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RESUMO 
 
 

TAUBATÉ RURAL: IDENTIDADE, TERRITÓRIO E TURISMO SUSTENTÁVEL RESUMO . A 
Zona Rural de Taubaté apresenta vestígios da época da sociedade cafeeira, mostrando traços 
estruturais da sociedade patriarcal presente na história da cidade. Essa parte turística é pouco 
explorada pela Prefeitura e Agências de Turismo, tornando de certa forma, repetitivas as ações 
focadas em Monteiro Lobato e Mazzaroppi, que são de grande importância para exploração 
turística local. Porém, é necessário apresentar diferentes opções de turismo, a partir das 
investigações da Identidade do local. Este trabalho tem como finalidade oferecer à sociedade 
rural de Taubaté a proposta de um turismo sustentável, a partir da aplicação da fórmula 
denominada Identidade Sustentável, criada pelo Instituto de Pesquisa Histórica e Ambiental 
Regional (IPHAR). Esta pesquisa é de grande importância, pois se trata de uma ideia nova, 
auxiliando no desenvolvimento sustentável de um povoado que vive distante do centro urbano. 
A ideia surgiu mediante o projeto Identidade Sustentável Educacional, aplicado pelo IPHAR em 
parceria com a EMEF Prof. José Sant’Anna de Souza. A parceria surgiu para aplicação do 
Curso Técnico Identidade Sustentável, oferecido aos alunos dos 9º Anos da escola citada. As 
propostas apresentadas seguem o que se propõe na fórmula, partindo de três pontos chaves 
de ações. Primeiramente, buscamos a Identidade presente, segundo, Sustentabilizamos os 
resultados da pesquisa com estratégias que envolvam as esferas sociais daquela comunidade 
(população, pequenos empresários, poder público e outros). Por fim, sensibilizar para que 
essas devolutivas se concretizem para o desenvolvimento do turismo local. A relação do 
homem com seu território gera o que chamamos de “vocação natural” mediante as produções 
do cotidiano, sendo elas compreendidas nos âmbitos econômicos, políticos, sociais e culturais. 
Para Marc Augé, antropólogo, existe a relação entre lugar e humano, gerando os lugares 
antropológicos, ou seja, que configuram traços daqueles que se relacionaram com o espaço no 
decorrer do tempo humano. Nisto podemos nos remeter a Pierre Nora, que, ao falar em lugares 
de memória, nos embasa sobre a importância de compreender a relação humana com o 
espaço a partir do estudo da Memória, o que, para Michael Pollak, a mesma pode ser 
observada como ferramenta dos estudos das ciências humanas como viés metodológico. 
Nesse caso, a Memória referente à sociedade patriarcal de Taubaté ainda está presente na 
relação dos moradores com seu território, proporcionando manifestações populares culturais de 
cunho religioso, crenças e formas de se viver. Observamos que a paisagem ainda está 
preservada do período apresentado, bem como um pouco do cotidiano dos moradores. 
Constatou-se isto com o método de pesquisa da oralidade proposto por José Carlos Sebe B. 
Meihy, bem como análise de fontes de cultura material presentes e fontes imagéticas. Com 
todos estes pontos apresentados, podemos considerar que o turismo rural na cidade de 
Taubaté, proposto por Selésio Francisco Tomé, um pioneiro neste ramo (turismo rural na 
cidade), como “Sertões de Taubaté”, tem grande ênfase turística a ser explorada, oferecendo 
aos povoados locais um turismo e seguindo o que se propõe com este trabalho, os resultados 
serão perpetuados de geração a geração, proporcionando uma Identidade Sustentável e um 
desenvolvimento econômico, dinamizando a economia local. Palavras – Chaves: Taubaté 
Rural, Identidade Sustentável e Turismo 


