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Luizenses visitam o Núcleo Santa Virgínia: análise da experiência 

(Versão de Trabalho 2) 
 

1. Antecedentes 

O Núcleo Santa Virgínia do Parque Estadual da Serra do Mar localiza-se no município de São Luiz 
do Paraitinga e Natividade da Serra. 

Mas, como acontece de forma geral no Brasil, há pouca interação entre a comunidade local e 
unidades de conservação.  

Com o intuito de conhecer melhor e tentar interferir nessa realidade, uniram-se a Secretaria de 
Turismo de São Luiz do Paraitinga, a coordenação do Núcleo Santa Virgínia, e a UNESP (Campus 
de Guaratinguetá e Rosana). 

A iniciativa consistiu na promoção de visitas de cidadãos do município de São Luiz do Paraitinga 
ao Núcleo. Deu-se preferência aos próprios funcionários da Prefeitura Municipal, que podiam 
chamar convidados. 

Essas visitas foram planejadas e monitoradas. Os visitantes foram ouvidos, a fim de se guanhar 
conhecimento. 

 

2. Métodos e procedimentos 

As visitas ocorreram entre outubro de dezembro de 2011. 

Antes das visitas, foi aplicado um questionário que buscou averiguar o grau de conhecimento 
anterior das pessoas sobre o Núcleo. 

Logo após as visitas, outro questionário foi aplicado com o intuito de identificar a reação das 
pessoas com a experiência. 

Os questionários foram elaborados pela UNESP, com a participação de técnicos da Secretaria de 
Turismo e do Núcleo Santa Virgínia. 

Os questionários foram testados com 5 pessoas com perfil semelhante aos futuros visitantes. Esses 
testes propiciaram correções e aprimoramentos. 

Para as visitas, foram fretados ônibus. Como a distância entre o centro da cidade e o local de 
recepção dos visitantes no Núcleo é de 36 km, os questionários foram aplicados durante a viagem 
de ida e de volta. 

Os questionários foram preenchidos pelos próprios respondentes, após uma explicação de dos 
técnicos da Secretaria de Turismo e da UNESP. Durante o preenchimento, esses técnicos tiraram 
dúvidas e orientaram pessoalmente cada respondente, quando solicitados. 

Os dados foram tabulados utilizando-se o Google Docs e foram processados utilizando-se o 
software Sphinx. 

Utilizou-se ferramentas estatísticas pertinentes para o tratamento dos dados. 
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Discute-se, ainda, no futuro próximo, a aplicação de um terceiro questionário, para saber-se os 
impactos de mais longo prazo que a visita causou nas pessoas. 

 

3. O perfil dos visitantes 
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4. Conhecimento do Núcleo antes da visita 
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Observações dos visitantes antes da chegada 

Pretendo me divertir e curtir a natureza, aprender algo a mais sobre a natureza. 
Quero ter a oportunidade de ver lugares bonitos, cachoeiras por exemplo. 
Espero que seja bom e que Deus nos proteja 
Nunca vi nenhuma informação, propaganda de visitação ao núcleo 
O parque me proporcionou ótimas experiências, em visitas como estudante. 
Gostaria de conhecer, pois quem já foi, gostou muito. 
Espero que seja tão bonito quanto falam. 

 

 

5. Impressões após as visitas 

 

 
 

 



  

PROGRAMA UNESP PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE  

SÃO LUIZ DO PARAITINGA 

 

 
 

 
 

 



  

PROGRAMA UNESP PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE  

SÃO LUIZ DO PARAITINGA 

 

 
 

 

 

 
 



  

PROGRAMA UNESP PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE  

SÃO LUIZ DO PARAITINGA 

 

 
 

Observações após as visitas 

Todos os luizenses deveriam ter a oportunidade de conhecer o NSV, pois poucos 
conhecem embora o local seja riquíssimo 
Poderia ter um lanche melhor. 
Temos que visitar a trilha maior da próxima vez. 
Recomendo a todas as idades. É um dia que prolonga um ano de vida; Já vim neste 
núcleo a 30 anos atrás e a diferença é muito grande, para melhor. 
Ótima iniciativa. 

 

 

6. Considerações finais 

 

 


