fisiológica agora acompanha o prazer sofisticado e intelectual, no qual o 

cérebro possui um papel de grande importância. Os padrões alimentares e a seletividade 

alimentar alteraram-se de acordo com as opções disponíveis, fazendo com que a satisfação 

deixasse de ser apenas fisiológica e passasse a ser acompanhada por diversos fatores que 

caracterizam os hábitos dos homens na medida em que as civilizações se tornaram mais 

sofisticadas (OUTRAM, 2009; FLANDRIN; MONTANARI, 2018).  

Apesar dos estudos sobre a gastronomia serem recentes, a palavra “gastronomia” é de 

origem grega, mais precisamente de um poema do século 4 a.C., nomeado Hedypatheia, que 

também ficou conhecido como Gastronomia de Arquéstrato - um general grego e difusor da 

cozinha grega. Sua publicação resultou de suas viagens por diversas partes do território grego 

observando os recursos naturais e comidas regionais e foi fundamental para que outros se 

interessassem a escrever sobre o assunto. Contudo foi na cultura francesa que a gastronomia foi 

concebida como a arte de transformar um momento de alimentação em uma experiência 

sensorial extremamente prazerosa e singular, que privilegia produtos de qualidade e 

apresentações mais atraentes, acompanhados de um conjunto de utensílios e fatores ambientais 

elaborados para esse momento (IGLÉSIAS, 2007).  
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Brillat-Savarin (2017, p.57), o autor de um dos livros de maior expressão para os estudos 

da gastronomia, “A Fisiologia do Gosto”, afirmou que gastronomia está relacionada ao: “[...] 

conhecimento fundamentado de tudo o que se refere ao homem, na medida em que se alimenta”. 

E argumenta que a comida é fundamental para o desenvolvimento, felicidade e hospitalidade, 

que influencia na vida pessoal, conjugal e até no sucesso dos negócios.  Para o autor, a 

gastronomia considera ainda “[...] a ação dos alimentos sobre a moral do homem, sobre sua 

imaginação, seu espírito, seu julgamento, sua coragem e suas percepções [...]” (p.58).  

Segundo o autor, a gastronomia é um dos principais vínculos da sociedade, que 

proporciona o espírito da convivência, anima a conversa e suaviza os ângulos da desigualdade.  

Sobre isso, o autor complementa sobre os prazeres da mesa que: 

 

Foi durante as refeições que devem ter nascido ou se aperfeiçoado 
nossas línguas, seja porque era uma ocasião de reunião que se repetia, 
seja porque o lazer que acompanha e segue a refeição dispõe 
naturalmente à confiança e à loquacidade (p.168). 

 

Além desta importante contribuição filosófica, escrita em linguagem científica da época, 

há também os estudos sobre alimentação de perspectiva sociológica. O primeiro deles foi de 

Georg Simmel, que em seu ensaio intitulado "A Sociologia da Refeição" publicado em 19101 

(Apud SYMONS, 1994), no qual questiona o aspecto do convívio proporcionado pela refeição 

compartilhada, em que as pessoas atendendo a uma necessidade primária são capazes de ir além 

da atitude individual em uma perspectiva sociável. 

A partir dos anos de 1960, outras contribuições importantes na área da sociologia por 

autores ligados ao campo de estudo da antropologia apareceram na academia. Alguns deles 

foram os estruturalistas Lévi-Strauss e Mary Douglas que se dedicaram a entender as 

representações simbólicas do ato de comer e beber, enquanto elementos culturais e sociais. 

Lévi-Strauss (2010) defende que há uma relação da produção da cultura com a atividade 

da culinária. Ele parte do cru para o cozido como o processo de transformação da natureza à 

cultura, medida pela descoberta do fogo. Em sua análise, a comida é “boa para comer e para 

pensar” e o que ele quer dizer é que a comida além de seus sabores também carrega significados 

e pode atuar como símbolo e componente de cultura.  

 
1 SIMMEL, G. Der Zeitgeist, Beiblaun zum Berliner Tageblatt, Berlin, n. 41. 10 de outubro de 1910.  
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  Cozido                                                                                   Apodrecido 

Fonte: Tamiris Martins da Silva (2021) adaptado de Strauss (2010).  

 

Na mesma linha de raciocínio, Douglas (1976) afirma que a comida se transforma em 

um código à medida que são encontradas no padrão de relações sociais. Para a autora, a 

mensagem trata de graus de hierarquia, de inclusão e exclusão, de transações através de 

fronteiras, expressa em eventos sociais. A autora reforça a ideia de que a cultura, na forma do 

ritual, do símbolo e da classificação, é a produção central do significado e da reprodução das 

relações sociais.  

A alimentação como necessidade social e símbolo cultural foi investigada por diversos 

outros sociólogos e antropólogos nos anos seguintes (MACCLANCY, 1992; 

BEARDSWORTH; KEIL, 1996; FINE, 1996; LUPTON, 1996; MENNELL; MURCOTT; 

VAN OTTERLOO, 1992; BELL; VALENTINE, 1997; WARDE; MARTENS, 2000). A 

característica da função social da alimentação é que ela constitui uma atividade central exigindo 

um espaço específico para o seu consumo em quase todos os eventos sociais, como casamentos, 

funerais, aniversários, reuniões de amigos, almoços de negócios entre outros. Em resumo, 

praticamente todos os eventos sociais são complementados por refeições.  

A socióloga Finkelstein (1985, 1989), aborda em seus trabalhos os valores culturais, os 

prazeres, a sociabilidade e o desenvolvimento de identidades ligadas à atividade de comer. 

Através da identificação com o alimento, a população local insiste pela preservação da memória 

e do estabelecimento de uma marca de identificação, que comunique ao outro, uma mensagem 

da história do seu povo, se configurando como um produto típico.  

Figura 3 - Triângulo cru e cozido por Lévi-Strauss (2010) 
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Pode-se dizer que a gastronomia típica de uma localidade se refere a um conjunto de 

ingredientes e temperos, técnicas de preparo, utensílios, instrumentos de cozinha e modos de 

comer, sendo, portanto, uma particularidade de um povo. Em cada um desses elementos é 

possível encontrar vários fatores de identidade cultural, seja quando se tem um costume, uma 

prática religiosa ou costume tradicional no preparo do alimento, um instrumento de cozinha 

criado por uma população específica para o preparo ou consumo daquele alimento ou modos de 

consumo (CASTRO, 2016; GASTAL; COSTA BEBER, 2019) e produção vinícola 

(LAVANDOSKI; TONINI; BARRETO, 2012). Sendo que todos esses elementos se relacionam 

com a geografia, a história, a etnografia e até mesmo com a religião (VALDUGA, 2007).  

Segundo Flandrin e Montanari (2018), as cozinhas típicas representam a valorização da 

cultura regional, de preservação da memória culinária das famílias e podem oferecer 

possibilidade de ganhos de recursos econômicos, tanto para a indústria como para o comércio 

local.  

A receita do Pastel de Belém, em Portugal, por exemplo, que tem origem no Mosteiro 

dos Jerônimos no início do século XIX, permanece em segredo na fábrica que detém seu modo 

de preparo original. Os portugueses reconhecem o produto como símbolo da cultura de seu 

povo, por carregar história e o sabor dos mosteiros, que poderia, portanto, se tornar um 

patrimônio imaterial da humanidade, segundo eles. Atualmente, é possível comer pastéis de 

nata em praticamente qualquer lugar, mas pastéis de Belém, assim como aquele, feito 

inicialmente pelos monges, podem ser provados apenas em Belém, e não ouse discordar de um 

nativo. Experimentar um pastel de Belém é experiência única para quem vai à fábrica após ter 

visitado o Mosteiro dos Jerônimos2, um dos Patrimônios da Humanidade pela Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e umas das 7 Maravilhas de 

Portugal3.  

Outro exemplo está na Bélgica e consegue convencer qualquer um (menos os franceses) 

de que as frites (batatas fritas) são de sua autoria, pois em qualquer esquina é possível encontrar 

os cartuchos com a especialidade acompanhada por uma saborosa maionese caseira. 

Atualmente, o país quer que sua receita seja tombada pela UNESCO como patrimônio cultural 

 
2 Para mais informações acesse http://www.mosteirojeronimos.gov.pt/en/  
3 https://gotoportugal.eu/pt/7-maravilhas-de-portugal/ 
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e imaterial da humanidade, através de um movimento realizado pela União Nacional de 

'Friteiros' da Bélgica, a Navefri-Unafri4. 

Percebe-se nesses exemplos, uma forte relação de identidade cultural da população 

desses países sobre esses produtos típicos, o que acaba por contribuir para o reconhecimento de 

um prato típico. Nesse sentido, Fagliari (2005) reforça que esses produtos podem ser 

trabalhados de forma a se tornarem atrativos turísticos. A autora acredita que através de 

peculiaridades regionais e territoriais, pode-se oferecer uma experiência local aos visitantes e 

essa experiência envolveria não só os cinco sentidos, mas também a intelectualidade através de 

elementos históricos e culturais. 

Na perspectiva dos estudos do lazer, a partir da contribuição de Dumazedier (1980a; 

1980b) diversos outros autores apontaram novos interesses à medida que estes vão se 

apresentando como destaque na sociedade. Apesar de a questão ser polêmica, Campos (2006) 

apresenta a gastronomia como um interesse cultural do lazer, que tem como conteúdo o prazer 

de satisfazer o paladar, podendo incluir aí qualquer alimento ou bebida do ponto de vista do 

prazer e não apenas nutritivo. Apesar de o destaque ser para o paladar, atualmente, alguns 

autores dizem que a gastronomia é uma das poucas (senão a única) das artes capaz de provocar 

os cinco sentidos em um só instante, reforçando ainda mais suas possibilidades como fonte de 

satisfação e prazer.  

Atualmente, percebe-se que essa atividade, está ligada não apenas ao consumo de 

alimentos e bebidas propriamente dito, mas também a conteúdo de cursos, aulas de culinária, 

livros, utensílios, programas, filmes e séries culinárias, bem como, relacionados à prática de 

cozinhar, ressaltando o prazer de preparar, servir, comer e compartilhar. A exemplo, pesquisa 

recente de Clemente e Stoppa (2020), a partir de dados de uma pesquisa da Decode (2020), 

aponta que durante a pandemia do novo coronavírus cresceu o número de pessoas buscando 

informações sobre cozinhar em casa ou por aplicativos de delivery ligados ao consumo de 

alimentos. A procura por receitas gourmets, assim como de eletrodomésticos e acessórios de 

cozinha mostra o interesse por cozinhar enquanto vivência de lazer, como um hobby e não 

somente para a sobrevivência.  

Além disso, é evidente que a comida e a bebida estão presentes nas interações, como um 

componente social ligado a comensalidade (POULAIN, 2013; GASTAL; COSTA BEBER, 

 
4 http://www.navefri-unafri.be/nl/de-frietkotcultuur/wat 
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2019), contudo, há ainda sujeitos que vão a determinados locais de consumo pelo prazer de 

conhecer um novo sabor ou mesmo em busca do conhecimento de determinada cultura ou 

culinária, em seu tempo de lazer.  

Nesse sentido, Barreto e Senra (2009) defendem a inclusão do lazer gastronômico, como 

uma das possibilidades para quem busca prazer e entretenimento, pois com a separação do 

tempo de trabalho e do tempo livre, o conceito de alimentação apenas como necessidade de 

sobrevivência foi somado à busca de hedonismo na arte de comer.  

A socióloga Heck (2004) em seu artigo “Comer como atividade de Lazer”, diz que as 

populações urbanas procuram a alimentação fora do lar em busca de uma comida sofisticada, 

de difícil preparo e exótico. No entanto, segundo a própria autora, este argumento não se 

explicaria diante da popularidade e consumo da chamada junk-food5 e da comida caseira. Outro 

fenômeno, apontado por ela, é o aparecimento da chamada comfort food6, conhecida por levar 

o consumidor às lembranças da infância e suas memórias gustativas através de recursos 

diversos, como a gastronomia molecular7. No entanto, apesar das diversas tentativas de se 

explicar o consumo de alimentos fora do lar, a autora questiona:  

 

Como explicar o interesse em livros de culinária, quando constatamos 
a tendência crescente de não preparar comidas em casa - de comprá-
las prontas ou de comer fora? Essa interrogação abre um campo de 
pesquisa que deve ser investigado, isto é, o preparo de alimentos e a 
execução de receitas culinárias como uma atividade de lazer. 
Cozinhar e comer como o hobby deste milênio (2004, p.144).  

 

Segundo Heck (2004), os indivíduos sentem um grande prazer em consumir alimentos 

em locais públicos. Sair de casa para comer demonstra uma vontade de interagir socialmente 

antes mesmo da necessidade de se nutrir. Trata-se de uma forma de o indivíduo se apresentar 

na sociedade e, por meio da refeição, intermediar suas relações sociais, pois o restaurante é visto 

como um lugar de exposição e interação.    

 
5 Junk food pode ser traduzido literalmente como “comida lixo” por ser rica em calorias e de baixa qualidade 
nutritiva. 
6 Comfort food pode ser traduzido literalmente como “comida conforto” por ser aquela que proporciona o resgate 
de memórias e está carregada de aspectos emocionais. Por exemplo: cheiro de alho com azeite na panela, cheiro 
de pão saindo do forno, cheiro de café, gosto de comidas caseiras como frango assado com macarrão de domingo. 
Mas esse conceito é subjetivo, já que cada pessoa ou cultura tem memórias diferentes acumuladas. 
7 A Gastronomia molecular foi criada em 1988 pelo cientista húngaro Nicholas Kurti e gerou a ciência dedicada 
ao estudo de transformação de alimentos a partir de processos químico e físico, que levou à uma tendência da 
gastronomia com o objetivo de “brincar” com sabores, aromas e texturas criadas em cozinhas laboratoriais. 
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Apesar de gastronomia remeter, de imediato, aos restaurantes, o interesse gastronômico 

é também perceptível na busca pelos cafés e similares, locais de produção de ingredientes e de 

preparações tradicionais, festas e festivais, roteiros enogastronômicos, lojas, empórios de 

gênero alimentício, mercados e até museus (FAGLIARI, 2005; CASTRO, 2016; GASTAL; 

COSTA BEBER, 2019). 

Assim, segundo Silva e Yasoshima (2014), quando se pensa em turismo, o consumo de 

alimentos fora do lar no contexto de lazer fica ainda mais evidente, pois, ainda que haja a 

necessidade de se alimentar para se nutrir fisiologicamente, o viajante busca fazer essa nutrição 

em parceria com a experiência cultural através dos alimentos locais. Assim, procuram por 

restaurantes típicos, e na maioria das vezes, por algo mais autêntico, como a comida de rua 

(pastel paulistano, acarajé baiano, tacacá no Norte, crepe francês, waffle belga, salsichão 

alemão, entre outros) na intenção de vivenciar uma experiência cultural.  

Sobre isso, Schlüter (2006, p. 16) afirma que ainda que a alimentação seja um ato 

individual, é também um ato cultural, influenciado por uma série de condicionamentos que irão 

dizer o que pode ou não ser consumido (prescrições, proibições, associações e exclusões). Essa 

percepção junto com o resgate de aspectos culturais da gastronomia fortalece a identidade dos 

moradores locais, bem como desperta o interesse do visitante. Portanto, a gastronomia não se 

refere apenas a um produto, pois por detrás dela está um universo simbólico que traz 

conhecimentos, costumes e tradições. 

Nesse sentido, entende-se que a gastronomia, pode representar um processo histórico, 

carregado de simbolismos, que diz muito sobre a estrutura econômica e social estabelecidas em 

uma determinada comunidade, utilizada como forma de trabalho, cultura e lazer. É possível 

reconhecer a gastronomia enquanto elemento para a preservação de sua cultura e manutenção 

de suas identidades (CASTRO, 2016; SANTOS, 2014).  

Gastal e Costa Beber (2019) também destacam as práticas alimentares como relevantes 

mediadoras das ações humanas, as autoras abordam a gastronomia e a comensalidade à mesa 

para além da ótica da nutrição, relacionando-as com as dinâmicas da sociedade e com as formas 

de organização e interação social, ressaltando a aproximação da gastronomia com o lazer, 

práticas sociais e mediação cultural. 

 



50 
 

3.5. Vinho: de símbolo de tradição a produto cultural do enoturismo 

 

Quando discutido a partir do contexto cultural, o vinho está diretamente ligado à 

produção territorial, a construção de uma tradição, cultura e identidade. E apesar do Brasil não 

ter centenas de anos de história com a bebida, a imigração europeia explica como o suco de uva 

fermentado se tornou popular no país, nas mais variadas regiões, inclusive no Nordeste 

(VALDUGA; GIMENES MINASSE, 2018).  

A história do vinho no Brasil começa poucas décadas depois de seu descobrimento, 

quando as primeiras videiras chegaram em 1532 e foram plantadas por Martim Afonso de 

Sousa, na capitania de São Vicente. A partir de então, as uvas se espalharam por outras regiões 

do país (SILVEIRA, 2008). 

No entanto, a vitivinicultura brasileira, como é conhecida atualmente, teve início de fato 

em 1875, introduzida no país pelos imigrantes italianos com a cultura da uva na Serra Gaúcha, 

influenciando também a gastronomia local. 

Inicialmente, o plantio da uva e a possibilidade de beber o vinho eram formas de 

identificação longe da terra natal, onde a tradição vitivinícola é forte. Nesse contexto, a uva 

assumia, principalmente, o papel de unificador e de construção de uma identidade cultural. Aos 

poucos, esse elemento identitário passou por uma ressignificação, começou a ser 

comercializado como forma de sustento e geração de renda de famílias de imigrantes 

(LAVANDOSKI; TONINI; BARRETO, 2012).  

Segundo o Instituto Brasileiro do Vinho (IBRAVIN, 2021), desde seu início até a década 

de 1960, a vitivinicultura ficou restrito às regiões Sul e Sudeste, mas a partir da década de 70 

ela expandiu-se para outras áreas, como o semiárido nordestino, mais especificamente o Vale 

do Rio São Francisco, entre os estados de Pernambuco e Bahia, marcando o início da 

vitivinicultura tropical no Brasil. Esta se expandiu com a consolidação da produção em Santa 

Catarina, no Norte do Paraná, no Noroeste de São Paulo e no Sul de Minas Gerais.  

Apesar dessa expansão, os vinhos nacionais só tiveram sua qualidade melhorada a partir 

da década de 1970, quando empresas multinacionais se instalaram no país, trazendo processos 

de vinificação mais modernos, aumentando assim a competitividade e a necessidade de que as 

demais empresas também procurassem se atualizar. No entanto, somente a partir da década de 

1990 os vinhos de melhor qualidade passaram de fato a ser produzidos, com crescente 



51 
 

profissionalização e adaptação de uvas finas ao clima peculiar da Serra Gaúcha (SILVEIRA, 

2008). 

De acordo com o IBRAVIN (2021), a vitivinicultura é uma atividade tradicional em 

nove regiões brasileiras e o país tem desenvolvido muitas técnicas para a produção de vinhos 

de qualidade. Hoje, o Brasil é considerado uma das melhores regiões no mundo para o cultivo 

de uvas destinadas à produção de vinhos espumantes, por exemplo. Além disso, exportam 

vinhos para 22 países, entre eles Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra e República Tcheca. A 

vitivinicultura no Brasil ocupa uma área que se estende do Estado do Rio Grande do Sul e chega 

à Região Nordeste do país. Em função da diversidade ambiental, existem polos onde a videira 

é cultivada com dois ciclos anuais e polos de vitivinicultura tropical onde é possível a realização 

de três ciclos de poda por ano. Há áreas de cultivo nos Estados de Minas Gerais, Rio Grande do 

Sul, Paraná, Pernambuco, Bahia, Santa Catarina e São Paulo. 

Flores (2007) salienta que a partir da produção do vinho, mesmo que tipos distintos dos 

produzidos na Itália, o colono italiano sentiu-se incentivado a construção de seu sentimento de 

pertencimento à nova terra recém colonizada e foi o reencontro do imigrante com as suas raízes 

que os fortaleceram para o grande desafio. Assim, esses imigrantes e seus descendentes 

buscaram reproduzir seu modo de vida, que aos poucos foi se mesclando ao modo de vida local 

e brasileiro. 

Todavia, para compreender a enogastronomia como elemento de identidade territorial, 

faz-se necessário discutir o entendimento sobre terroir, pois deste partem todos os pressupostos 

que irão correlacionar a enogastronomia e a identidade territorial. O terroir implica em um 

conjunto de ações e técnicas conduzidas pela mão humana, uma produção agrícola e um meio 

físico a ser valorizado em um produto ao qual ele confere uma originalidade singular sem a 

possibilidade de reprodução em outro território. Esse é um dos aspectos essenciais do terroir: 

não abranger somente aspectos do meio natural (clima, solo, relevo), mas também, de forma 

simultânea, os fatores humanos da produção e territorialidade (TONIETTO, 2007) 

Assim, todos os vinhos são diferenciados pelo solo e clima em que foram cultivados e 

pelos hábitos dos vitivinicultores, pela história e geografia locais. O vinho não é como outras 

bebidas produzidas em larga escala que possuem sabor e aromas idênticos, mas uma bebida 

complexa, que possibilita a quem experimenta uma gama de sensações e de possibilidades de 

acompanhamentos, como música, cinema, literatura e gastronomia. Por suas diferentes facetas, 
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sua história e desenvolvimento constante, o vinho é uma das bebidas mais apreciadas no mundo 

e, por isso, acabou se tornando um grande atrativo turístico (VALDUGA; GIMENES 

MINASSE, 2018).  

No Brasil, com a imigração, a uva e o vinho se tornaram uma das referências simbólicas 

dos e para os imigrantes e seus descendentes por diversos motivos, seja de ordem religiosa 

ligada à simbologia do vinho no cristianismo - religião seguida por imigrantes; seja de ordem 

cultural, pois, no local de sua origem, havia o hábito cotidiano de beber o vinho. Dessa forma, 

alguns desses imigrantes trouxeram mudas ao Brasil e contribuíram para que o vinho se tornasse 

fonte de prazer, fruto da agricultura e do trabalho dos imigrantes e descendentes e assim, uma 

marca cultural (VALDUGA, 2009; VALDUGA; GIMENES MINASSE, 2018).  

A bebida que, inicialmente tinha caráter popular, passa a ter uma conotação simbólica e 

de status para quem o adquire/bebe. Isso, não quer dizer que o vinho deixou de ser popular, 

mas, através dos processos de certificação e de agregação de valor, além do valor territorial 

e identitário, o caráter de escassez passou a valorizar o produto, limitando o acesso através de 

estratégias como controle do volume da produção, preço, premiação em concursos, entre outras. 

Dessa forma, ao vinho passa a serem atribuídos alguns valores e, dessa forma, transformado de 

produto comercial a símbolo de status, poder e distinção social. É nesse contexto, que surge a 

ideia de uma “cultura” enológica, na qual o turista, motivado por influências de mercado e da 

mídia, que enaltecem as características dos vinhos, passa a buscar a bebida pelos seus valores, 

enquanto produto cultural (VALDUGA, 2009).  

É através do enoturismo que o vinho ganha força enquanto produto cultural, carregando 

assim significados simbólicos em seu contexto, que vai desde a possibilidade de remeter a 

outros tempos e espaços, até a materialização através de monumentos, vinhedos e festas ligados 

à vitivinicultura (LAVANDOSKI; TONINI; BARRETO, 2012).  

Um ótimo exemplo de experiência enoturística e de lazer no Brasil é encontrado em 

Bento Gonçalves (RS), onde é oferecido o passeio de Maria Fumaça no “trem do vinho”8 e 

apresentação da história da imigração no Brasil (Fotos 1 e 2). A atividade começa na estação 

onde o visitante é recebido e conduzido por um espaço de nove cenários, em tamanho real, por 

atores que interpretam imigrantes e contam sua história desde a principal razão que os 

 
8 Mais informações: https://www.giordaniturismo.com.br/produto/vinhosesaborescommariafumaca. Acesso em 
20 mai 2020. 
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trouxeram ao Brasil (crise econômica europeia do pós-primeira guerra) até o início da 

vitivinicultura no Sul do Brasil (DEBENETTI, 2008) como meio de subsistência. 

Após a apresentação, começa a festa regada a vinho e suco de uva e então, o embarque 

no trem do vinho, que no início do século XX, servia para o escoamento da produção de vinho 

e demais produtos locais. Desde 1992 é utilizado apenas com finalidade turística cruzando as 

históricas cidades de Carlos Barbosa e Garibaldi. Durante o trecho, dentro do trem, acontecem 

diversas apresentações com dança e músicas típicas italianas e gaúchas. E claro, tudo 

acompanhado do vinho e suco de uva locais. Além de divertida, a experiência é cultural, 

educativa e lúdica. Pessoas de todas as idades se divertem juntas, fazem amizades e brindam a 

história de Lázaro e Rosa, que é também a história de dezenas de antepassados.  

As intervenções de animação cultural dentro do trem têm a finalidade de exteriorização 

de uma memória e educação através de uma atividade de lazer, enaltecendo a sociabilização 

através de elementos da identidade cultural (MELO; ALVES JUNIOR, 2012). 
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Fonte: Arquivo pessoal (2020)  

Fonte: Tamiris Martins da silva (2020)          Fonte: Tamiris Martins da silva (2020) 

 

Essa atividade é uma forma eficiente para criar e induzir um fluxo de visitantes em uma 

região vinícola, uma vez que ela oferece um conjunto de elementos culturais, como paisagens, 

vinho, gastronomia, arte e artesanato. Visitar uma localidade tão complexa como essa se torna 

uma opção até para quem não gosta de vinhos, pois essas áreas são repletas de histórias, natureza 

e atividades ao ar livre. Em São Roque, também existem exemplos de atividades como esta. 

Algumas serão apresentadas no capítulo a seguir. 

Foto 2 - Passeio de Maria Fumaça  Foto 1 - Epopeia Italiana – Parque Temático 



55 
 

4 O ROTEIRO DO VINHO, LAZER E GASTRONOMIA DE SÃO ROQUE 
 

Quando visito uma cidade, vou logo ao mercado e à feira para 
conhecer os alimentos. Depois busco uma banca, um restaurante 
para comer e beber, tentando entender e elaborar cheiros, cores e 
gostos. Somente depois dessa viagem pela boca vou ao encontro dos 
monumentos de pedra e cal, acreditando que, pela comida, sente-se 
e sabe-se a alma de um lugar. 

Raul Lody9 
 

Assim como sugere o antropólogo acima, para esta pesquisa, partiu-se da ideia de que 

através dos alimentos e bebidas é possível conhecer a cultura de uma localidade.  Dessa forma, 

o objeto desta pesquisa, foi o Roteiro do Vinho, Lazer e Gastronomia de São Roque, após 

perceber que no local ocorrem interações culturais relacionadas com o vinho e a gastronomia, 

na perspectiva do lazer e do turismo.  

Antes do início da pesquisa de campo, não se tinha muito clara a ideia de uma identidade 

cultural consolidada através do roteiro e, neste sentido, o objetivo geral era analisar como é 

desenvolvido o Roteiro do Vinho, Lazer e Gastronomia, para além de ser uma oportunidade de 

negócio, de modo a contribuir ou não para o fortalecimento da identidade cultural local 

(BRUNORI; ROSSI, 2000). Além disso, pretendia-se ainda identificar quem seriam os 

empresários do roteiro do vinho e quais as relações de identidade com este negócio, bem como 

entender quais seriam os elementos que caracterizam a identidade cultural local, a fim de 

descrever o lazer enogastronômico que ocorre no local, identificar quais seriam os seus 

elementos e como ocorria no espaço, além de verificar como o roteiro é percebido para as 

pessoas que visitam a localidade. 

A primeira visita a São Roque não foi após o início deste trabalho, uma vez que houve 

diversas outras visitas realizadas previamente se utilizando, principalmente, do “olhar do 

turista”, a partir do que Urry (2001) destaca “[...] O turismo envolve, necessariamente, o 

devaneio e a expectativa de novas e diferentes experiências, que divergem daquelas 

normalmente encontradas na vida cotidiana” (URRY, 2001, p. 30). Então, pode-se dizer que a 

primeira visita foi realizada sob o aspecto de ruptura com o cotidiano, a fim de uma experiência 

fora do ambiente urbano diariamente vivido na capital paulista.  Claro que a escolha pessoal se 

 
9 Raul Lody - antropólogo, museólogo, pesquisador na área de alimentação com diversos livros publicados e, entre 
outras atividades, é idealizador do Museu de Gastronomia Baiana. Texto especial para a Folha de São Paulo 
Ilustrada, publicado no dia 05 de fevereiro de 1997, em São Paulo.  
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deu também pelo fácil acesso e pela ideia de relembrar visitas às vinícolas, vinhedos e áreas 

verdes já feitas no exterior, sem precisar sair do Estado de São Paulo e, então, vivenciar 

experiências diferentes daquelas que se encontram na capital. 

 

Foto 3 - Sinalização interna da Quinta do Olivardo com possibilidades de lazer 

 
Fonte: Tamiris Martins da Silva (2019).  

 

Embora a cidade de São Paulo, seja a capital gastronômica do país, pode ser bastante 

estressante sair para almoçar aos finais de semana: falta de espaço para estacionar, longas filas 

de espera, restaurantes lotados, trânsito, barulho entre outros aspectos que para quem vive aqui 

já parece o normal do cotidiano. Dessa forma, à primeira vista, São Roque era uma alternativa 

para se escapar da rotina e se ter uma experiência para além do comer e beber, composta por 

uma paisagem e clima mais agradável do que a que o município de São Paulo pode oferecer, 

além dos passeios pelos vinhedos, tranquilidade, encontro com pessoas ao ar livre (GÂNDARA; 

GIMENES MINASSE; MASCARENHAS, 2009), compra de produtos artesanais, entre outros.  
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Logo na primeira visita, o consciente de uma estudante de lazer e turismo começou a 

trabalhar e observar o que ocorria ali. Alguns pontos chamaram a atenção: a quantidade de 

visitantes de diversas idades (crianças, jovens, idosos) e tipos (grupo de amigos, casais, famílias, 

grupos de excursão), a variedade de espaços com áreas verdes, restaurantes, adegas e empórios 

e a hospitalidade genuína, além da rica oportunidade de lazer através do descanso, 

desenvolvimento e divertimento (Foto 3).  

Ao longo de outras visitas, foi possível analisar e refletir mais sobre essas características. 

Até que no momento de se decidir sobre o objeto que mais ilustraria o contexto da 

enogastronomia como potencial símbolo de identidade cultural local ficou evidente que o 

Roteiro do Vinho de São Roque seria o objeto de maior expressão, além de ser de fácil acesso, 

dentre os visitados pela pesquisadora para se desenvolver o presente estudo.  

Dessa forma, após o levantamento da literatura acerca do tema e seus principais 

conceitos, reuniões com o orientador, disciplinas concluídas, desenvolvimento de métodos e 

formulários e apresentação da qualificação, foi possível ir a campo para a coleta das 

informações que serão apresentadas e discutidas a seguir, desta vez, através do olhar acadêmico 

e sociológico do lazer e o turismo.   

As quatro primeiras visitas de campo foram nos dias 11 de novembro de 2018, 13 de 

janeiro, 16 de fevereiro e 10 de novembro de 2019 e ficaram reservadas apenas para observação 

simples de campo (BRUYNE; HERMAN; SCHOUTHEETE, 1991) com utilização de roteiro 

conforme Apêndice B, com exceção da última data, na qual se entrevistou também alguns da 

Expo São Roque (fora do ambiente do evento) com utilização dos formulários de entrevista 

estruturada (BRUYNE; HERMAN; SCHOUTHEETE, 1991) conforme Apêndice A. Demais 

visitas ocorreram respectivamente nos dias 15 de fevereiro e 29 de fevereiro de 2020 para as 

entrevistas com os empresários do roteiro com a utilização de formulário de entrevista centrada 

(THIOLLENT, 2011) conforme Apêndice C. 

As próximas entrevistas estavam agendadas para os dias 21 de março e 20 de abril de 

2020, porém foram impedidas devido orientações do Ministério da Saúde e Organização 

Mundial da Saúde (OMS) em meio à pandemia da COVID-19 pelo novo coronavírus.  

Vale ressaltar que o problema da pesquisa em questão era: O Roteiro do Vinho, Lazer e 

Gastronomia de São Roque pode contribuir e de que forma para o fortalecimento da identidade 
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cultural local, a partir de suas relações com as vivências de lazer e com as oportunidades de 

negócio? 

Dessa forma, um dos objetivos específicos era entender identificar quem seriam os 

empresários do roteiro do vinho e quais as relações de identidade com o negócio, suas visões e 

interesses. Assim, o roteiro de entrevista centrada tinha alguns pontos chave como: a história 

com a atividade realizada atualmente, a relação com o Roteiro do Vinho e o significado do 

negócio para cada entrevistado, as relações de identidade com a cidade, com o vinho e com a 

gastronomia, bem como a consideração da dimensão do lazer e do turismo nas práticas 

realizadas, políticas de Lazer e Turismo no seu negócio, relações com o poder público, 

programas e ações que possibilitem a inclusão do residente nas práticas e planos e perspectivas 

futuras, questões apresentadas a seguir. 

 

4.1. O lazer enogastronômico em São Roque: atividades, elementos e características. 

 

Como o próprio nome sugere, o roteiro engloba o vinho, o lazer e a gastronomia e, por 

isso, o objetivo desta pesquisa, concentra-se na caracterização dos espaços e atividades no 

âmbito do lazer enogastronômico. Durante a pesquisa de observação de campo, foram 

considerados os seguintes pontos de visitação: 

 

1. Alcachofras Bonsucesso: especializado na plantação, preparos e comercialização da 

alcachofra. 
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Foto 4 - Propriedade da Alcachofras Bonsucesso 

 
Fonte: Tamiris Martins da Silva (2020).  

 

2. Quinta Do Olivardo: complexo enoturístico, com diversas opções de alimentação, 

bebidas, eventos e lazer ao ar livre e atividades de aventura.  
 

Foto 5 - Quinta Do Olivardo 

 

Fonte: Tamiris Martins da Silva (2019). 
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3. Villa Canguera: complexo enoturístico com diversas opções de alimentação, bebidas, 

eventos e áreas verdes, bem como museus.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Vinhos Canguera (2021) 

 

4. Vinhos Bella Quinta: adega de comercialização de vinhos e outros produtos locais, 

derivados de uvas e alcachofras, bem como queijos e artigos de enologia. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Bella Quinta (2021) 

 

Foto 6 - Villa Canguera 

Foto 7 - Vinhos Bella Quinta 
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5. Vinhos XV De Novembro: o mais novo complexo enoturístico, com adega, empório e 

muita área verde.  

 

Foto 8 - Novo espaço da Vinhos XV De Novembro 

 
Fonte: Vinhos XV de Novembro (2021). 
 

6. Vinícola Casa Da Árvore: complexo enoturístico com restaurante, empório e atividades 

ao ar livre e de aventura. 
 

Foto 9 - Vinícola Casa Da Árvore 

 
Fonte: Tamiris Martins da Silva (2020).  
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7. Vila Don Patto: complexo enoturístico com diversas opções de alimentação, bebidas, 

eventos e áreas verdes. 
 

Foto 10 - Vila Don Patto 

 
Fonte: Tamiris Martins da Silva (2019) 

 

8. Vinícola Góes: complexo enoturístico com diversas opções de alimentação, bebidas, 

eventos e áreas verdes. 

 

Foto 11 - Vinícola Góes 

 
 Fonte: Vinícola Góes (2021). 
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A partir da observação de campo e da aplicação da entrevista com os profissionais do 

roteiro, pode-se perceber algumas das principais atividades, elementos e características que 

auxiliam no entendimento do lazer enogastronômico de São Roque.  

Nos quadros 1 e 2 está simplificada a descrição desses oito espaços visitados e suas 

atividades, seguidas de algumas observações realizadas durante as visitas a esses locais.   
 

Quadro  1 - Espaços e Equipamentos no Roteiro do Vinho, Lazer e Gastronomia de São Roque. 

Local Espaço e Equipamentos 

Alcachofras Bonsucesso Restaurante, Empório e Plantação de Alcachofras 

Quinta Do Olivardo 
Parreiral, Esportes de Aventura (Arvorismo, Tirolesa), Passeios a Cavalo, Empório, 
Lago com Pedalinhos, Fábrica de Pastel de Natas, Tasca (Lanchonete), Adega e 
Restaurante 

Villa Canguera Armazém Natural da Terra, Villa Canguera Restaurante, Adega, Museu Do Vinho, 
Lago, Redes e Playground 

Vinhos Bella Quinta Empório e Adega 

Vinhos XV De 
Novembro 

Empório Sant’Angela, Estrada Café, Parreiral, Adega, Plantação de Alcachofra, 
Playground e Jardim Sensorial (Flores) 

Vinícola Casa Da Árvore Parreiral, Esportes de Aventura (Arvorismo, Tirolesa), Lago-Pedalinho, Trattoria 
Casa a Árvore, Empório e Café 

Vila Don Patto 

Parreiral, Playground, Lounge Cascata, Restaurante Português, Restaurante 
Italiano, Empório e Adega, Café e Boulangerie, Sorveteria, Choperia e Cervejaria, 
Pista Off Road e trilhas, Redário e espaços instagramáveis e espaço para realização 
de eventos privativos. 

Vinícola Góes 
Parreiral, Playground, Lago-pedalinho, Adega, Jardim, Empório, Loja de Vinhos e 
Boutique de Vinhos Finos, Restaurante Vale do Vinho, Mini-Shopping e espaço 
para realização de eventos privativos. 

Fonte: Tamiris Martins da Silva (2022). 

 

No quadro observa-se que os espaços estão cada vez mais complexos, a fim de oferecer 

opções para que o visitante permaneça no local, se assemelhando, guardadas as devidas 

proporções, aos shoppings centers ao ar livre. Durante as entrevistas com empresários, muitos 

ressaltaram que até os anos 2000 não havia a visão sobre o lazer e enoturismo associado às 

vinícolas de São Roque, mas foi a partir do olhar holístico da nova geração que se tomou 

consciência de que era preciso oferecer algo a mais para os visitantes, ampliando, assim, não só 
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o público, incluindo crianças e idosos, mas também a permanência e o consumo das pessoas 

nestes espaços, além da qualidade das experiências oferecidas. 

Para isso, o administrador da Villa Canguera afirma que a união das vinícolas, 

restaurantes e atrativos em uma associação foi muito importante, pois “[...] apenas através do 

roteiro é que se pôde estabelecer regras e um padrão de qualidade para que todos tirassem 

proveito e alcançassem sucesso”. Para ele, o trabalho que o roteiro e o sindicato desenvolvem 

é ótimo e auxilia no crescimento e desenvolvimento do destino, garantindo o fluxo de pessoas 

constante entre as vinícolas “como se fosse um shopping ao céu aberto”. 

Pode-se dizer que o lazer enogastronômico em São Roque, mesmo apresentando 

componentes de consumo e status, também envolve os visitantes como participantes e os coloca 

em contato com a cultura vitivinícola, oferecendo uma rica experiência. Diferente do que 

Padilha (2006) critica em seus trabalhos sobre o lazer segregacionista próprio dos shoppings 

centers, aqui, se observa todos os espaços de portas abertas para todos que desejam visitar, a 

entrada e estacionamentos são gratuitos, inclusive para residentes.  

Além disso, como se observa a seguir, os eventos oferecidos, proporcionam a 

participação dos visitantes, bem como seu descanso, divertimento e desenvolvimento 

(DUMAZEDIER, 1980a). Por exemplo, nos eventos como a Expo São Roque, além de 

usufruírem da gastronomia e vinhos locais, os visitantes também desfrutam de apresentações 

culturais, participação da pisa da uva, bem como experiências ligadas ao interesse social do 

lazer (DUMAZEDIER, 1980a), pois os espaços ao ar livre proporcionam a convivência e 

comensalidade (GASTAL; COSTA BEBER, 2019), através de um ambiente formatado para 

fomentar tal integração entre as pessoas - disposição das mesas, cadeiras e balcões de 

degustação. Importante destacar, que a entrada na Expo São Roque é cobrada apenas para não 

residentes, sendo gratuito para todos os residentes como forma de incluí-los nas práticas de lazer 

e contato com as manifestações culturais da cidade através da gastronomia e do vinho.   

Gastal e Moesch (2007) destaca o valor simbólico que esse tipo de vivência reproduz 

cada vez que os visitantes compartilham de sentimentos com os locais, produzidos pela carga 

lúdica e de diversão, materializando velhos imaginários ou construindo novos. Vivenciar 

significa estar em espaços e tempos marcados por uma experiência sensorial direta pelos seus 

cheiros, sabores, cores e texturas, mas também ao entregar-se a experiências simbólicas.  
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O administrador da Vinícola XV de Novembro, destaca que valoriza muito a interação 

com os visitantes e acredita que isso agrega valor ao seu produto, pois as “pessoas não veem 

apenas para tomar vinho, elas vêm para conhecer uma história ou visitar os amigos, afinal, nos 

tornamos amigos de quem vem até aqui”.  

Conforme ressalta Barreto (2007), a troca cultural entre turistas e comunidade local 

consiste em estar em um ambiente que reúna as tradições e os modos de viver do presente. Onde 

os visitantes têm a oportunidade de conviver com a cultura local e promover o fortalecimento 

da identidade cultural. 

Por exemplo, na Expo São Roque foi possível observar a atividade da pisa da uva (Foto 

12) que proporciona um momento de ludicidade para os participantes, através de uma prática 

cultural tradicional ligada à produção de vinho mais tradicional e experiência sensorial. Apesar 

de não ser mais um método de processamento utilizado atualmente, a atividade conecta os 

visitantes com o passado dos moradores locais através da ludicidade e dos sentidos.  
 

Foto 12 - Pisa da Uva em São Roque 

 

Fonte: Tamiris Martins da Silva (2019).  

 

Tomazzoni e Zanirato (2014) apontam, em sua pesquisa sobre a Festa da Uva de Caxias 

do Sul, que propostas de envolvimento direto do turista na dinâmica sensorial podem ser 
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consideradas como um diferencial, pois o conhecimento dos vinhos, o ambiente da festa, a 

paisagem e a cultura da região estimulam os sentidos por meio de uma “prática pedagógica 

sucinta e objetiva” (p.593). Esse envolvimento é observado em diversas situações através de 

atividades e eventos promovidos pelo roteiro. Na tabela 2 é possível observá-los: 

 

Quadro  2 - Eventos e Atividades Roteiro do Vinho, Lazer e Gastronomia de São Roque. 

Local Eventos e Atividades 

Alcachofras Bonsucesso Expo São Roque 

Quinta Do Olivardo 

Expo São Roque, Pisa da Uva; Jantar com Fados; Jantar do Vinho dos Mortos; 
Almoço com MPB; Encontro Portugal Espanha; Rodízio de Galetos à Moda 
Portuguesa; Festa de São Martinho; Aniversário da Quinta do Olivardo – 
Rodízio de Vinhos; Noite de Vinhos e Queijos; Festival de Inverno e Festa 
Junina. 

Villa Canguera 
Expo São Roque, Passeio Guiado Pela Produção de Vinhos, Festa Junina, 
Carnaval, Almoço Temáticos, Fermentação em Ânforas e Degustação de 
Vinhos. 

Vinhos Bella Quinta Expo São Roque, Degustações de Vinho, Vindima e Visitas Guiadas 

Vinhos XV De Novembro 
Expo São Roque, Dia do Vinho Brasileiro e Festas de Agosto, Consultoria para 
a Produção do Próprio Vinho e Degustação de Vinhos. 

Vinícola Casa Da Árvore 
Almoço no Parreiral, Piquenique, Degustações Harmonizadas, Visitas Guiadas, 
Páscoa Eslava com Aula de Culinária, Vindima e Pisa da Uva. 

Vila Don Patto 
Vindima e Pisa da Uva, Artesanato, Visita com trenzinho, jantares temáticos, 
Festival da Alcachofra, Encontro de Mini Coopers, Encontro de BMWs Grand 
Brasil.  

Vinícola Góes 

Expo São Roque, Vindima e Pisa da Uva, Visitas Guiadas, Degustação de 
Vinhos, Aulas de enologia, Degustação orientada e Música ao Vivo, dança e 
teatro aos finais de semana, Harmonizações temáticas, Colheita ao Luar e 
Festival de Inverno. 

  Fonte: Tamiris Martins da Silva (2022). 

 

Dentre as atividades, destaca-se a vindima (colheita da uva) e visitas guiadas nas 

vinícolas, na qual é realizada uma apresentação descontraída dos procedimentos na fabricação 

do vinho, desde a colheita nos parreirais até os procedimentos tradicionais (como a pisa da uva) 

e mais modernos (com equipamentos de alta tecnologia) de toda a produção vitivinícola. 

Pessoas de todas as idades são aceitas nas atividades, por isso, a vivência proporciona, além do 

divertimento, o desenvolvimento pessoal (DUMAZEDIER, 1980a) relacionado à temática da 
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enologia, uma vez que as etapas da visita apresentam um conhecimento específico sobre 

história, geografia, química, biologia entre outras ciências relacionadas ao mundo do vinho.  

Ao final, os adultos brindam com degustação do vinho e as crianças, podem participar 

tomando o suco de uva também produzido localmente. Os almoços e jantares também envolvem 

o contato com a cultura dos imigrantes (GIMENES MINASSE, 2009), bem como com outras 

manifestações culturais de herança dos imigrantes (decoração, músicas, festas típicas, entre 

outros). 

Nesse sentido, Fagliari (2005) reforça a ideia de que pratos e produtos típicos são 

elementos que podem ser trabalhados de forma a se tornarem atrativos turísticos. A autora 

acredita que através de peculiaridades regionais e territoriais pode-se oferecer uma experiência 

local aos visitantes e essa experiência envolveria não só os cinco sentidos, através da 

gastronomia, mas também a intelectualidade através de elementos históricos e culturais do país. 

Nos estudos do lazer, essa compreensão remete aos interesses intelectuais do lazer 

(DUMAZEDIER, 1980a), inclusive.  

No empreendimento Alcachofras Bonsucesso, por exemplo, durante a visita guiada, é 

possível conhecer o processo e a história da planta, e em seguida, saboreá-la nos pratos 

oferecidos no restaurante no local. A comida se torna parte de uma experiência completa que 

vai do plantio até a mesa, uma vivência que agrega valor ao produto enquanto alimento e no 

desenvolvimento intelectual durante uma atividade lúdica. Esse tipo de experiência é cada vez 

mais procurado em viagens, no âmbito do lazer, por ser algo que agrega conhecimento e valor 

ao que se come.  

Outros pontos observados durante as visitas foram: a comunicação e a sinalização no 

Roteiro do Vinho, que se apresenta como um modelo padronizado para toda a Estrada do Vinho, 

Estrada dos Venâncios e Rodovia Quintino de Lima. Tal situação sugere que os 

empreendimentos fazem parte de um todo, característica própria de um roteiro, uma vez que 

logo no início já é possível encontrar sinalizações como “Você está no Roteiro do Vinho, Bem 

Vindo” como demonstrado na Foto 13 (BRUNORI; ROSSI, 2000).  
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Foto 13 - Sinalização Roteiro do Vinho 

 
Fonte: Tamiris Martins da Silva (2019) 

 

Dos equipamentos visitados houve dificuldade apenas no acesso para a Alcachofra 

Bonsucesso, devido à má sinalização para se chegar ao local, pois há poucas placas indicativas 

e a entrada fica escondida e não pavimentada, o que dificulta bastante para quem vai sem o 

apoio de agências de turismo receptivo.  

Em seis dos oito locais visitados foi possível retirar o mapa impresso do Roteiro, 

apresentado na página 26 desta dissertação e o folder, apresentado no Anexo A, o que faz com 

que o visitante entenda que tem outros locais para visitação, algo fundamental para promover a 

apresentação do roteiro como um produto integrado conforme sugere Brunossi e Rossi (2000). 

É importante destacar que 75% dos entrevistados nesta pesquisa, afirmaram conhecer o Roteiro 

do Vinho de São Roque, mesmo considerando aqueles que estavam visitando pela primeira vez.   

Segundo Brunori e Rossi (2000), os roteiros apoiam o seu desenvolvimento utilizando 

a sinalização rodoviária, centros de informação, brochuras e eventos, como as ferramentas de 

desenvolvimento mais comuns, a fim de fortalecer a legitimidade e o reconhecimento social. 

Após a coleta dos dados por meio da observação simples dos espaços foi possível aplicar 

os formulários aos visitantes. Ao todo, foram entrevistados 100 visitantes. As informações 
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levantadas evidenciaram a diversidade do público e de seus interesses, por exemplo, como se 

observa no Gráfico 1 abaixo, o público é dividido quase que igualmente entre o gênero 

masculino e feminino.  
 

Gráfico 1 - Gênero dos visitantes entrevistados no Roteiro do vinho de São Roque 

 
 

Em relação à faixa etária (Gráfico 2), o maior percentual compreende a faixa etária de 

26 a 45 anos, mas é importante ressaltar que foram entrevistadas pessoas de até 81 anos e 

observou-se muitas crianças e adolescentes junto aos entrevistados e com outros visitantes nos 

locais. Tal resultado se assemelha ao resultado da investigação realizada por Silva (2016) sobre 

a análise do perfil do enoturista no Chile, em sua pesquisa o autor verificou que, esse tipo de 

turista se divide entre homens e mulheres praticamente de forma equitativa e se concentram 

entre 25 e 44 anos de idade. O estudo do autor também demonstrou que quanto mais velho, 

maior era o envolvimento com o vinho e maior a preferência por viajar em grupos menores.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Gráfico 3 apresenta quem 

acompanha os entrevistados na visita ao roteiro de São Roque. Se os dados mostram que o 
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Gráfico 2 - Faixa etária do público do roteiro 
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gênero e a faixa etária são diversificados, a situação se exacerba em relação aos acompanhantes 

dos visitantes do roteiro. Percebe-se o forte apelo para um passeio com amigos, casais, colegas 

de trabalho e, principalmente, familiares. Neste sentido, o conteúdo social do lazer 

(DUMAZEDIER, 1980a) se destaca como uma das possíveis características mais expressivas 

do lazer enogastronômico desenvolvido em São Roque. Porém, em menor número, foi possível 

entrevistar, também, pessoas que estavam sozinhas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pode-se dizer é importante a intervenção de um animador cultural através da 

convivência e interação social - uma mediação difícil, se for considerado que não se trata de um 

grupo homogêneo (ALVES JUNIOR, 2012). Porém, conforme Bernet (2004) aborda não se faz 

necessária nenhuma divisão em função das idades, pois essa integração pode ser positiva do 

ponto de vista de agregar diferentes experiências no mesmo tempo e espaço. Contudo, para o 

caso do Roteiro do Vinho de São Roque, percebe-se que seria interessante considerar a 

diversidade de grupos, com programações mais direcionadas para categorias de visitantes como 

Família, Viagem com Amigos e Viagem de Casais.  

Apesar de ambos estarem compartilhando os mesmos espaços, as atividades 

direcionadas podem ser trabalhadas para promover o fortalecimento desses vínculos através das 

práticas de lazer. Por exemplo, na Vindima, atividade na quais todos participam juntos em uma 

celebração da colheita e possibilidade de nova safra de vinhos, as crianças poderiam ser 

envolvidas para além de apenas colherem uvas no parreiral.  Enquanto seus pais poderiam 

escolher um nome para ser estampado no rótulo, as crianças poderiam desenhar o próprio rótulo 
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Colega de trabalho

Familiares

Namorado (a) ou
Conjugê
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Gráfico 3 - Com quem os entrevistados estavam durante a visita ao Roteiro do vinho de São Roque 
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da garrafa e a família poderia retornar juntos à localidade para retirar seu produto personalizado. 

A atividade também poderia ser feita com suco de uvas para que os menores pudessem 

experimentá-lo e sentir a satisfação em tomar uma bebida que elas participaram efetivamente 

na produção.  

O mesmo poderia ser feito considerando as características de outros grupos, como por 

exemplo, aulas de culinária entre amigos e casais, nas quais poderiam cozinhar juntos e fazerem 

uma harmonização dos pratos com os vinhos da vinícola, entre outros. Tal atividade, além de 

ludicidade, pode fortalecer vínculos e gerar uma satisfação e bem estar (STEBBINS, 2002).  

 Outra característica apontada pelos dados da pesquisa é a permanência das pessoas na 

localidade para desfrutar do roteiro do vinho e de outras possibilidades na cidade. Ainda que 

muitas pessoas afirmem não dormir no destino, 15% dos entrevistados pernoitaram pelo menos 

uma noite. Vale ressaltar, que na literatura, Hall el al (2009) considera no grupo de enoturistas 

tanto os excursionistas como os visitantes que permanecem mais de 24 horas no destino, 

ampliando a possibilidade de compreensão do perfil deste turista de interesse específico.  

É importante destacar que dentre os seis empresários entrevistados, cinco afirmaram que 

pensam em estratégias para aumentar a permanência dos visitantes no futuro, como por 

exemplo, inclusão da construção de meios de hospedagem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todavia, a pergunta que resultou na maior concentração de informações foi “Por que 

veio a São Roque hoje?”. As respostas representam, sobretudo, a busca por um local de: 

a) “Divertimento e descanso ao ar puro” – O que poderia remeter aos valores 

vinculados ao lazer, em especial ao divertimento e descanso de Dumazedier (1980a), apesar das 
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Gráfico 4 - Permanência no destino 
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respostas não citarem diretamente o desenvolvimento, enquanto valores associados ao lazer. 

Sendo assim, caberia ao roteiro, em sua programação de atividades, a organização e 

sistematização de estratégias que favorecessem as pessoas a oportunidade de desenvolver o 

valor acima, de modo que a programação não se esgotasse no divertimento e no descanso (Foto 

14), valores importantes em nosso cotidiano, de modo que o roteiro cumprisse um papel 

pedagógico na formação crítica e criativa de seus participantes, inclusive, destacando o duplo 

aspecto educativo da oportunidade de desenvolver uma educação para e pelo o lazer, 

aproveitando assim, o potencial do roteiro para se trabalhar valores que promovam a 

conscientização e emancipação em um tempo e espaço propícios para a descontração e liberdade 

(MARCELLINO, 2012; DUMAZEDIER, 1980b; MELO; ALVES JUNIOR, 2012).  

Os autores acima apontam o descanso, como forma de recuperação das energias físicas 

e mentais; o divertimento, como forma de afastar o tédio e quebrar a rotina; e o 

desenvolvimento, voltado para o processo de evolução do conhecimento ou habilidades 

individuais e coletivas, no qual, diante de tais oportunidades, se destaca o papel do animador 

cultural como mediador de uma nova construção social. Isso, sem deixar de considerar as 

heterogeneidades próprias dos tipos de visitantes que se apresentam no roteiro (famílias, 

amigos, casais etc.) e as diferentes faixas etárias (crianças, jovens, adultos e idosos).  
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Foto 14 - Redário da Vila Don Patto 

 
Fonte: Tamiris Martins da Silva (2019). 

 

Outra situação importante na afirmação é a busca por “ar puro”, o que remeteria à fuga 

e escapismo da cidade e seus problemas urbanos como a poluição. Neste sentido, Bruhns (2009) 

e Gândara, Gimenes Minasse e Mascarenhas (2009) chamam a atenção para os elementos 

dialéticos envolvidos na experiência do lazer modernos, como a liberdade, escolha, escape, 

satisfação e prazer, em que explorados pela indústria, são transformados em produtos de fuga e 

realização como parte de estratégias que levam os indivíduos a acreditarem que precisam de 

uma recompensa ao que vivem. A possibilidade de escolha das atividades e o caráter 

desinteressado de sua prática são características básicas do lazer. No entanto, o que se observa, 

muitas vezes, são práticas compulsivas, ditadas por modismos, ou denotadas de status.   

b) “Para confraternizar com familiares e amigos” – Nesta afirmativa fica evidente o 

interesse social do lazer (DUMAZEDIER, 1980a). Comumente, os indivíduos buscam por áreas 

ao ar livre, restaurantes e bares para confraternizar entre amigos e familiares. Em São Roque, 
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observa-se que além dos espaços promoverem a convivência e comensalidade, há ainda 

presença da comida e do vinho como importantes elementos de sociabilidade (GASTAL; 

COSTA BEBER, 2019). Escohotado (1996) discute que a existência do álcool é bastante antiga 

na sociedade e se faz presente quase que na maioria das festas e encontros sociais, uma vez que 

lhe é atribuído forte caráter socializante, devido à possibilidade de diminuir a timidez dos 

indivíduos mais introvertidos. Savarin (2017) também reflete os efeitos da gastronomia sobre a 

sociabilidade e hospitalidade como elemento fundamental. Dessa forma, as atividades de lazer 

no roteiro, bem como as programações enogastronômicas, estão atreladas aos interesses sociais 

do lazer, uma vez que estão presente em momentos de convívio social no tempo livre, inclusive 

possibilitando o fortalecimento de vínculos e da identidade cultural local.  

c) “Visitas guiadas a vinícolas e visitas a restaurantes” – A relação entre o enoturismo 

e o lazer se faz presente nas visitações em São Roque, pois como afirma Camargo (2017), as 

atividades de interesse turístico são representadas pelos passeios e viagens que colocam o 

indivíduo em contato com novas situações, paisagens e culturas. Neste sentido, acredita-se que 

em São Roque, ainda que a maioria das pessoas não pernoite, existe a busca deste contato com 

o diferente e a quebra da rotina da grande cidade ou arredores.  

A discussão sobre as visitas guiadas é proposta por Hall et al (2009), que aponta o 

enoturismo como uma subcategoria do turismo gastronômico, que engloba elementos como a 

visita a vinhedos e vinícolas, festivais de vinho e degustação como principais elementos de 

atração para os turistas, bem como a produção de sua cultura e paisagem.  

Outra questão conceitual discutida anteriormente no artigo, sobre o gênero da 

participação (o conhecer) já discutido por Dumazedier (1980a), aparece com as respostas das 

entrevistas dos visitantes do Roteiro do Vinho nas visitas guiadas, uma vez que estas 

programações promovem o conhecimento sobre o vinho, para além de sua degustação e 

compras. O visitante é colocado em uma situação de ouvinte, em um formato de minicurso, com 

explicações dos processos de fabricação do vinho, desde a plantação e colheita, até o seu 

consumo.  

Sobre a degustação orientada e cursos de vinhos, Tomazzoni e Zanirato (2014, p.593) 

argumentam que, em atividades como estas, os participantes dos cursos “degustam” a cultura 

local. E ressaltam que constituem oportunidade de experiência, “[...] em que o participante 
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saboreia o vinho, que simboliza a identidade cultural, a autenticidade gastronômica e a alma 

turística regional”. 

Nesta experiência o enólogo que conduz a atividade desde o parreiral até a mesa em que 

são colocadas as taças e garrafas, assume seu papel enquanto animador cultural 

(MARCELLINO, 2012, 2004; BERNET, 2004) na vivência do lazer, procurando estimular e 

orientar adequadamente as pessoas, de modo que estas possam explorar ao máximo as 

possibilidades vinculadas à atividade. Essa experiência educativa proporcionará com que os 

participantes possam entender melhor as questões vinculadas à enologia, estimulando suas 

habilidades, sensibilidades e apreciação relacionadas ao tema. Relação direta na formação do 

bom conhecedor do vinho e das suas relações com as demais questões do cotidiano, como por 

exemplo, a gastronomia. 

Dessa forma, as atividades estimuladas nas atividades de difusão do conhecimento da 

enologia também englobam o universo da educação no tempo livre através de uma pedagogia 

que aborda tradição, cultura e participação (MARCELLINO, 2012, 2004; BERNET, 2004). 

Melo e Alves Junior (2012, p.52-53) destaca que o espaço em que o lazer que promove 

esse tipo de intervenção pedagógica é caracterizado pela liberdade, onde “[...] a procura é 

motivada pela busca de prazer e no qual não há necessariamente um conjunto de conteúdos pré-

estabelecidos com rigidez”. Embora essa mediação pareça simples, o animador precisa estar 

atento para evitar a alienação e sim mediar para que haja a participação ativa de todos os 

envolvidos.   

Por último, mas não menos importante, nesta afirmativa por parte dos visitantes, os 

restaurantes aparecem como outro espaço que caracteriza o lazer enogastronômico, pois de 

acordo com Schlüter (2006) a gastronomia faz parte da nova demanda por parte dos atrativos 

culturais e, com raras vezes, é o principal motivador de deslocamento, por isso, geralmente, se 

recorre à criação de rotas temáticas e culturais que permitem integrar em um único produto os 

elementos que isoladamente não despertariam interesse suficiente. Com a união desses 

elementos, agrega-se maior valor simbólico e incrementa seus benefícios econômicos e sociais. 

Tal situação pode ser encontrada em São Roque, que criou uma rota integrando as diferentes 

vinícolas, adegas, restaurantes e centros de lazer, possibilitando assim o fortalecimento de uma 

rede entre os diferentes empreendedores locais.  
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Nesse sentido, a proprietária da Alcachofras Bonsucesso afirma que só com a criação 

do roteiro é que todos ganharam mais força para aparecer, que foi com essa iniciativa que ela 

começou a ser mais procurada por diversas pessoas, escolas, universidades e interessados na 

sua gastronomia com foco nas alcachofras (BRUNORI; ROSSI, 2000).  

d) “Passeio de bicicleta com amigos”10 – Nesta afirmativa, a atividade física 

relacionada ao passeio de bicicleta, pode revelar a relação com pelo menos mais dois interesses 

culturais (DUMAZEDIER, 1980a), para além do físico-esportivo. Se este tem como 

predominância o movimento corporal humano, a atividade é classificada como físico-esportiva. 

Porém, a utilização da bicicleta pode também motivar o interesse não pelo movimento, mas pela 

busca de novas paisagens e culturas, característica própria do conteúdo turístico, envolvendo o 

passeio entre os pontos do Roteiro do Vinho (todos os entrevistados estavam em um dos espaços 

do roteiro). Outra possibilidade, neste sentido, tem relação com o interesse social, por envolver 

o conteúdo de relações sociais com os amigos. Mas é importante que fique claro que o ciclismo 

é uma atividade físico-esportiva, de acordo com a classificação de Dumazedier (1980a), 

podendo ser desenvolvida a partir de outros interesses, de acordo com a decisão pessoal de cada 

indivíduo e ações estimuladas a partir de estratégias e planejamento de políticas públicas. 

Segundo Melo e Alves Junior (2012), os gestores, não devem tomar a classificação sobre 

os diferentes interesses do lazer de forma tão rígida, até porque os interesses humanos não se 

encontram estaticamente divididos tal qual a classificação apontada, dividida em diferentes 

categorias, apenas para facilitar seu entendimento em suas diferentes especificidades. Além 

disso, quanto mais conteúdos um espaço ou atividade abrigar, mais rica e interessante será a 

experiência.  

e) “Participação em eventos e jantares temáticos” – Mais uma vez a gastronomia 

aparece como fator de motivação através dos jantares temáticos. A maioria dos eventos 

apresentados na Tabela 2 está relacionada com o vinho e com a comida típica local (alcachofra, 

 
10 Vale lembrar que esse interesse já é uma tendência internacionalmente. Na Califórnia, a East Bay Winery Bike 
Tours oferece passeios de bicicleta com guias e paradas em vinícolas para degustações; na Borgonha, a DuVine 
Sommelier on Wheels, oferece roteiro de quatro dias na companhia de um sommelier especializado em vinhos e 
gastronomia da região francesa; em Piemonte, a VBT oferece pacote completo com hospedagem, guia e todo o 
suporte necessário para visitar as vinícolas da região do Norte da Itália; em Mendoza, a  Say Hueque oferece uma 
experiência completa de 3 dias com toda a infraestrutura e personalização; em Quebec, a  Butterfield & Robinson 
oferece pacote de 6 dias incluindo visita a diferentes atrativos entre o vinho e um queijo canadense; a Bacchus 
Travel, uma agência britânica focada em viagens enoturísticas, oferece roteiros em diferentes regiões vinícolas de 
toda a Europa.  
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culinária italiana e portuguesa), bem como outras manifestações culturais como música e dança. 

A maioria dos entrevistados que deu esta resposta, afirmou estar na localidade com o objetivo 

de participar do Jantar do Vinho dos Mortos, da Quinta do Olivardo. O evento ocorre todo 

terceiro sábado do mês e inclui pratos da culinária portuguesa e música ao vivo. 
 

Foto 15 - Vinho dos Mortos após ser desenterrado 

 
Fonte: Tamiris Martins da Silva (2019). 

  

Os participantes desta atividade lúdica podem enterrar uma garrafa de vinho 

preenchendo uma ficha informando o lote e a data em que a garrafa foi enterrada (Foto 15 e 

16). Seis meses depois, eles são avisados sobre a data do próximo jantar do vinho dos mortos e 

podem voltar para desenterrar a sua garrafa. A prática surgiu em Portugal no ano de 1807, 

quando o país foi invadido pelas tropas de Napoleão Bonaparte, levando os portugueses a 
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enterrarem seus bens, incluindo garrafas de vinho. Com a saída dos soldados franceses, os 

lusitanos recuperaram suas posses e desenterraram os vinhos, descobrindo, inclusive, novas 

propriedades organolépticas do produto e utilizando como novo método (SALVADO, 2017). 

Tal experiência oferecida na Quinta do Olivardo se apresenta como uma imersão na cultura e 

história portuguesa, além de reforçar laços identitários da propriedade e divertir o público. 

 

Foto 16 - Tradição do Vinho dos Mortos 

 
Fonte: Tamiris Martins da Silva (2020). 
 

Em resumo, percebe-se que o Roteiro do Vinho, Lazer e Gastronomia de São Roque, 

possui alguns elementos que evidenciam relações entre o lazer, o turismo e a identidade. Tais 

elementos como: a paisagem, por contrastar com o cenário urbano do cotidiano dos visitantes; 

na mesma linha, a busca por relaxamento e descanso; a oferta de atividades como: degustação 

de vinhos, eventos e entretenimento, lazer e recreação, gastronomia e enologia, através de 

eventos, cursos e workshops direcionados àqueles que buscam conhecimento técnico da bebida, 

além da compra de vinho, produtos locais, artesanato e outros souvenirs.  
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Diante desses elementos, ficou evidente que as novas gerações que gerenciam os 

equipamentos do roteiro, já estão mais atentos à diversidade de possibilidades que o destino 

proporciona, em maior escala que seus antepassados, ampliando assim a gama de experiências 

oferecidas.   

 

4.2. Os empresários do Roteiro do Vinho, Lazer e Gastronomia de São Roque 

 

Para entender como se desenvolvem as práticas de lazer, turismo e gastronomia 

enquanto elemento de identidade cultural foi necessário entender quem são as pessoas que 

compõem o roteiro. São eles os proprietários, os profissionais de gestão, atendimento e 

hospitalidade, bem como entidades do terceiro setor (associações e sindicatos).  

 No caso deste trabalho, foram selecionados seis profissionais ou proprietários, 

associados ao Sindusvinho e ao Roteiro do Vinho, Lazer e Gastronomia de São Roque para 

aplicação de entrevista centrada (THIOLLENT, 2011), na qual puderam auxiliar para descrever 

quem são os empresários locais e a atuação no roteiro.  

As entrevistas foram previamente agendadas e ocorreram em fevereiro de 2020 nas 

respectivas propriedades em que trabalham, com exceção da Vinícola Góes, com a qual a 

entrevista foi realizada via ligação telefônica. Cada visita durou cerca de 1h30 incluindo a 

entrevista e exploração de cada espaço. Também foi possível aplicar alguns questionários com 

visitantes, com exceção da Vinícola Góes, que não autorizou a aplicação de questionários com 

seus visitantes, de modo que o espaço apenas foi visitado com a finalidade de observação de 

campo. 

Todos os entrevistados permitiram divulgação de seus nomes e funções em cada um dos 

empreendimentos, contudo, optou-se por não expor os nomes e denominá-los como: 

 

● Entrevistado “A”: administrador-proprietário da Villa Canguera (quarta geração) 

● Entrevistado “B”: administrador-proprietário da Vinhos Bella Quinta (quarta geração) 

● Entrevistado “C”: administrador-proprietário da Vinícola Casa da Árvore (segunda 

geração) 

● Entrevistado “D”: proprietária da Alcachofras Bonsucesso (segunda geração) 
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● Entrevistado “E”: administrador-proprietário da Vinhos XV de Novembro (terceira 

geração) 

● Entrevistado “F”: diretor comercial da Vinícola Góes (não é membro familiar / 

contratação técnica).  

 

Dessa forma, foi possível coletar depoimentos importantes para o entendimento do 

roteiro para além de uma oportunidade de negócio e suas implicações no fortalecimento da 

identidade cultural de São Roque, a Terra do Vinho. A seguir, serão apresentadas as principais 

respostas das entrevistas e discussão à luz da literatura.   

 

4.2.1. Quem compõe o roteiro do vinho? Qual a relação de identidade com o negócio?  

  

Tal pergunta teve como objetivo entender quem são os empresários que compõem o 

roteiro e qual a relação de identidade com o negócio através da história de cada 

empreendimento, a fim de verificar se há ou não algum compartilhamento de ideias e laços 

identitários.  

 A Villa Canguera (Foto 6), localizada no Km 8 da Estrada do Vinho, em São Roque 

(SP), atualmente é administrada pela quarta geração da família. Criada no início da década de 

1950, a vinícola está ativa há 70 anos e dedica-se à produção de vinhos e mantém a tradição de 

valorizar as características da bebida e tradição da família. Atualmente, a história dos vinhos 

Canguera mescla-se com a atividade turística, o que resultou na formação da Villa Canguera, 

que integra restaurante, empório, área de lazer, playground e museu do vinho.  

O atual diretor explica que tudo começou com seu bisavô, Sr. Brasil de Góes, muito 

antes de 1950 – o nome já remete também à uma outra propriedade local (Vinícola Góes). Foi 

na década de 1920 que ele iniciou a produção de vinhos na cidade de São Roque e na época 

comercializava os famosos “Vinhos Brasil”. A história da família, de descendência portuguesa 

e italiana, com o vinho se confunde com a história da cidade e o desenvolvimento vitivinícola 

no município nos anos seguintes. Na década de 1940, um dos sobrinhos do Sr. Brasil, Sr. Roque 

de Moraes Góes fundou os “Vinhos Palmares” comercializados até hoje por outra vinícola local. 

Na década seguinte, o Sr. João Antônio de Camargo um dos genros do Sr. Brasil e avó do 

entrevistado, fundou a “Vinhos Canguera”.  
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A escolha da primeira vinícola para entrevista foi realizada de forma randômica e de 

acordo com a disponibilidade do entrevistado, porém, logo no início do seu discurso sobre a 

história da propriedade percebeu-se que começar com a Canguera fez todo o sentido, pois o 

início da história da vinícola é também o início da história de grande parte das demais vinícolas 

em São Roque. Embora no site da empresa se encontre a informação de que a vinícola Canguera 

é pioneira na enologia de São Roque, acredita-se que essa informação se refere ao bisavô da 

atual geração, o Sr. Brasil, que começou com a produção em larga escala para varejo e atacado 

na década de 20. E é importante ressaltar que tanto a produção dos Vinhos Brasil, quanto dos 

Vinhos Palmares e Vinhos Canguera era realizada 100% a partir de uvas plantadas em São 

Roque, inclusive, o entrevistado destaca que na década de 50, seu avô e bisavô, frequentemente 

iam para a cidade de São Paulo para comercializar seu vinho em adegas da Zona Norte de São 

Paulo, o que provocou o reconhecimento da cultura do vinho de São Roque fora do próprio 

município, contribuindo assim para o fortalecimento de uma marca e identidade cultural 

(BRUNORI; ROSSI, 2000).  

Atualmente, os descendentes são os responsáveis por manter as tradições, a 

comercialização e administração do complexo, que inclui o restaurante com receitas de família 

e ingredientes locais, como a alcachofra. Há diversas receitas com alcachofra, com destaque 

para os pastéis de alcachofras da Villa Canguera.  

O entrevistado “A” conta que trabalhou por dez anos em um banco de grande expressão 

no Brasil e que já são 22 que ele decidiu sair do banco e dar continuidade aos negócios da 

família, após seus pais não conseguirem mais trabalhar. E ele acrescenta os significados que o 

negócio tem, pois além de ter sido o que deu o sustento por tanto tempo à sua família, é também 

algo que possui valor agregado de identidade cultural para eles e proporciona a possibilidade 

de estar mais perto da família no dia a dia. Ele também fala que através do trabalho atualmente, 

ele se sente mais livre do que no banco, feliz em proporcionar um pouco de lazer e cultura para 

as pessoas a partir da sua própria história de vida.  

Como colocado por Hall (2006), a identidade corresponde a uma formação ao longo do 

tempo que perpassa por inconscientes passados de geração por geração. E apesar de não se tratar 

de algo acabado e definido, percebe-se que a relação de identidade do entrevistado com a 

propriedade familiar é algo enraizado, e mesmo tempo um trabalho fora, acabou retornando 

para dar continuidade ao projeto de seu bisavô.  
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Assim, na fala do diretor da Vinícola Canguera fica evidente que o vínculo familiar e de 

identidade se reforçam pela manutenção da vinícola, espaço que existe desde que era criança e 

que foram o sustento das últimas três gerações, destacando o valor que o espaço, a cidade, o 

vinho e a gastronomia têm para sua família atualmente.  

A Vinhos Bella Quinta (Foto 17), localizada no Km 9 da Estrada do Vinho, atualmente 

é administrada pela quarta geração da família do mesmo Sr. Brasil identificado na fala do diretor 

da Vinícola Canguera (entrevistado “A”), situação que deixa evidente a presença de uma família 

por traz de mais de um negócio na mesma cidade, em volta do mesmo produto: o vinho.  

O entrevistado “B”, logo no início, expressou o orgulho em sua fala quando abordou a 

infância entre os parreirais e testes para o vinho de família. Quando abordado o tópico da 

história da vinícola, ele descreve a mesma história de família do Sr. Brasil e Sr. João Antônio 

de Camargo, sendo primo dos atuais administradores da Villa Canguera. Ao todo, o Sr. João 

teve seis filhos, incluindo a mãe do entrevistado “B”, que sempre esteve muito envolvida com 

os negócios do vinho e incentivou os filhos a seguir o mesmo caminho. “No início, quando 

começou lá atrás, nos primórdios dos tempos, era apenas uma forma de agricultura familiar, 

para consumo próprio, depois, viram na atividade uma oportunidade de negócio”, explica o 

administrador da Vinhos Bella Quinta.  Dessa forma, o orgulho de suas raízes, faz com que eles 

recuperem o sentido da história, da vida dos seus antepassados e preservem essa cultura 

(BANDUCCI; BARETTO, 2006).   

Apesar de ter estudado administração e dedicado um longo período ao ramo de empresas 

de transportes rodoviários, ele sempre teve uma “paixão pelo mundo do vinho”. Esse sentimento 

fica evidente quando o entrevistado “B” repete mais de uma vez que o negócio não “dá muito 

dinheiro” e que faz por amor ao produto e história da família, demonstrando assim que o valor 

simbólico é superior ao venal (GASTAL; MOESCH, 2007) 

Outro ponto de destaque da fala dele é que quando decide se envolver mais com o 

negócio, o interesse era em desenvolver vinhos finos, visto que a maioria dos produtores locais 

ainda focava em vinhos produzidos a partir de uvas de mesa, os conhecidos vinhos doces. E 

explica que em 2005 decidiu se dedicar exclusivamente a Vinhos Bella Quinta. Na época, ele 

iniciou suas pesquisas e conseguiu elaborar um produto 100% Cabernet Sauvignon (uva fina). 

Dessa forma, a vindima de 2005, marca o início da produção dos vinhos finos Bella Quinta, 

bem como um novo capítulo na história de São Roque, bastante conhecido pela sua produção 
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de vinhos de mesa (mais doces). Desde então, uma pequena parcela das uvas colhidas, 

selecionada de forma criteriosa, é vinificada segundo processos que “misturam tradição e 

tecnologia, de modo a transmitir para cada garrafa toda a sabedoria da mãe natureza”, segundo 

palavras do entrevistado “A”. 

Após diversos experimentos, em 2013, a Vinhos Bella Quinta, inaugurou o espaço 

enoturístico, produzindo vinhos a partir de uvas Merlot (uva fina) com a participação de amigos 

clientes que interagiram na colheita e no processo de fermentação do novo produto que marcou 

mais um momento da história do vinho e do enoturismo em São Roque. Esse novo momento 

destaca que a cultura do vinho permanece, mas se movimenta ganhando novas formas e se 

ressignificando (WILLIAMS, 2007).  

O entrevistado “B” diz não se imaginar realizando qualquer outra atividade, que não 

seja o seu verdadeiro prazer em trabalhar com o vinho, a partir da sua história desde a infância.  

O espaço fica numa casa ao lado do complexo da Vinícola Góes (é possível ir a pé de 

uma para a outra) e conta com adega para degustação dos vinhos e empório onde é possível 

encontrar produtos típicos da região como geleias de uvas, queijos, e derivados de alcachofra.  

Na Vinícola Casa da Árvore (Foto 9), localizada na Rodovia Prefeito Quintino de Lima, 

km 1,5, diferente dos entrevistados “A” e “B”, o proprietário não é de família com origem 

portuguesa, mas eslovena e, apesar de ser algo muito inesperado, ele demonstrou manter 

vínculos significativos com o país de origem da sua família. O entrevistado “C” comentou que 

diferente de outros descendentes europeus em São Roque, ele ainda tem forte conexão com o 

país de origem da sua família e costuma ir todo ano para a Eslovênia para visitar amigos e 

familiares, sendo inclusive, fluente no idioma local. 

Ele afirma que nasceu em São Roque e iniciou sua carreira na área de negócios de grãos 

e cereais e que o vinho entrou na sua vida profissional como uma “pós-carreira”, sendo ele, a 

segunda geração a continuar com o plantio de uvas e produção de sucos e vinhos em São Roque, 

embora as terras já estejam com sua família há muito mais tempo.  

A propriedade que antes se dedicava-se exclusivamente para o plantio de uvas para 

produção de vinhos e suco de uva, atualmente, também tem programação voltada para o lazer, 

turismo e gastronomia, agregando mais valor ao produto do vinho e desenvolvendo uma nova 

carreira (ou pós-carreira, nas palavras dele) para continuar vivendo em “um ritmo mais 
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tranquilo, prazeroso e mais próximo da família”. Atualmente, sua esposa também está presente 

e compartilha o trabalho com ele.  

O entrevistado “C”, da Vinícola Casa da Árvore, compartilhou que a indústria de vinho 

em São Roque, significa para ele uma paixão e uma “história de resiliência”, que a cidade já 

teve muito mais vitivinícolas do que tem hoje, que só sobrou mesmo quem conseguiu enfrentar 

as dificuldades ao longo do tempo e tinha muito “apego sentimental” pelo negócio e pela terra.  

Ele explicou, que não mora em São Roque, e sim em São Paulo, mas que tem um grande afeto 

pela cidade de São Roque, que foi onde ele nasceu e cresceu. 

Dessa forma, observa-se em ambas as falas que além de orgulho, trabalhar com os 

negócios da família relacionados ao vinho, traz uma sensação de bem-estar (GASTAL; 

MOESCH, 2007; LAVANDOVSKI, TONINI; BARRETTO (2012). 

Para ele, hoje, poder trabalhar com a história da sua família é uma forma de compartilhar 

sua cultura através da gastronomia e do vinho com os visitantes, moradores locais e com a 

universidade (sendo que esta última utiliza o espaço para aulas práticas). Além de uma 

oportunidade de cidadania a partir dos laços criados pelo roteiro é de responsabilidade social e 

ambiental, já que se encontra dentro de uma área remanescente da Mata Atlântica (GASTAL; 

MOESCH, 2007).   

Saindo um pouco das vinícolas e focando apenas no agro turismo e experiência 

gastronômica, a Alcachofras Bonsucesso, localizada no Km 5,5 da Estrada do Vinho (Foto 4), 

é gerida pela segunda geração da família pioneira na plantação de alcachofras em São Roque. 

Os entrevistados “A”, “B” e “C” recomendaram o espaço para ter uma experiência 

inesquecível com as alcachofras e, também, como o melhor lugar para conversar sobre a 

identidade cultural da cidade. A entrevista foi com uma das responsáveis pelo cultivo de 

alcachofras e manutenção do espaço há mais de 20 anos. Além de ser a segunda geração, ela foi 

uma das pessoas que contribuíram para a formação do roteiro do vinho, junto a outros seis 

proprietários locais.  

Nascida em São Roque, a Entrevistada “D” viveu alguns anos em São Paulo, onde 

trabalhou em um posto de saúde como escriturária. Cansada da correria da capital, decidiu voltar 

para sua cidade de origem e, incentivada pelo irmão, começou a plantar alcachofra. No início 

vendia apenas as flores e, depois de dois anos, partiu para o comércio das conservas e nos anos 

seguintes, vieram novas ideias com o restaurante. 
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Produtos de fabricação própria à base de alcachofras como conservas finas, patês, vários 

produtos congelados como quiches, tortas, massas, fundos de alcachofras e doces artesanais 

estão entre os principais itens encontrados no espaço. Localizada no Sítio Cacique, em meio a 

uma extensa plantação de dois alqueires de alcachofras, o empreendimento recebe grupos para 

almoço somente com agendamento e atende restaurantes, buffets e empórios com preços 

diferenciados no atacado. Por ano, vende entre 35 e 37 mil flores para restaurantes e pizzarias 

locais. 

Ela conta que a altitude da cidade, que é de aproximadamente 800 metros acima do nível 

do mar, é boa para o cultivo da planta. Trazida para o Brasil pelos italianos, a hortaliça, que é 

da mesma família da alface, é fonte de ácido fólico, vitamina C e sais minerais como potássio 

e magnésio. A planta também tem função medicinal e eles têm algumas receitas utilizando todo 

o vegetal para este fim.  

A entrevistada “D” ainda explica que existe a sazonalidade da alcachofra, uma vez que 

“[...] entre março e maio, nós preparamos as mudas, entre agosto e novembro, brotam as flores. 

A gente tem que colher no tempo certo, antes mesmo de abrirem. Deixo umas abertas para os 

turistas verem, eles gostam”. E afirma que apenas seu marido e mais uma pessoa trabalham e 

cuidam da plantação, pois ela fica mais dedicada à administração, atendimento e preparo das 

iguarias. 

 Sua dedicação à plantação é tão grande que ela ficaria horas explicando como plantar, 

colher, cuidar e preparar os derivados da alcachofra. Durante a visita, que é gratuita, ela ou o 

marido recebem as pessoas, explicam sobre a alcachofra e seus processos, contam a história da 

família com a cidade, o roteiro e a alcachofra e, em seguida, apresentam as delícias de sua 

cozinha. Entre os principais pratos do cardápio, estão as alcachofras recheadas, à parmegiana e 

massas.  

Assim como nos outros negócios do roteiro, a Alcachofras Bonsucesso também é um 

negócio de família, pois segundo a entrevistada “Aqui todo mundo da família ajuda”, apontando 

para a sua neta que estava presente e pintou um dos quadros que compõem a decoração do 

restaurante. E explica que o marido é responsável pela plantação, sua mãe ajuda na decoração 

e artesanatos, sua filha faz os doces e sempre todos estão presentes para o atendimento do 

empório e restaurante. Em diversos momentos, a entrevistada ressaltou o quanto trabalha muito, 

mas que sua atividade é muito prazerosa e, embora já tenha pensado em desistir, sempre pensa 
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o quanto os visitantes adoram o que veem aqui e em quantas pessoas já vieram atrás da sua 

história para publicar em mídias e como fonte de pesquisas como no caso deste trabalho. Para 

ela, isso tem um valor imensurável e faz com que acredite na importância do trabalho da sua 

família para todos que tenham a oportunidade de conhecer seu espaço e as atividades oferecidas.   

Outra recepção muito significativa foi a do entrevistado “E”, correspondente da terceira 

geração na administração da Vinhos XV de Novembro11, localizada na Estrada do Vinho, Km 

4,5. Ele conta que a empresa foi fundada pelo seu avô de descendência portuguesa, Brasílio 

Augusto de Moraes, em 1958 como a Adega XV de Novembro, instalado no bairro de 

Sorocamirim, onde até hoje a família prossegue com a tradição, mas como um novo espaço 

mais amplo (Foto 8). Segundo ele, a grande alegria do seu avô era ver seus netos e bisnetos 

passearem pela propriedade rural que herdou de seus pais, dotada ainda hoje de extensos 

parreirais de uvas. 

Filho do Sr. Achiles, fundador da antiga Vinícola Guarani, o Sr. Brasílio Augusto de 

Moraes atuou na indústria do vinho em São Roque até o último momento de sua vida – nunca 

fez nada diferente disso, quando veio a falecer em 2017, aos 96 anos. Ele foi um dos grandes 

representantes para a consolidação do negócio na cidade, além de ser um dos mais resistentes 

de todos durante os períodos mais difíceis que os produtores locais passaram, então o negócio 

se iniciou antes do nascimento do avô do entrevistado E. Atualmente, ele seu pai são os 

responsáveis pela administração da vinícola que conta com empório com produtos artesanais e 

cafeteria para além da adega, um grande espaço com balcão para degustação e compra de 

bebidas e artefatos próprios ao ritual do vinho (abridores, dosadores, bolsas térmicas, 

marcadores de taças, taças para vinho, entre outros).  

O novo ambiente é muito moderno, amplo, com belas paisagens e oferece um espaço 

para os amantes do vinho enquanto compartilham ricos momentos com os descendentes do 

fundador da marca. Durante a entrevista, ele se preocupa em demonstrar que valoriza muito 

essa interação com os visitantes e acredita que isso agrega valor ao seu produto, pois as “pessoas 

não veem apenas para tomar vinho, elas vêm para conhecer uma história ou visitar os amigos, 

afinal, nos tornamos amigos de quem vem até aqui”.  

 
11 A origem do nome XV de Novembro foi uma homenagem aos 60 anos da Proclamação da República do Brasil, 
comemorada em 1958, ano que iniciou a fabricação de seus vinhos.  
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Essa interação dos visitantes com os proprietários fica evidente quando se adentra o 

empório e encontra-se a esposa do entrevistado atendendo atrás do balcão e recebendo as 

pessoas como se realmente estivesse recebendo visitas na sua própria casa ou quando se 

aproxima do balcão da adega e percebe-se que quem está atrás do balcão servindo bebidas é o 

pai do entrevistado e do outro lado do balcão, as pessoas que o chamam pelo próprio nome. 

Realmente, uma experiência especial.  

Segundo o entrevistado “E”, seu avô iniciou sua produção fabricando cerca de 6.000 

litros/ano de vinho tinto seco, branco seco e em seguida o licoroso e o suave. Acondicionados 

em barris, tonéis, litros e garrafão, os vinhos XV de Novembro eram distribuídos em São Roque 

por meio de carros puxados a cavalo, dotados de rodas de madeiras e conduzidos pelo Sr. 

Brasílio que recordava dos tempos (meados do século passado) em que junto com os pais e os 

irmãos e nos últimos anos com os filhos, amassavam cachos de uva com os pés.  

“Mais que uma tarefa do processo na transformação da uva em vinho, isso representava 

um ritual sagrado para manter a união da família, além da consagração de um trabalho árduo 

que mantinha o nosso sustento”, afirma o entrevistado “E” com um grande sorriso e 

demonstração de afeto e orgulho.  

Hoje, a vinícola conta com 25.000 videiras (pés de uva) próprias, com uma produção de 

100 toneladas de uva por ano, mas, isso não é o suficiente, porque precisam comprar mais 30 

toneladas de outras vinícolas em São Roque e 90 toneladas do Rio Grande do Sul, resultando 

numa produção de 160.000 litros de vinho por ano. Nesse processo de fabricação do vinho são 

usadas uvas do tipo Isabel, Niágara branca e Seibel (uvas de mesa), que são de São Roque e a 

uva Bordô que vem do Sul (XV DE NOVEMBRO, 2021). 

Diferente das entrevistas com “A”, “B”, “C”, “D” e “E”, a entrevista com “F” foi 

realizada com o diretor comercial da Vinícola Góes, localizada no Km 9 da Estrada do Vinho. 

São Roquense, ele possui uma vasta experiência na área comercial de empresas de renome no 

Brasil e no mundo e trabalha com a família Góes desde 2014. Atualmente, lidera a companhia 

no desenvolvimento do portfólio premium de vinhos finos, na expansão da marca nos canais 

tradicionais (vinícolas e supermercados), enoturismo, e-commerce e internacionalização.  

O entrevistado “F” conta que a história da Vinícola Góes começou com o Sr. Benedito, 

em 1938. De origem portuguesa, ele começou a produção de vinhos em São Roque para 

consumo próprio e anos mais tarde a produção – que era 100% amadora – foi crescendo e passou 
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a ser comercializada no Mercado Cantareira, mas foi nos anos de 1980 que houve a 

popularização do vinho da Vinícola Góes, através de iniciativas do Cláudio Góes da terceira 

geração da família e atual sócio, de vender para supermercados, chegando ao cliente direto mais 

rápido.  

Em 1998, Cláudio percebeu a oportunidade de se reinventar através do Roteiro do 

Vinho, com espaços de lazer e enoturismo. Percebeu que colocar um balcão e contar sua história 

para os visitantes era uma forma “menos fria” para vender seu produto do que prateleiras de 

supermercados, além de entender que “o vinho da família merecia um pouco mais”. Então, 

quando fizeram os primeiros testes, perceberam que o visitante havia gostado dessa interação e 

foi quando a proposta de um espaço, ainda bastante tímido, foi crescendo até se tornar o que é 

atualmente, inclusive, aumentando o número de profissionais altamente capacitados, como o 

próprio entrevistado.  

A partir desse “ressurgimento”, mas palavras do diretor, é que houve uma expansão do 

roteiro como um todo, pois as outras vinícolas “se contaminaram positivamente”, bem como 

com a introdução de uvas europeias e uvas finas, além das novas tecnologias e metodologias na 

produção do vinho local.  

Vinhos Góes sempre foram sinônimos de produtos de baixa qualidade, porém, hoje, isso 

está mudando, justamente por esta nova visão das gerações atuais, que trabalham juntas com o 

apoio de equipe técnica e especializadas. Esse processo de mudança foi marcado por muito 

investimento, principalmente no espaço, turismo, gastronomia e tecnologia.  

Não à toa, a pesquisa Datafolha (2019) demonstrou a preferência dos paulistanos por 

São Roque como destino de degustação de vinhos, pois a cidade está investindo nessa nova 

marca de identificação de vinhos finos, se adequando às novas demandas e reforçando a imagem 

de Terra do Vinho no Estado de São Paulo.  

 

4.2.2. A dimensão do lazer e do turismo nas práticas realizadas 

 
 Neste tópico, havia a intenção de compreender o ponto de vista dos empresários sobre 

a dimensão das políticas incluindo ou não o lazer e o turismo, bem como a participação em 

sindicatos e outras representações para colocar em prática as propostas pretendidas.   
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O entrevistado “A” destacou a ideia de um “shopping a céu aberto” através do roteiro, 

por perceber as características de um programa para toda a família atendendo uma diversidade 

de demandas, como casais, famílias, crianças, jovens, idosos, grupo de amigos, excursionistas 

etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Vila Canguera (2021). 
 

A variedade do público é tão grande que se tornou uma grande oportunidade para atrair 

cada vez mais pessoas interessadas em permanecer nos espaços por mais tempo. Por isso, ele e 

o irmão ampliaram o que era apenas uma vinícola para um complexo de lazer e enogastronomia. 

Além da preocupação em proporcionar um espaço agradável e gratuito para passar um tempo 

em família, eles também priorizam a modernização e inovação de produtos “sem perder a 

essência do lugar” e apostam no marketing “boca a boca”. Como exemplo, ele citou os espaços 

com áreas verdes, o playground (Foto 20), o museu do vinho, o restaurante e os eventos que 

atraem profissionais e interessados por vinho, bem como famílias e grupos de amigos ou casais.  

Outra atividade oferecida no complexo Canguera envolve um tour pelas instalações 

internas da produção de todo o vinho produzido na vinícola, passando pelas áreas de desengace 

e esmagamento, prensagem, fermentação, clarificação e estabilização, amadurecimento, 

engarrafamento e rotulagem dos vinhos da vinícola. Ao final, os visitantes podem consumir e 

comprar vinhos na adega (Foto 21).  

 

 

 

 

 

Foto 18 - Playground na Vila Canguera 
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Fonte: http://www.vinhoscanguera.com.br/images/sliders/img2_big.jpg / 
 

O diretor da Vinícola Canguera destacou ser importante a união das vinícolas, 

restaurantes e atrativos através de uma associação como o roteiro para a definição de políticas 

de lazer e turismo. “Apenas através do roteiro é que se pode estabelecer regras e um padrão de 

qualidade para que todos tirem proveito e tenham sucesso” diz o entrevistado “A” enquanto 

aborda a gestão do roteiro e sua participação nas reuniões agendadas para os associados, bem 

como da participação do Sindusvinho, ao qual também é associado. Para ele, “[...] o trabalho 

que o roteiro e o sindicato desenvolvem é muito bom e auxilia no crescimento e 

desenvolvimento do destino, garantindo o fluxo de pessoas constante entre as vinícolas como 

se fosse um shopping ao céu aberto”. Ele se refere a shopping a céu aberto pela diversidade de 

espaços, atividades e eventos ofertados na proposta do roteiro. Essa ação representa o que 

Brunori e Rossi (2000) denominam de sinergia entre os diferentes interesses de um roteiro e 

coerência visando o sucesso em comum. Essa integração e sinergia essencial é também 

denominada por Dreyer e Müller (2011), Brandenburger e Nalebuff, (2011) como cooperação, 

onde todos os envolvidos compartilham experiências e participam da formação de políticas que 

visem o bem coletivo em um destino enoturístico através de opções variadas que se 

interconectam. 

O Entrevistado “B” afirmou que sua participação no roteiro e no sindicato é bastante 

ativa, argumentando ser uma forma eficiente de garantir o fluxo em todos os espaços e 

fomentação do enoturismo. Contudo, há pouca relação com os órgãos públicos e não possui 

muitas políticas voltadas para o lazer. Reforçou apenas as suas ideias individuais para o 

Foto 19 - Adega da Vila Canguera 
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fortalecimento do enoturismo através das atividades de visitação, colheita e degustação na 

Vinícola Vinhos Bella Quinta. 

Atualmente, a Vinícola Casa da Árvore conta com cinco atividades principais, conforme 

elencadas pelo entrevistado “C”: agrícola, com a plantação de uvas; indústria (vinificação e 

sucos); varejo, com a comercialização dos produtos ao cliente direto; lazer e gastronomia.  

E por falar em gastronomia, a cozinha da Trattoria Casa da Árvore traz pratos da cozinha 

Eslovena como o goulash com knedell e a tradicional e consagrada linguiça suína kranjska 

klobasa, além de vinhos produzidos em São Roque. Ficou evidente, que apresentar a comida 

típica da sua família, que é de origem eslovena, é um grande orgulho, bem como uma forma de 

fortalecer seus laços de identidade com a cultura eslovena.  

Como atividades de lazer, existem algumas opções de aventura como arborismo e 

tirolesa, além de visitas guiadas pela vinícola, passando por todas as etapas de produção do 

vinho. Pessoas de todas as idades são bem vindas, inclusive, crianças que podem participar e 

brincar entre os parreirais. Além de ser uma atividade que proporciona o contato com a natureza 

também estimula a convivência em família e entre amigos.  

O entrevistado “C” considera o projeto do roteiro uma ótima iniciativa privada que 

auxiliou na aproximação dos profissionais do trade, pois não poderiam contar com o poder 

público, “que mais atrapalha do que ajuda”, segundo ele. O diretor-proprietário também é 

associado ao Sindusvinho e acredita que só através da organização dos principais interessados 

é que se pode ter algum resultado efetivo nas ações. 

Contudo, é importante lembrar que além da sinergia e cooperação abordadas pelos 

autores anteriormente mencionados, Hjalager e Corigliano, (2000) ressaltam a importância de 

uma sintonia entre o setor público e o privado, que deve resultar no respeito a três fatores em 

especial: ao produto vitivinícola, mantendo sua qualidade; ao ambiente de produção, a partir da 

transmissão das tradições e do conhecimento quanto à produção de vinhos; e, por fim, ao 

território, possuindo conotação histórica, cultural e paisagística típica, sendo uma alternativa 

para o modelo de vida urbano. 

Por outro lado, a entrevistada “D” afirma que só com a criação do roteiro é que todos 

ganharam mais força para aparecer, que foi com essa iniciativa que ela começou a ser mais 

procurada por diversas pessoas, escolas, universidades e interessados na sua gastronomia com 

foco nas alcachofras. Ela fez questão de falar o quanto ama o seu negócio e mais ainda a cidade 
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de São Roque, sendo muito importante para ela, participar do roteiro e receber novos associados, 

uma vez que, para ela, participar do roteiro é como se fosse participar de “[...] uma grande 

família”. 

Através desta união é que conseguem proporcionar um ambiente de diversão, descanso 

e experiências significativas para todos que visitam seu espaço e que a Alcachofras Bonsucesso 

não teria a importância e impacto que possui se não houvesse outros pontos no roteiro que 

proporcionam uma extensão do que é trabalhado no seu espaço. Para ela, apenas com a 

manutenção desses espaços é que se pode garantir um ambiente para um lazer mais completo 

para todos.  

Dessa forma, percebe-se que a organização da sociedade civil, se apresenta como uma 

resposta a falta de políticas públicas que priorizem o roteiro enquanto atrativo, fonte de renda e 

de participação e cidadania (GASTAL; MOESCH, 2007).  

A entrevistada “D” destaca ainda que muitas pessoas vêm de longe para degustar as 

receitas, a partir da alcachofra e isso mostra o quanto seus produtos são “[...] fonte de nutrição 

e alegria para aqueles que não consomem carne”, ressaltando a abrangência da experiência para 

todos.   

Sobre isso, o entrevistado “E” afirmou que a ideia de mudar para um espaço maior está 

diretamente ligada ao planejamento estratégico de desenvolver as atividades voltadas para o 

lazer e o turismo no roteiro. E que já existem diversas propostas que integram o roteiro com 

diferentes opções e, dessa forma, eles planejam contribuir de alguma forma também com ideias 

novas que agreguem e possam atrair cada vez mais visitantes para o roteiro como um todo. Para 

ele, é importante que haja integração entre as ações para garantir uma qualidade. 

O administrador da Vinhos XV de Novembro também destacou a importância de 

promover experiências mais completas e de qualidade para todos, inclusive, atividades 

enogastronômicas voltadas para quem busca esse tipo de conteúdo quando vai a São Roque. Ele 

também reconhece uma crescente demanda por conhecimento do vinho e pretende oferecer 

consultoria e espaço totalmente equipado para que visitantes possam produzir seus próprios 

vinhos. A ideia seria oferecer a oportunidade de adotarem uma videira, depois contratar a 

consultoria de pessoas capacitadas para processar as uvas e transformá-las em vinho.  Tal 

atividade se apresenta como uma atividade de desenvolvimento pessoal, uma vez que para 
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realizá-la o sujeito passará pelo processo de aprendizagem e conhecimento aprofundado de 

técnicas e todo o universo do vinho. 

É importante destacar que durante a visita houve a possibilidade de participar de uma 

degustação da Bagaceira junto os dois administradores atuais (segunda e terceira geração da 

Vinhos XV de Novembro) e um morador do bairro que visita a vinícola com frequência para 

compartilhar algumas doses das bebidas oferecidas na adega para degustação. Não poderia ter 

sido mais rico compartilhar esse momento com eles, uma vez que tal experiência deixou 

evidente uma relação de pertencimento a todos ali envolvidos, inclusive da pesquisadora, que 

apesar de não os conhecer antes, se sentiu em casa.  

É como Gimenes Minasse (2013, p.39) ressaltou sobre as tradições que a partir do 

compartilhamento, são “[...] constantemente ressignificadas e recriadas a partir da própria 

dinâmica cultural do grupo social, justamente por demarcarem identidades, permitem inclusive 

uma conexão memorial a partir de sua degustação” (GIMENES MINASSE, 2013, p. 39).  

Na mesma perspectiva, o entrevistado “F” destacou que apesar da proporção que o 

negócio tomou “[...] a empolgação e entusiasmo sempre foram os mesmos” e para a família 

Góes, o turismo tem uma perspectiva de levar a mensagem da essência, a história, momentos 

de compartilhamento e conhecimento sobre o vinho. O maior objetivo da empresa hoje é 

desconstruir a ideia de que o vinho é uma bebida cara e contrapor o significado do vinho nas 

gôndolas de supermercado, agregando valor através do turismo de lazer. Por isso, apostam no 

“varejo tradicional”, no qual o cliente vai até o balcão onde se encontra com locais e, assim, o 

cliente se torna “um visitante ou um amigo”. Para Luciano, “[...] apenas o turismo proporciona 

esse valor agregado”.  

O entrevistado “F” afirmou participar das atividades do Sindusvinho da Associação do 

roteiro regularmente, entre elas o planejamento em longo prazo dos projetos propostos, com 

equipes multidisciplinares visando melhoria em todas as esferas do roteiro (lazer, enoturismo, 

gastronomia). E frisou também que acredita que o turismo deveria ser uma disciplina curricular 

de escolas, uma vez que o município já se caracteriza como um destino e estância turística. Para 

ele, é importante ter uma educação para e pelo turismo para que haja uma manutenção da cidade 

como destino de lazer e um turismo sustentável a longo prazo.  

Para que isso ocorra, é importante que todos estejam envolvidos no processo, não apenas 

através de educação técnica e formal, mas também a partir de participação sociocultural em que 
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o residente se identifica através das práticas de lazer e cidadania reforçada por políticas públicas 

(GASTAL; MOESH, 2007; MELO; ALVES JUNIOR, 2012). 

 

4.2.3. Programas e ações que possibilitem a inclusão do residente nas práticas 

  

Neste tópico, tinha-se como objetivo reconhecer programas e ações que visem à inclusão 

de residentes, seja como visitante, seja como mão de obra para o roteiro como um todo, a fim 

de entender como se desenvolve o negócio na comunidade com base ou não no desenvolvimento 

sustentável e responsabilidade social.  

O entrevistado “A” possui apenas oito funcionários e entre eles há estudantes do instituto 

federal e residentes do bairro. Aos finais de semana, o fluxo de visitantes aumenta e ele precisa 

contratar cerca de vinte freelancers para atender a demanda que costuma aumentar 

consideravelmente. Para isso, ele disse que prioriza sempre pessoas do próprio bairro, para 

garantir a sustentabilidade da sua região de alguma forma, como parte de sua responsabilidade 

social enquanto empreendedor local.  

Além disso, pode-se destacar que, na Vinícola Canguera, o guiamento pelas instalações 

durante a visita foi feito por uma estudante do segundo ano do curso superior de Tecnologia em 

Viticultura e Enologia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - 

IFSP - Campus São Roque. Ela comentou sobre a oportunidade de não precisar sair da sua 

cidade e contribuir para a atividade que mais representa a sua cidade.  

Segundo ela, sempre teve interesses pelos estudos dos vinhos por ter crescido em São 

Roque e no momento de escolher o curso não teve dúvidas, sabia que escolher algo relacionado 

a uma das atividades principais da cidade, seria a melhor opção e uma oportunidade de continuar 

na cidade, trabalhar em algo que gosta e contribuir para a manutenção e compartilhamento da 

história da cidade.  

Assim como os entrevistados “A” e "B", também prioriza profissionais locais, 

moradores do bairro ou estudantes do Instituto Federal. Em relação ao último, ele afirmou que 

havia três profissionais da graduação de Enologia trabalhando com eles na data da entrevista e 

que a troca era muito importante para o desenvolvimento de novas ideias e destacou que apesar 

de ter crescido no meio da produção de vinhos, “[...] os tempos mudaram muito e precisamos 
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de pessoas capacitadas e com ideias inovadoras para que possamos continuar atendendo com 

qualidade e excelência”, argumenta o proprietário. 

Além disso, reforçou que para manter a sustentabilidade local e o verdadeiro sentido do 

roteiro, não poderia ser diferente, que mais do que dever, existe uma necessidade em ter no 

negócio pessoas comprometidas em representar a sua própria cidade como uma forma de 

agregar valor simbólico ao destino.  

Na mesma linha, o entrevistado “C”, disse que busca estudar e trocar conhecimento com 

estudantes e professores do Instituto Federal, que inclusive, utilizam os espaços da Vinícola 

Casa da Árvore para aulas práticas, sendo, portanto, o “[...] campus agrícola e industrial da 

universidade”, nas palavras dele. Diferente da maioria dos outros espaços em São Roque, o 

diretor-proprietário afirmou que não trabalha com contratação de freelancers, e também prioriza 

moradores da região e estudantes da universidade. 

Ele reconhece que contratar pessoas locais é parte de um processo de responsabilidade 

social e de sustentabilidade do roteiro e do município, como forma de envolvê-los no processo 

de desenvolvimento local.   

Na mesma perspectiva, a entrevistada “D” afirmou que sempre contrata pessoas da 

região para ajudar quem precisa, pois ela reconhece que seu papel é contribuir para o lugar onde 

vive e proporcionar algo de positivo para as “pessoas da terra” que ela nasceu, cresceu e hoje 

tira o seu sustento. Embora o espaço de visitação da Alcachofras Bomsucesso seja pequeno, ela 

afirmou que precisam de muita mão de obra na plantação, na cozinha e na limpeza do espaço.  

Ela também ressaltou o envolvimento com o Instituto Federal de São Roque, bem como 

com outras faculdades de agronomia do Estado de São Paulo. Por ser uma referência no plantio 

e manuseio da hortaliça, muitos professores universitários incluem a visita à Alcachofras 

Bomsucesso como parte do programa de suas disciplinas e destacou que “[..] ter essa utilidade 

para os estudantes é um grande orgulho para mim e minha família”.  

O entrevistado “E” por sua vez, destacou a importância de contar com mão de obra local, 

com pessoas da terra que assim como ele possuem carinho pelo município e pela atividade 

vitivinícola. E assim, como os demais, ele também apontou o vínculo com a universidade como 

uma oportunidade de troca de conhecimentos para pesquisa e inovação em seu negócio, 

beneficiando assim todo o roteiro.  
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Sobre os colaboradores, o entrevistado “F”, reforçou a necessidade de alta demanda por 

mão de obra aos finais de semana. Atualmente, eles contam com seis colaboradores de segunda 

a sexta-feira e 40 colaboradores apenas aos finais de semana. Segundo o entrevistado “F”, isso 

só foi possível após flexibilização e regularização do trabalho informal pelo Ministério do 

Trabalho. Além disso, prioriza a conexão de trabalho com moradores locais a fim de 

desenvolver a região e fortalecer o orgulho através do vinho, símbolo de São Roque, além de 

simplificar a vida da população local, ao ter o trabalho mais próximo de casa. Destacou, ainda, 

a parceria com o curso de Enologia do Instituto Federal com o oferecimento de estágio e 

infraestrutura para pesquisa de campo. Essa relação com as instituições de ensino e pesquisa 

são fundamentais para criação, planejamento, organização e gestão são fundamentais no 

processo de desenvolvimento do roteiro e manutenção (TOMAZZONI; ZANIRATO, 2014). 

O entrevistado “F” reforçou a importância do roteiro como um todo para o fornecimento 

de postos de trabalho no município. Sobre as relações do roteiro com o poder público e terceiro 

setor e, destaca que trabalham para manter da forma mais harmônica e independente possível, 

pois a alternância de poderes e de interesses atrapalha o prosseguimento de projetos, mas que é 

importante exigir políticas básicas para o município e alinhamento de expectativas e demandas.  

Apesar de todos parecerem alinhados e com a melhor das intenções ao priorizarem mão 

de obra local, o que é desejável, percebe-se que todos os discursos relacionados a programas e 

ações que possibilitem a inclusão de residentes se limitam a contratação de mão de obra para o 

roteiro. Tê-los como primeira opção de profissionais para atuar no destino é realmente uma ação 

que a inclusão no processo, contudo, percebe-se que faltam programas que estimulem a 

participação cidadã através do lazer. Conforme ressaltado por Gastal e Moesch (2007), os 

roteiros turísticos devem priorizar a qualidade de vida de seus cidadãos e promover projetos 

que reforcem a cidadania. Por isso, a ação pública em prol da cidadania associada ao lazer e 

turismo, deve ser consolidada nas denominadas políticas públicas, deixando claro aos cidadãos 

os grandes princípios norteadores e ações decorrentes, para viabilizar este ideário, inclusive n 

participação ativa nas atividades desenvolvidas no roteiro.  

Nesse contexto, é importante destacar que cidadania, conforme proposta por Gastal e 

Moesch (2007), faz parte do processo em que os espaços urbanos se alimentam da fragmentação 

e da diversidade, colocando-se em tensão com os processos de homogeneização incentivados 

pela globalização das tecnologias e do sistema econômico. 
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Dessa forma, a tensão homogêneo-fragmentado no território urbano, acentua o fato dele 

se constituir por fixos e fluxos. Criam-se, no tecido urbano, novos textos, com códigos que 

devem ser decifrados e compartilhados por todos (GASTAL; MOESCH, 2007, p.59). Portanto, 

moradores também fazem parte desse espaço e devem ser incluídos nas práticas de lazer 

também enquanto oportunidade de exercerem a cidadania, atuando como fluxos nos fixos do 

espaço em questão. 

As autoras explicam que é nesse contexto que surge a concepção de um cidadão turista, 

para o qual os fixos que compõem o espaço urbano deixam de ser desconhecidos. O território 

torna-se familiar, e nele e com ele, constrói-se relação de pertencimento e identificação, pois se 

passa a compartilhar seus códigos e, de posse dos mesmos, a situar sua própria subjetividade 

em relação aos fixos presentes. Assim, considerar os fluxos, a partir do turismo, significa não 

só aprofundar laços com a cultura do lugar onde se vive e circula, como vê-lo como espaço 

qualificado, inclusive, para auto expressão, na qual se somam a carga de identificação cultural. 

Dessa forma, a cidadania pode ser expressa pelas vivências ocorridas durante o tempo de lazer. 

Além do trabalho, é através dessa abertura de participação cidadã que o roteiro usufruirá o que 

os empresários chamam de “paixão pela terra” e amor pelo que se faz. 

Para isso, é necessário intervenções realizadas pelo poder público e privado, da 

associação do roteiro, do sindicato e grupos que representem a comunidade com o objetivo de 

atender as necessidades da população local nos quesitos materiais e simbólicos, garantido a 

qualidade de vida, democratização do acesso e, devem “[...] incluir mais do que obras, serviços 

e marketing promocional, processos pedagógicos para elevar o nível de consciência e 

participação cidadã de parcela considerável e crescente da população” (GASTAL; MOESCH, 

2007, p.40). Devem priorizar o bem estar de todos para além de uma oportunidade de posto de 

trabalho.  

 

4.2.4. Planos e perspectivas futuros 

 

Neste tópico, pretendeu-se abordar os planos e perspectivas de cada propriedade, a fim 

de entender o que se pode traçar para o futuro do roteiro como um todo.  
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O entrevistado “A”, sobre planos futuros, abordou que pretende fortalecer a marca no 

mercado externo como em supermercados e distribuidoras por atacado, bem como voltar à 

produção de vinhos finos e fermentação diferenciada em ânforas.  

Além disso, na Villa Canguera pretendem envolver os visitantes em atividades de 

enoturismo. Um desses eventos estava agendado para outubro de 2020, interrompido pela 

pandemia de Covid-19), no qual a pesquisadora foi, inclusive, convidada a participar. O evento 

(quando ocorrer) será uma produção-experiência diferenciada de espumante tinto da cepa Pinot 

Noir, com apenas 300 garrafas, na qual haverá fermentação em ânforas, como feito no início da 

história do vinho na Mesopotâmia. Essa será uma experiência única proporcionada apenas para 

convidados, no entanto, é parte de um projeto maior que pretende desenvolver atividades como 

esta com mais frequência. Mais do que simplesmente colher e pisar uvas, a vinícola pretende 

proporcionar a participação de um modo ainda mais antigo de fermentação, bem como de todo 

o processo de produção.  

Ao mesmo tempo, ele traz a modernização das instalações e do processo de produção 

como uma forma de garantir o sucesso da sua propriedade em longo prazo. Para isso, os 

administradores da Villa Canguera investem em mão de obra técnica e capacitada, além de 

pesquisa com novas cepas (espécies) que mais se adaptem ao solo de São Roque. 

O entrevistado “B”, afirmou que para os próximos anos quer continuar inovando e 

expandindo sua produção de vinhos finos, mas priorizando a produção em São Roque, sua terra 

natal. Esse projeto vem sendo desenvolvido desde a vindima de 2014, quando iniciaram a 

produção de vinhos finos a partir de uvas Cabernet Franc com plantação sediada em São Roque, 

pois até então, toda a produção de uvas se concentrava em Flores da Cunha, no Rio Grande do 

Sul. A sede por inovação não parou por aí e o vinhateiro enxergou uma nova tendência e em 

2016 deu início a vinificação natural12, sendo pioneira na cidade com uvas viníferas13 nesse 

processo. Agora, o objetivo é continuar focando no desenvolvimento dessa produção, 

desconstruindo a ideia de que seu município natal não produz bons vinhos finos.  

Os planos futuros da Vinícola Casa da Árvore envolvem questões ligadas à 

sustentabilidade. O entrevistado “C” disse que já trabalham considerando os princípios da 

 
12 Vinificação natural: mosto da uva de vinhas orgânicas que fermentaram com leveduras naturais e sem 
intervenção adicional de qualquer tipo, contudo, ainda há muitas divergências na definição do conceito entre os 
especialistas.  
13 Uvas viníferas: espécies específicas para a produção de vinhos.  
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sustentabilidade e que pretende continuar focando na preservação dos recursos locais, 

compostagem, responsabilidade social e manutenção dos espaços. Também afirmou que, em 

longo prazo, pretende fazer com que a experiência gastronômica seja ainda mais programada e 

exclusiva, a fim de atender pessoas que busquem por uma experiência completa de 

enogastronomia e não apenas comer e beber.  

Diferente dos demais empreendedores do negócio, a entrevistada “D” deixou claro que 

não há expectativa de inovações no seu negócio em curto ou longo prazo, pois “[...] todos vêm 

de longe para ver exatamente o que ouvem falar sobre nós”, argumenta.  

Já o entrevistado “E” demonstra muito engajamento com o negócio da família, e apesar 

de querer manter as tradições, também tem muitos planos de modernização, expansão e 

inovação que serão colocados em prática em longo prazo. Uma delas é o investimento em uma 

opção de restaurante e outra de meio de hospedagem dentro da vinícola, inspirado em 

propriedades do Sul do país e internacionais. Ele acredita que a experiência completa de 

enogastronomia, perpassa pela gastronomia, hospedagem, produção do vinho e degustação, 

tudo isso, aliado ao conceito de cultura. 

Os projetos futuros da Vinícola Góes incluem o investimento em formação e capacitação 

para o turismo, além da profissionalização, formação pedagógica e psicológica visando o 

“conforto e a paz da equipe e visitantes”, nas palavras do entrevistado “F”.  

Segundo ele, também pretendem aumentar a venda de vinhos para o consumidor direto 

através do enoturismo no roteiro e planejam o desenvolvimento de novos produtos de maior 

valor agregado. Para Dreyer e Müller (2011), o turismo atrai consumidores às vinícolas, 

possibilitando a venda direta sem intermediários e o aumento da rentabilidade. Tal fato é 

ressaltado também por Valduga (2007) em sua pesquisa sobre o enoturismo no Vale dos 

Vinhedos, na Serra Gaúcha. 

Sobre isso, o diretor-comercial destaca que pretendem investir na produção de vinhos 

finos, visando à legitimidade e “sustentabilidade da casca ao conteúdo”, relacionamento com o 

cliente direto, investindo em marketing e sinalização, bem como a preservação de espaços 

comuns do roteiro. 

 

4.3. São Roque: caracterização dos elementos da identidade cultural 
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Através do objetivo geral de analisar como é desenvolvido o Roteiro do Vinho, Lazer e 

Gastronomia, para além de ser uma oportunidade de negócio, de modo a contribuir ou não para 

o fortalecimento da identidade cultural local, percebeu-se que os empresários do roteiro ao se 

organizarem para receber fazem resgates da sua origem, para oferecer aos visitantes produtos 

locais, mostrar como são preparados, colhidos, e proporcionar a venda de artesanatos e outros 

souvenires, além dos doces, queijos, sucos, vinhos ou alguma outra preparação local (COSTA 

BEBER; GASTAL, 2017; BRUNORI; ROSSI, 2000). 

O vinho, que inicialmente era produzido para consumo dos imigrantes, atualmente, é um 

elemento que reforça a identidade local em função da memória coletiva (HALBWACHS, 2013). 

Foi se transformando, aos poucos, em um bem de valor econômico e, mais recentemente, em 

produto turístico (SANTOS, 2014).  

Dessa forma, o turismo ajuda a fortalecer (e às vezes até a restaurar) a identidade da 

comunidade receptora, que se mobiliza para produzir produtos com o objetivo de atrair 

visitantes, destacando as características culturais. Assim, as atividades turísticas promovem o 

intercâmbio cultural entre as comunidades locais e visitantes (PEREZ, 2009) e resultam em 

ganhos econômicos e o valor simbólico de uma relação de pertencimento.  

Durante as entrevistas, ficou evidente o sentimento de pertencimento de cada um, pois 

demonstraram partilhar de referências comuns, como uma mesma história ou uma mesma 

tradição familiar através da produção do vinho. Dessa forma, a manutenção da identidade 

apresenta-se como um fator positivo, na medida em que as pessoas se sentem unidas por laços 

extemporâneos a seus antepassados, a um local, a uma terra e a costumes que, além da 

segurança, atuam no sentido de reforçar a memória de quem são e de onde vêm, além de 

comunicar o que pretendem através dos seus negócios (BARRETO, 2007). Através do trabalho 

com alimento, da bebida e do espaço vivido, fortalecem esses vínculos de pertencimento, além 

de manterem o negócio de família com a finalidade de obter ganhos econômicos (SANTOS, 

2014).   

Assim como mencionado por Candau (2011) e Halbwachs (2013), esse processo de 

manutenção de identidades através da exteriorização de memória é considerado importante por 

possibilitar a valorização da história e cultura de indivíduos, podendo assim contribuir para o 

conhecimento que estes indivíduos têm sobre si mesmo e o ambiente. E esta transmissão é capaz 

de fundar as representações de uma identidade coletiva criada em São Roque a partir dos 
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espaços e das atividades ligadas ao vinho e à gastronomia. A cada bebida produzida ou a cada 

prato servido nos restaurantes do roteiro, ocorre uma exteriorização de memória, principalmente 

quando preparam receitas de família ou contam a própria história enquanto abrem uma garrafa 

de vinho.  

Por exemplo, na Vinícola Casa da Árvore, o entrevistado “C”, enquanto participava da 

entrevista, serviu uma garrafa de vinho que leva o nome da sua mãe como uma homenagem ao 

fato dela o ter influenciado para os negócios do vinho. Concomitantemente, a situação foi mais 

do que conveniente, pois ele estava contando a sua própria história ao explicar o nome no rótulo.  

Outro exemplo similar é a descrição do entrevistado “E”, que mencionou que enquanto 

trabalha, relembra do seu avô com muita frequência, principalmente quando está entre os 

parreirais ou servindo vinho atrás do balcão da adega, onde seu avô costumava passar todas as 

tardes servindo e conversando com os visitantes. Atualmente, lá se encontra seu pai e ele mesmo 

que se divide entre administração e atendimento, pois acredita ser fundamental a presença da 

família no dia a dia da recepção aos que veem de longe para experimentar seus produtos e 

conhecer sua história.  

Por fim, pode-se afirmar que o Roteiro do Vinho, Lazer e Gastronomia de São Roque, 

por meio das atividades de lazer, pode contribuir não apenas como forma de trabalho e 

desenvolvimento econômico, mas também elemento que reforça laços e uma identidade cultural 

que se dá pela troca, exteriorização de memórias através de relações sociais baseadas na 

participação através do vinho e da culinária típica, entre outras atividades de lazer, como visitas 

guiadas, eventos sociais e educativos entre outras promovidas por todo o roteiro.  

Pode-se afirmar que se percebeu uma aproximação histórica que fortalece os laços de 

identidade cultural, bem como a atuação no roteiro e no sindicato. Além disso, a oportunidade 

aproxima os associados como parte de um todo, fazendo com que exista um alinhamento de 

ideias, propostas, iniciativas e intenções quanto ao lazer, enoturismo, gastronomia (BRUNORI; 

ROSSI, 2000).   

Fica evidente que estão fazendo um esforço para romper alguns paradigmas como 

quanto à qualidade do vinho produzido localmente, bem como em relação às atividades 

desenvolvidas no roteiro com inovação quando comparados às gerações anteriores, nas quais o 

interesse principal era exclusivamente a comercialização do vinho.  
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Conforme já abordado por Lavandovski, Tonini e Barretto (2012), no caso do Vale dos 

Vinhedos no Rio Grande do Sul, é possível perceber que o símbolo da identidade de um povo 

– o vinho – passa a ser produzido de acordo com interesses econômicos, diretamente ligados às 

preferências do paladar dos consumidores. Esta relação comercial foi se intensificando ao longo 

dos anos, mas ainda fazem questão de reforçar a história das gerações antecessoras.   

Portanto, demonstraram o esforço não só de manter as tradições, mas também de inovar 

cada vez mais e fortalecer as oportunidades locais e a identidade cultural da cidade, através dos 

vinhos (novos produtos para atender às novas demandas), da gastronomia (no cardápio e nas 

expressões), da história (através da presença dos descendentes das famílias e de museus) e da 

comunidade local (quando consideram as pessoas do bairro e da universidade para contratação).  

Assim, pode-se dizer que os empresários entrevistados correspondem em sua maioria à 

descendentes de gerações que tinham no vinho um meio de subsistência proporcionado 

principalmente pela geografia local, mas também pela capacidade e interesse herdado de seus 

antepassados.  

Com o passar das gerações, houve uma alteração não apenas no perfil do empresariado 

e comunidade local, mas também no perfil da demanda, que não busca apenas o consumo de 

vinho mais e uma transformação no campo do lazer e turismo, que aos poucos, colocou São 

Roque no cenário de um município propício para o desenvolvimento do lazer enogastronômico. 

Dessa forma, as novas gerações perceberam uma grande oportunidade e se uniram através da 

associação do roteiro para alinharem os objetivos e atrair cada vez mais pessoas através das 

atividades de lazer ligadas ao vinho e gastronomia aliadas ao ambiente propício para o descanso 

e relaxamento (DUMAZEDIER, 1980a).  

Para isso, os empresários entendem que união é a palavra que pode proporcionar o 

alcance dos objetivos em comum, por isso, não só participam de reuniões, mas trabalham em 

conjunto e priorizam a contratação de moradores dos bairros em que estão instalados, bem como 

dos universitários locais, criando assim uma rede profissional capacitada. Essa visão 

corresponde com as propostas de Hall et al (2009), quando o autor alerta que a falta da presença 

da comunidade local pode reduzir o potencial da atividade se for baseado apenas numa 

perspectiva econômica. Deixar os moradores à margem desse processo de transformação do 

espaço seria perder a oportunidade de promover um turismo sustentável para todos, no qual 

envolve os atores locais (LAVANDOSKI; TONINI; BARRETTO, 2012; GASTAL; MOESCH, 
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2007). Não se pode deixar de comentar que colocar pessoas da própria terra, enriquece ainda 

mais enquanto objeto cultural devido à relação que naturalmente já existe, reforçando o 

sentimento de orgulho dos moradores e apresentar sua própria cidade, como mencionado 

diversas vezes durante as entrevistas.  

Sobre a união dos empresários em um roteiro, Dreyer e Müller (2011), Brandenburger 

e Nalebuff, (2011) argumenta que essa cooperação entre os atores locais é fundamental para o 

desenvolvimento de uma região ligada ao vinho e funciona quando eles definem estratégias em 

conjunto para desenvolver seus territórios e a competição entre si por meio de uma oferta 

diversificada de produtos / serviços diferenciados que refletem sua identidade cultural singular, 

o autor chama essa interação de “coopetition”, que seria cooperar para competir, num ambiente 

em que um empresário ganha, todos ganham e vice e versa, incluindo a comunidade local.   

Hall et al (2009), Brunori e Rossi (2000) ressaltam ainda que essa ação coletiva permite 

que empreendedores mobilizem as relações sociais para melhorar seu potencial econômico e 

criar oportunidades de crescimento. Casos bem-sucedidos de desenvolvimento demonstram que 

a ação coletiva produz um quadro local no qual um ambiente construído, com instituições, 

símbolos e rotinas facilitam as atividades das empresas, dando-lhes acesso a recursos que não 

poderiam ser acessados apenas por ações individuais.    

Nesse sentido, sobre os planos e perspectivas, percebe-se que todos estão engajados na 

melhoria dos espaços e das atividades relacionadas ao lazer, gastronomia, enoturismo, 

comercialização dos vinhos e manutenção da tradição aliada à inovação sem deixar de manter 

a sinergia entre os espaços, seja através da amizade e participação na associação do roteiro e 

sindicato, mas também com a criação de estratégias de “sinergia e coerência” (BRUNORI; 

ROSSI, 2000, p.416).  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

O objetivo principal desta dissertação era caracterizar o lazer enogastronômico de São 

Roque e suas contribuições para uma identidade cultural, uma vez que se observou uma 

potencialidade de espaço cultural para atividades de lazer ligadas ao vinho e a gastronomia, 

como elementos de fortalecimento da identidade cultural.  

Partiu-se da compreensão de que o lazer é, sobretudo, uma vivência cultural 

experienciada por meio da vivência relacionada aos diferentes interesses do lazer 
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(DUMAZEDIER, 1980a) que tenham um caráter desinteressado, nos quais se busque, apenas, 

a satisfação provocada pela situação vivida. (MARCELLINO, 2012), bem como de que a 

gastronomia e o vinho fazem parte da identidade cultural, ligados à história e se apresentam 

como elemento essencial para o desenvolvimento econômico, social e cultural do Roteiro do 

Vinho, Lazer e Gastronomia de São Roque.  

Observou-se que a cultura enogastronômica tem crescido como parte de um estilo de 

vida e cultura ligada aos antepassados. Enquanto símbolo cultural, a importância do vinho foi 

mudando ao longo do tempo, passando de uma fonte imperativa de subsistência a um 

complemento cultural à alimentação e ao convívio e, mais recentemente, ao turismo e lazer 

enogastronômico. Dessa forma, promover essa cultura significa enaltecer a autenticidade 

relacionada às origens da população local com um produto fortemente ligado aos prazeres do 

paladar e ao patrimônio cultural.  

A arte da vitivinicultura e vinificação também tem crescido através da valorização da 

associação do vinho com a gastronomia, a história, a tradição, a origem e em relação à qualidade 

dos produtos locais e ambientes propícios para a sociabilização. Os resultados desta pesquisa 

evidenciaram que a sociabilização é uma das principais características do lazer 

enogastronômico de São Roque, pois são nos espaços e atividades promovidas pelo roteiro que 

acontecem as diferentes interações sociais entre grupos de amigos, casais, familiares, entre 

outros.  

Em suma, as entrevistas com visitantes destacaram alguns elementos que caracterizam 

o lazer enogastronômico de São Roque, entre eles: 

. O interesse social do lazer, bem como o descanso, o divertimento e o 

desenvolvimento, valores propostos por Dumazedier (1980a).  

. O interesse turístico do lazer (CAMARGO, 2017) e o enoturismo enquanto vivência 

cultural (HALL ET AL, 2009; VALDUGA, 2007);  

. A perspectiva de atuação profissional do enólogo enquanto animador cultural; 

. Experiências gastronômicas culturais promovidas por eventos e degustações 

temáticas (CERETTA, 2012; SANTOS; GIMENES MINASSE, 2019)  

. Potencial para o desenvolvimento do interesse físico-esportivo.  

 Dessa forma, fica claro que o Roteiro do Vinho, Lazer e Gastronomia, bem como os 

eventos promovidos nas vinícolas locais, são centrados nas atividades enogastronômicas, de 
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caráter eminentemente de lazer. Observou-se ainda a proximidade ao grande centro urbano, São 

Paulo, com demanda expressiva que busca por uma “fuga do cotidiano” no final de semana 

através de espaços de lazer, gastronomia, vinhos e cultura, no tempo disponível de suas 

obrigações.  

Além disso, o roteiro apresenta-se como importante programa de desenvolvimento do 

lazer e do turismo, com opções diversificadas de desenvolvimento, descanso e divertimento 

próximo da capital, inclusive, como um campo de oportunidades de estudos futuros seja de 

comparação com outros destinos do Brasil e América Latina, bem como um estudo mais 

aprofundado do perfil dos visitantes, visto que as preferências e costumes associados ao 

consumo de vinho estão mudando constantemente com uma orientação cada vez maior dos 

consumidores para vinhos de qualidade aptos a satisfazer necessidades mais complexas do que 

as puramente gastronômicas, cuja função é enriquecida com vivências experienciais, elementos 

simbólicos e hedonísticos.  

Assim, numa perspectiva por parte dos visitantes e, em particular, quando se trata de 

adegas e vinícolas, a emergência do destino em termos de oferta de enoturismo é reforçada por 

outros elementos de complexidade, como eventos e gastronomia, por exemplo. Dessa forma, a 

oferta do roteiro deve identificar e satisfazer necessidades e desejos através de uma 

interpretação adequada de forma a criar uma proposta de valor que promova, inclusive, a 

participação dos indivíduos.   

Sobre as atividades de lazer, vinhos e gastronomia, ações espontâneas, ações 

estimuladas/animadas dos locais visitados percebeu-se a grande preocupação dos gestores em 

oferecer oportunidades de fruição para todas as idades, como por exemplo, oferecendo 

playgrounds, atividades de aventura, participação nos eventos com degustação, colheita e pisa 

de uvas. Percebe-se que o Roteiro do Vinho, se apresenta como um exemplo positivo enquanto 

organização da sociedade civil, por outro lado, observa-se um fraco apoio das políticas públicas 

direcionadas ao lazer propriamente. Isso, talvez se explique pelo entendimento limitado sobre 

as faces que podem ser exploradas através do lazer, pois o roteiro é uma oportunidade de 

desenvolvimento para o município como um todo que pode gerar bem-estar e participação 

cidadã. 

Enquanto vivência cultural, o lazer está presente em situações que podem ser 

consideradas ricas do ponto de vista de diversidade de conteúdos (turísticos, físico-esportivos, 
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intelectuais, sociais e até mesmo manuais), mas estas oportunidades poderiam ser mais bem 

estruturadas, com a presença de políticas públicas municipais, inclusive (GASTAL; MOESCH, 

2007) e de animadores culturais (BERNET, 2004; MELO; ALVES JUNIOR, 2012).  

 Sobre as entrevistas realizadas com empresários, pode-se afirmar que a nova geração 

dos gestores está comprometida em se engajar em estratégias voltadas para o enoturismo e 

possibilidades de lazer e vivências significativas através da própria história de cada família 

(TONIETTO, 2007). Por exemplo, a maioria dos proprietários e administradores abordou 

conceitos como o “pensamento holístico” dos seus negócios, o foco na “ludicidade” das 

atividades alcançando públicos diversificados, “experiências memoráveis” e “programações 

educativas”.        

Os empresários também destacam o vínculo de identidade cultural com o negócio de 

família, algo que acreditam agregar valor ao negócio, uma vez que a história e tradição fazem 

parte do produto que querem oferecer.  Contudo, é importante observar se – e como – a 

comunidade continua a manter suas características tradicionais de forma espontânea face às 

mudanças provocadas pela globalização e interesses econômicos, não apenas através do 

turismo, mas dos meios de comunicação e das relações dentro do roteiro (LAVANDOSKI; 

TONINI E BARRETTO, 2012).  

Contudo, acredita-se que valores culturais não são estáticos (WILLIAMS, 2011), sendo 

relevante a continuidade de pesquisas para uma visão ampla e integral das interações 

socioculturais vivenciadas em São Roque, incluindo, as possíveis atividades mediadas pela 

atividade turística no cotidiano da comunidade local e empresários locais. Tampouco, há 

intenções de criticar as vantagens econômicas que o roteiro traz para a localidade, pelo 

contrário, esse é um resultado desejável e deve acontecer de forma sustentável garantindo a 

qualidade de vida da comunidade local e todos envolvidos (LAVANDOSKI; TONINI; 

BARRETTO, 2012; GASTAL; MOESCH, 2007; HALL ET AL, 2009). 

Para isso, as políticas públicas e privadas devem estar atentas a qualidade das atividades 

e ao impacto da atratividade, que pode resultar em impactos negativos para a cidade como, 

aumento no número de veículo e consequentemente no congestionamento e poluição, geração 

de resíduos, especulação imobiliária, descaracterização da paisagem e da cultura. Para evitar 

que isso ocorra, é importante que haja um planejamento e gestão eficiente e integradas, a partir 

de uma visão holística que vise um equilíbrio ambiental, sociocultural e econômico sustentável, 
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por meio da participação cidadã e valorização do resgate das tradições, garantindo a atratividade 

turística e, possibilitando a geração de renda, trabalho, novos empreendimentos e o bem estar 

da comunidade local, empresários e turistas (GASTAL; MOESCH, 2007; LAVANDOSKI; 

TONINI; BARRETTO, 2012).  

É importante ressaltar que a partir dos resultados da presente pesquisa, novos 

questionamentos surgiram, e se espera que estes, levem outros pesquisadores a desenvolver e 

aprofundar o tema sob outros olhares e enfoques teóricos. Entre eles estão: 

. A possibilidade de um estudo de comparação com outros destinos enogastronômicos 

do Brasil e América Latina a respeito das interações socioculturais;  

. Um estudo aprofundado e descritivo do perfil dos visitantes do lazer enogastronômico 

em diferentes regiões no Brasil;  

. Propostas práticas para o roteiro que priorizem o lazer enquanto elemento 

sociocultural.  

Por fim, não se pode deixar se pensar que o presente estudo poderá ser complementado 

sobre os impactos da pandemia do novo coronavírus, que não só afetaram diretamente os 

negócios devido o decreto de fechamento de comércios no mês de março, como também a 

convivência social devido ao isolamento recomendado pelas autoridades da saúde, impedindo 

assim, diversas atividades de lazer, turismo e cultura em São Roque. É evidente o impacto 

financeiro que a crise causou em todo o setor de lazer e turismo, mas não se pode esquecer de 

que o Roteiro do Vinho de São Roque, além de importância econômica, também apresenta um 

valor evidenciado nas relações socioculturais que também podem ter sido prejudicados neste 

contexto de crise. 
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APÊNDICE A - Formulário de entrevista estruturada (BRUYNE, HERMAN, 

SCHOUTHEETE, 1991) com visitantes no Roteiro do Vinho de São Roque. 

 

PESQUISA: Lazer e Turismo Enogastronômico: Identidade cultural em São Roque. 

RESPONSÁVEL: Tamiris Martins da Silva  

ORIENTADOR: Edmur Antonio Stoppa  

 

Local ________________________ Data: ________________________________________ 

1) Idade:_____________2) Sexo: F () M ()  

3) Você conhece o Roteiro do Vinho de São Roque?  Sim () Não ()  

4) Em qual cidade e estado você mora? Se não mora no Brasil, em que país mora? 

5) Por que veio aqui hoje?   

6) Com quem você veio a São Roque hoje? 

7) Quanto tempo você passou em São Roque?  

8) Quantas vezes você já esteve em São Roque? 
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APÊNDICE B - Roteiro de observação simples de campo (BRUYNE, HERMAN, 

SCHOUTHEETE, 1991). 

 
PESQUISA: LAZER E TURISMO ENOGASTRONÔMICO: Identidade em São Roque 

RESPONSÁVEL: Tamiris Martins da Silva  

ORIENTADOR: Edmur Antonio Stoppa 

 

Local:_____________________________________________________________________ 

Data: ___________________________________Horário:____________________________ 

1. Descrição do espaço (nome, endereço, via de acesso, equipamentos, sinalização, 

manutenção, limpeza, etc.). 

2. Descrição das atividades (de lazer, vinhos e gastronomia, ações espontâneas, ações 

estimuladas/animadas). 

3. Fotografias do local. 

4. Considerações acerca da visita (perfil dos usuários, perfil da utilização do espaço, 

barreiras para o lazer nos locais). 

  



118 
 

APÊNDICE C - Roteiro para entrevista centrada (THIOLLENT, 2011) com 

empresários do roteiro. 

 

PESQUISA: LAZER E TURISMO ENOGASTRONÔMICO: Identidade cultural em São 

Roque 

RESPONSÁVEL: Tamiris Martins da Silva  

ORIENTADOR: Edmur Antonio Stoppa 

 

Local:______________________________________________________________________ 

Data: ___________________________________Horário:____________________________ 

Área de atuação na empresa:_________________ 

1. História com a atividade realizada atualmente (como e porque veio parar nesta posição) 

2. A relação com o Roteiro do Vinho e o significado do negócio para você e sua empresa 

3. A relação de identidade com a cidade, com o vinho e com a gastronomia 

4. A dimensão do lazer e do turismo nas práticas realizadas 

5. Políticas de Lazer e Turismo no seu negócio – existe relação com o poder público? 

6. Programas e ações que possibilitem a inclusão do residente nas práticas 

7. Planos e perspectivas futuras. 
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APÊNDICE D - Modelo de autorização de Pesquisa em locais privados. A quem 
concerne (vinícola, adega, restaurante ou evento) 

 
São Paulo, XX janeiro de 2019. 

À Vinícola XXX 
A/C de Sra. XXXX 
Diretora de Produção 
Em mãos. 

 
Saudações. 
 

Ref.- Lazer e Turismo Enogastronômico: Identidade cultural e oportunidade de negócio 

em São Roque 

O objetivo deste é apresentar a V.Sa. a aluna Tamiris Martins da Silva, do curso de 

Mestrado em Turismo, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH), da Universidade 

de São Paulo (USP) que vem desenvolvendo o projeto de pesquisa em epígrafe, sob minha 

orientação. 

A referida aluna está entrando em contato para viabilizar a realização de parte da 

pesquisa na Vinícola Góes, o que necessita de autorização, por escrito, de V.Sa. A efetivação 

da pesquisa implicará na presença da aluna nos espaços da vinícola para observar e conversar 

com os gestores, residentes e visitantes, uma vez que as técnicas previstas são a observação 

simples e a aplicação de formulários de entrevista, além da possível coleta de fotografias do 

local para ilustração do trabalho. 

Maiores detalhes sobre os procedimentos poderão ser obtidos a qualquer momento em 

contato telefônico ou via e-mail. 

Fica a critério de V.Sa. a autorização, ou não, da pesquisa, bem como da divulgação do 

nome da Vinícola Góes e das imagens coletadas no local, por ocasião da publicação do relatório 

final. 

No aguardo da manifestação de V.Sa. subscrevo-me, 

 

Atenciosamente, 
 
Prof. Dr. Edmur Antonio Stoppa (Orientador). 
Universidade de São Paulo. 
Escola de Artes, Ciências e Humanidades.  
Av. Arlindo Bettio, 1000 - CEP 03828-000 - Ermelino Matarazzo. 
E-mail: stoppa@usp.br 
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ANEXO A - Folder do Guia Turístico do Roteiro do Vinho, Lazer e Gastronomia de São 

Roque 
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