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OBJETIVOS E MOTIVAÇÃO
O trabalho de campo é um importante procedimento metodológico para o estudo
em diversas áreas, principalmente aquelas concernentes à relação entre a
sociedade e a natureza. É uma ferramenta fundamental para que o aluno possa
verificar a teoria vista em sala de aula, constatando as informações, descobrindo
possibilidades de intervenção na realidade. O objetivo desta exposição é
mencionar os resultados preliminares de pesquisa sobre as possibilidades de
implantação de atividade turística no meio rural de Piracicaba, SP, em pequena
propriedade no distrito de Tupi.

O Grupo visa aproximar a Escola das comunidades com
ações
extensionistas, articulando atividades com outros grupos de extensão
e/ou pesquisa da ESALQ, de modo a promover um intercâmbio . Além
disso, o GAER estimula o universitário a produzir projetos de ação
coletivos, retornando à comunidade local o conhecimento produzido pelo
investimento da sociedade paulista à Universidade de São Paulo.

Figura 2. Vista aérea da propriedade do Sr. Luís
Fonte: TV USP Piracicaba, 2017

CONCLUSÃO
Figura 1. Mapa de localização do Município de
Piracicaba no Estado de São Paulo, Brasil.
Fonte: WIKIA, 2006

ANÁLISE DOS RESULTADOS
A área localiza-se às margens do Ribeirão Tijuco Preto (afluente do rio
Piracicaba), a 18 Km do centro de Piracicaba. Tem cultivo de mirtilo (blueberry)
americano, de grande valor agregado. O proprietário da área é engenheiro
agrônomo e para incrementar sua renda procurou nossa ajuda especializada em
Gestão Turística de ambientes naturais da Esalq, para a implantação da
atividade em sua chácara. A propriedade tem possibilidades de
multifuncionalidade, isto é, mesmo tento como principal atividade a agricultura,
possui atrativos como: Ribeirão, pequeno lago, mata ciliar razoavelmente
conservada, presença de grande variedade de pássaros e outros pequenos
animais, características inventariadas em trabalho de campo realizado pelos
alunos do GAER (Grupo de articulação e extensão Marechal Rondon- agrega
alunos de todos os cursos da Esalq) no mês de março passado.

A pesquisa em andamento visa elaborar um projeto de implantação de
turismo pedagógico em espaço rural, privilegiando as experiências do
visitante que pode ter momentos diferentes e longe de seu cotidiano
urbano. Até o presente, foram realizadas duas visitas à área de estudo,
obedecendo roteiro de observação e levantamento previamente
estabelecido em sala de aula, com orientação da professora e por meio de
leituras sobre o assunto. Foi realizada também uma filmagem com equipe
da TVUSP.
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