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RESUMO 

O desenvolvimento turístico rural necessita comprometer-se com a produção agropecuária, 

agregar valor aos produtos e serviços, resgatar e promover o patrimônio cultural e natural da 

comunidade. Quando não ordenado, porém, pode ocasionar sérios impactos ambientais, 

econômicos e sociais, o que sugere que se faz necessário um maior controle da atividade. Por 

isso, é fundamental que todos os sujeitos envolvidos, especialmente a comunidade receptora, 

participem do processo de planejamento, implementação e acompanhamento da referida 

atividade. Um dos principais aspectos a serem considerados no desenvolvimento do turismo 

rural é a sustentabilidade, pois é através dela que se dissemina o respeito ao meio ambiente, a 

justiça social e a participação do cidadão. Sob esta perspectiva, neste estudo, objetivou-se 

analisar como ocorreu a tentativa de territorialização do desenvolvimento turístico rural nos 

municípios da região da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional (SDR) de Jaraguá 

do Sul, promovendo uma reflexão sobre a participação dos sujeitos que vivenciam este 

território. Para tanto, empregou-se o método de pesquisa qualitativo, utilizando-se como 

instrumentos de coleta de dados a observação in loco e a entrevista semi-estruturada aplicada 

a representantes das organizações públicas e privadas, entidades e associações vinculadas à 

atividade turística, turismólogos e empreendedores turísticos rurais. Os resultados 

demonstram que houve tentativas de desenvolvimento turístico rural nos municípios 

pesquisados, porém, estas não contemplaram a participação de todos os sujeitos envolvidos. 

Apesar dos entrevistados reconhecerem a importância do turismo rural para o 

desenvolvimento regional, não se observou um conhecimento que pudesse dar conta das 

questões básicas requeridas por este processo. Além disso, o envolvimento político é restrito e 

o investimento no setor é muito pequeno. Portanto, são necessárias estratégias que envolvam a 

comunidade receptora na definição das etapas do desenvolvimento turístico rural.  

Palavras-chave: Desenvolvimento turístico rural. Territorialização. Participação. Sustentabilidade. 
 

 

 



 

ABSTRACT 

The rural tourism development is committed with the agro-livestock production, adding value 

to the products and services, besides recovering and promoting the cultural and natural 

heritage of the community. However, when it is not controlled it may cause impacts that 

suggest a bigger control of this activity. Therefore, it is fundamental that this development 

occurs with the participation of the subjects involved in this activity, especially the receiver 

community. In this context the search for sustainability it is essential, because it emphasizes 

the respect to the environment, the social justice and the citizen participation. About this 

perspective this research objectified to analyze how the  territorial  attempt of the rural 

tourism development in the municipalities in the region of SDR of Jaraguá do Sul occurred, 

promoting a reflection about the participation of the subjects who experience this territory. 

The research method used was qualitative, being the instruments to collect data  the in loco 

observation and the semi-structured interview applied to representatives of the public and 

private organizations, entities and associations linked to  tourism activities, tourism students  

and rural tourism entrepreneurs. The results evidence that there were attempts of rural tourism 

development in the researched municipalities, however these attempts did not contemplate the 

participation of the subjects involved. In spite of the interviewees admit  the importance of the 

rural tourism to the regional development, it did not observe a knowledge that could handle 

the basic issues that require this process. Besides that, the political involvement is restricted 

and the investment in the sector is very small. Because of this there is a need  for strategies 

that involve the receiver community in the definition of stages of the rural tourism 

development. 

Key-words: Rural tourism development. Territorial. Participation. Sustainability 
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1 INTRODUÇÃO  

O turismo rural envolve atividades que aproximam os visitantes do modo de vida, da 

paisagem, da gastronomia, da arquitetura e de outros atrativos do ambiente campestre. Para 

Sirgado (2001), a valorização turística do espaço rural é resultado do divórcio forçado entre as 

pessoas e a natureza; entre o construído e o natural, entre a agitação e a tranquilidade, entre o 

urbano e o rural, entre as massas e o indivíduo.  

Embora seja uma alternativa de geração/complementação de renda para propriedades 

rurais, e de desenvolvimento socioeconômico local, a expansão desordenada das atividades 

turísticas pode ocasionar sérios impactos negativos sobre a região de destino. Esses impactos 

podem ser minimizados por discussões e decisões pautadas em critérios e dimensões de 

sustentabilidade. De acordo com Sachs (1993), estas dimensões dividem-se em social, 

econômica, ecológica, cultural e espacial. Pressupõe-se que a participação dos sujeitos na 

definição de limites sustentáveis de exploração é fundamental para evitar problemas com a 

atividade turística e consequências negativas para a região.  

Há muitas discussões sobre a territorialização do turismo rural, mas este não é o 

problema ou a solução para o desenvolvimento destas localidades. O turismo pode ajudar a 

fomentar o desenvolvimento nos territórios onde ocorre e, em especial, pode ser uma 

alternativa de valorização do espaço rural. Neste contexto, a realidade, as necessidades e as 

particularidades locais devem ser respeitadas e valorizadas para que não haja degradação 

ambiental e impactos sociais. Neste caso, acredita-se que a participação social é fundamental 

desde a etapa das escolhas dos atrativos, da demanda e das outras questões fundamentais do 

seu desenvolvimento, até a etapa da implantação, manutenção e controle do desenvolvimento 

turístico rural.  

Deste modo, neste estudo, pretende-se provocar algumas reflexões sobre as tentativas 

de territorialização do desenvolvimento turístico rural, verificando se as ações realizadas neste 

processo estimularam a participação de órgãos públicos e privados e da comunidade receptora 

nos municípios da região da Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR) de Jaraguá do 

Sul (SC). Ao considerar o enfoque social como base da valorização humana aliada às questões 

econômicas promovidas pelo turismo, observa-se como os sujeitos envolvidos compreendem 

e atuam na territorialização do desenvolvimento turístico rural. Destaca-se, assim, a 

importância desta pesquisa, pois, acredita-se que os estudos realizados na região pesquisada 

ainda não contemplaram a participação dos sujeitos envolvidos, principalmente da 

comunidade receptora. 
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Assim sendo, a problemática deste estudo permeia a discussão de que a 

territorialização do desenvolvimento turístico rural fundamenta-se nos princípios da 

participação social, buscando, entre vários fatores, proporcionar benefícios aos sujeitos 

diretamente envolvidos no processo e melhorar a relação entre a comunidade receptora, os 

turistas e os agentes turísticos. Dentre os benefícios, pode-se destacar: participação nos 

processos decisórios que definem os rumos dos locais visitados; escolhas e definições dos 

produtos e perfil da demanda; definições das ações de conservação ambiental (ecológico e 

histórico-cultural); geração de trabalho a partir da capacidade existente e potencial; produção 

e comercialização de produtos e serviços; políticas públicas destinadas ao desenvolvimento do 

turismo com enfoque no ser humano (visitante e visitado), entre outros fatores relacionados a 

um processo participativo. 

Um processo de participação em políticas e propostas de desenvolvimento 

econômico, conforme Souza (1990), deve considerar o estímulo e os interesses de todas as 

pessoas da sociedade, inclusive das camadas mais populares. Também deve buscar o 

desenvolvimento social, ambiental e cultural por meio de ações individuais e coletivas que 

somem novos valores e comportamentos a realidade vivida. Em âmbito regional, 

espontaneamente, a participação faz parte do cotidiano das pessoas, pois ocorre uma troca de 

bens e serviços, haja vista que, na sociedade, principalmente de pequenas localidades, uns 

dependem dos outros. 

O campo de estudo desta pesquisa - a região da SDR de Jaraguá do Sul - é composto 

por cinco municípios: Jaraguá do Sul, Guaramirim, Corupá, Massaranduba e Schroeder. 

Verificou-se se o processo de territorialização do desenvolvimento turístico rural dos 

municípios estudados promoveu ou promove a participação social.  

Nesse sentido, como o turismo rural envolve a participação direta e constante da 

comunidade receptora, faz-se necessária a preocupação com as influências externas que esta 

atividade pode ocasionar no cotidiano do meio rural. Na área pesquisada, houve o interesse de 

investigar as possíveis consequências que os processos de territorialização do 

desenvolvimento turístico rural ocasionaram na comunidade receptora.  

Esta influência externa é comum em muitos locais considerados turísticos, mesmo 

que, no caso do turismo rural, por exemplo, seja necessário “harmonizar os interesses do meio 

ambiente, da comunidade local e do próprio turismo.” (CROSBY e MOREDA, 1996, p.10). 

Em muitos casos, os agentes externos levam em consideração somente os aspectos 

econômicos, esquecendo-se das consequências que a atividade pode gerar, principalmente na 
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cultura e no modo de vida da comunidade receptora. Araújo (2008) ressalta que, num 

primeiro momento de introdução da atividade turística em pequenas localidades, a população 

pode participar como força de trabalho, mas, em geral, esta participação restringe-se a funções 

inferiores e informais, sendo utilizada mão-de-obra externa para funções que necessitam 

especialização. 

O processo ocorrido na região pesquisada necessita de um novo ordenamento dos 

territórios que estão incluídos no projeto do turismo regional, exigindo maior 

comprometimento dos sujeitos envolvidos, uma vez que a falta deste pode dificultar o 

desenvolvimento, ocasionando desestímulo perante as necessidades exigidas por um 

desenvolvimento turístico rural com sustentabilidade.  

O problema da pesquisa surge de reflexões sobre o desafio de territorializar o 

desenvolvimento turístico rural nos municípios da região da SDR de Jaraguá do Sul com a 

participação dos sujeitos interessados. A partir disso, esta pesquisa busca responder a seguinte 

questão problema: Em que medida a participação no processo de ordenamento do 

desenvolvimento turístico rural nos municípios da SDR de Jaraguá do Sul (SC) contribui para 

territorializar sustentavelmente o desenvolvimento turístico regional? Diante deste 

questionamento, estabelece-se como objetivo geral desta pesquisa:  

- analisar como ocorreu a territorialização do desenvolvimento turístico rural nos 

municípios da região da SDR de Jaraguá do Sul, promovendo uma reflexão sobre a 

participação dos sujeitos que vivenciam este território.  

Os objetivos específicos são: 

a) caracterizar os municípios que se envolveram na territorialização do 

desenvolvimento turístico rural na região da SDR de Jaraguá do Sul; 

b) identificar os sujeitos e suas percepções sobre participação no desenvolvimento 

turístico rural nos municípios da região da SDR de Jaraguá do Sul;  

c) analisar os resultados e perspectivas do processo de participação na 

territorialização do desenvolvimento turístico rural, com vistas à sustentabilidade 

do setor. 

Parte-se do pressuposto de que os municípios da SDR de Jaraguá do Sul - que se 

envolveram em processos de territorialização do desenvolvimento turístico rural - possuem 

potencial para realizá-lo de forma ordenada, uma vez que já promoveram algumas ações em 
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prol desta iniciativa. Mesmo que a participação seja essencial na territorialização do 

desenvolvimento turístico rural, há indícios de que esta tenha ocorrido somente nas etapas de 

implementação e execução, com o produto sendo definido por agentes externos. Isto resultou 

em estagnação, baixa procura, falta de estímulo à continuidade das ações, e em 

despreocupação em longo prazo. Quanto às perspectivas, estima-se que o potencial turístico 

rural dos municípios pesquisados e o compromisso dos sujeitos envolvidos possam garantir a 

sobrevivência dos esforços e maior investimento no setor.  

Deste modo, a relevância prática desta pesquisa pode ser verificada na valorização do 

potencial turístico dos municípios da SDR de Jaraguá do Sul, especialmente do turismo rural. 

Isso torna imprescindível a iniciativa de pesquisas que contemplem as ações que já foram 

desenvolvidas, as existentes e as novas possibilidades, podendo ser utilizadas por órgãos 

públicos, privados e demais interessados no turismo regional. 

A forma como ocorreu, ou não, a participação dos sujeitos envolvidos nas tentativas 

de territorialização do desenvolvimento turístico rural da região, especialmente da 

comunidade receptora, poderá levar as iniciativas pública e privada a refletirem sobre o 

processo e a produzirem mudanças na atividade. 

Este estudo pode contribuir para possíveis evidências de como este processo ocorreu 

na região pesquisada em termos de ações e estratégias para o desenvolvimento turístico rural. 

A partir disso, pode-se contribuir para o direcionamento de novas propostas. Propostas estas 

que podem favorecer pessoas já envolvidas ou interessadas no desenvolvimento turístico rural 

da região pesquisada, bem como conduzir os rumos do turismo regional. 

Quanto à relevância teórica, esta pesquisa poderá fornecer subsídios para 

pesquisadores, professores, alunos e demais interessados no que se refere à participação dos 

sujeitos no desenvolvimento turístico rural e na territorialização, que são temáticas  

importantes para as atuais reflexões sobre o desenvolvimento do turismo e seus impactos. 

Trata-se de uma abordagem diferenciada da maioria das pesquisas afins, pois estuda 

uma região pouco pesquisada pela academia, e que carece de evidências científicas. Além 

disso, os resultados desta pesquisa poderão servir de subsídio para novos estudos e reflexões 

sobre o turismo nos municípios da SDR de Jaraguá do Sul. 

A viabilidade desta pesquisa deu-se pelo suporte do Programa de Pós-Graduação em 

Desenvolvimento Regional (PPGDR), que possui linhas de pesquisa sobre o desenvolvimento 

regional, a territorialização, e o turismo no estado de Santa Catarina, investigadas pelo Núcleo 
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de Políticas Públicas (NPP). A temática abordada nesta pesquisa se encaixa no referido grupo 

de pesquisa, o qual desenvolve atividades há seis anos. Em termos financeiros, houve o apoio 

da Universidade Regional de Blumenau (FURB) através da concessão de bolsa custeio, o que 

contribuiu para maior dedicação de tempo as atividades do programa, e para uma produção 

científica mais intensa.  

Com relação à estruturação, este trabalho divide-se em cinco capítulos. A introdução 

apresenta o tema, o problema, as perguntas, o objetivo geral, os objetivos específicos, os 

pressupostos, a justificativa, as contribuições e a estrutura da pesquisa. A proposta 

metodológica traz o delineamento da pesquisa, a população, a amostra, a técnica, os 

instrumentos de coleta de dados, a forma de análise, a interpretação dos dados e as limitações 

do estudo. A fala dos autores aborda os temas chaves da pesquisa, ou seja, territorialização,  

desenvolvimento turístico rural, participação e sustentabilidade. A apresentação dos dados da 

pesquisa descreve as estruturas do turismo nos municípios pesquisados, a caracterização 

turística de cada município, a identificação dos sujeitos e suas percepções sobre a participação 

no desenvolvimento turístico rural, e a análise dos resultados e perspectivas do tema com 

vistas à sustentabilidade. A conclusão apresenta as inferências construídas a partir do estudo e 

sugestões para futuras pesquisas. Por fim, são listadas as referências bibliográficas utilizadas 

na elaboração deste estudo, bem como o apêndice, que traz o formulário de entrevista, e os 

anexos com imagens dos municípios pesquisados. 
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2 MÉTODO DE PESQUISA  

As inquietações que norteiam esta pesquisa perpassam também pela subjetividade, 

por isso, para melhor atender aos objetivos deste estudo, empregou-se o método qualitativo 

com técnica exploratória, e o quantitativo com a técnica descritiva. 

De acordo com Minayo (1994), a pesquisa qualitativa possibilita respostas muito 

particulares, pois retrata a realidade mais detalhada sobre um universo que não pode ser 

quantificado como, por exemplo, crenças, aspirações, motivos, significados, valores e 

atitudes. A pesquisa qualitativa proporciona a observação e compreensão das pessoas 

envolvidas na pesquisa, ou seja, todos os segmentos da população, bem como suas relações e 

a realidade em que se encontram. Por meio de uma interação direta com os pesquisados, o 

pesquisador pode ter mais flexibilidade nas questões relacionadas e deparar com 

oportunidades de obter mais detalhes para seu estudo.  

Em muitos casos, no entanto, as desvantagens deste tipo de pesquisa são a 

dificuldade de neutralidade por parte do pesquisador; a duração da pesquisa ser variável, 

podendo ser rápida ou longa, o que acaba dificultando a coleta de dados; e a falta de 

disposição do entrevistado em fornecer as informações desejadas. Neste contexto, esta 

pesquisa qualitativa teve suporte da metodologia proposta pela pesquisa exploratória.  

A pesquisa exploratória é um dos momentos mais importantes, pois compreende uma 

investigação dividida em fases que passam pela: definição do tema, problema ou do objeto da 

pesquisa; seleção da teoria e dos conceitos a serem abordados; formulação de hipóteses, 

justificativa, objetivos, instrumentos de coleta de dados; escolha do espaço e do grupo de 

pesquisa; definição da amostragem; estabelecimento de estratégias para entrada no campo; 

custos ou orçamento; elaboração do cronograma; e seleção das referências bibliográficas. Este 

tipo de pesquisa é ideal na primeira fase, pois não se tem muitas informações a respeito do 

objeto pesquisado. A fase exploratória estabelece-se por meio de alguns esforços como: a 

busca bibliográfica disciplinada, crítica e ampla; articulação criativa na delimitação do objeto 

de pesquisa e na aplicação de conceitos; e humildade quanto ao conhecimento científico 

(MINAYO, 1994). 
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A pesquisa quantitativa permite a descrição sistemática e torna a interpretação dos 

dados mais objetiva. Isso ocasiona o corte entre as instituições e as hipóteses que encaminham 

para as interpretações mais definidas, permitindo uma interpretação mais profunda na busca 

por um resultado, além do alcance meramente descritivo manifesto na mensagem (MINAYO, 

1994). 

Somente a partir da compreensão das variáveis é que se pode contextualizar o objeto 

de pesquisa, definir a população e decidir os instrumentos de coleta de dados. Neste estudo, as 

variáveis dividiram-se em: variável independente, dependente e interveniente. Conforme 

classifica Triviños (1987), a variável independente é o fator, causa ou antecedente que 

determina a ocorrência de outro fenômeno, é uma variável explicativa e atua sobre a variável 

dependente que sofre os efeitos dela. A variável dependente é o fator, propriedade, efeito ou 

resultado decorrente da ação da variável independente. Já a variável interveniente é aquela 

que influi ou produz alterações na variável dependente e/ou independente. 

TERRITORIALIZAÇÃO 

 

DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL 

 
PARTICIPAÇÃO/ 

DESENVOLVIMENTO 

TURÍSTICO RURAL 

Figura 01 - Variáveis de pesquisa 
 

As variáveis identificadas neste estudo são: a territorialização como variável 

independente; o desenvolvimento sustentável como variável dependente; e a participação e o 

desenvolvimento turístico rural como variáveis intervenientes (Figura 01). Esta classificação 

se explica pelo fato do desenvolvimento regional ser uma das principais causas da 

territorialização do desenvolvimento turístico em áreas rurais, ou ocorrer de forma 

regionalizada, sendo o turismo o resultado do desenvolvimento regional. A participação pode 

influenciar ou transformar o desenvolvimento turístico rural e sustentável, além da 

territorialização, por isso, torna-se a variável interveniente. Para definição das variáveis, 

adotou-se como termos relevantes para este estudo: a territorialização, o desenvolvimento 

turístico rural, a sustentabilidade e a participação. Territorialização, segundo Haesbaert 

(2006), é a forma de criar meios espaciais de poder para determinados indivíduos ou grupos.  
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Desenvolvimento turístico rural, de acordo com o Ministério do Turismo (MTUR, 

2004), são atividades turísticas comprometidas em manter as características e a produção 

agropecuária, agregar valor aos produtos e serviços, incentivar a conservação do patrimônio 

cultural e natural da comunidade local.  

Desenvolvimento sustentável envolve um planejamento participativo, que busque a 

sustentabilidade nas dimensões ecológica, social, econômica, cultural e espacial, descritas por 

Sachs (1993). O principal conceito de participação adotado neste estudo é o de Cordioli 

(2001), para quem, a participação é um processo dinâmico e complexo que envolve integração 

total, ou seja, opinar, analisar, questionar, concordar, discordar, propor, decidir e avaliar.   

A população desta pesquisa (Quadro 01) envolve sujeitos responsáveis das 

Secretarias de Turismo dos municípios de Corupá, Guaramirim, Jaraguá do Sul, 

Massaranduba e Schroeder; presidentes dos quatro Conselhos Municipais de Turismo 

(COMTURs) da região, com exceção de Massaranduba que não possui o COMTUR ativo;  

representantes de cinco entidades públicas da região que estão direta e indiretamente 

envolvidas com o turismo rural, dentre as quais, SDR de Jaraguá do Sul; Jaraguá do Sul 

Convention e Visitours Bureau; Associação dos Municípios do Vale do Itapocu (AMVALI); 

SEBRAE Regional; e EPAGRI Regional.  

Foram entrevistados representantes de sete associações formadas pela sociedade civil 

que possuem destaque na região e relação com o território rural como: Associações Alemã e 

Húngara e Círculo Italiano de Jaraguá do Sul; Associação Comercial, Industrial e Agrícola de 

Massaranduba (ACIAM); Associação dos Bananicultores de Massaranduba (APROBAM); 

Associação dos Piscicultores de Massaranduba (APISMA); e Associação dos Produtores 

Agrícolas de Schroeder (APAS).  

Também foram entrevistados bacharéis de turismo e empreendedores do turismo 

rural na região por se considerar a percepção destes importante para a pesquisa. Obteve-se um 

total de 46 entrevistados, sendo: 05 do poder público, 04 dos COMTURs, 12 de entidades da 

região, 06 turismólogos que atuam na atividade turística regional, e 19 empreendedores do 

turismo rural, conforme demonstrado no Quadro 01.  
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ENTREVISTADOS  ENTIDADES /EMPREENDIMENTOS  QUANTIFICAÇÃO  

Gerente de turismo 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Jaraguá do 
Sul 

 

Agente administrativo 
(Assessor de turismo) 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Guaramirim  

Chefe da Divisão de turismo Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Corupá 05 

Assessor de turismo Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Schroeder  

Secretária Municipal 
Secretaria de Educação, Esporte, Cultura e Turismo de 
Massaranduba 

 

Presidente Conselho Municipal de Turismo de Jaraguá do Sul  

Presidente Conselho Municipal de Turismo de Guaramirim 
 

04 

Presidente Conselho Municipal de Turismo de Schroeder  

Presidente Conselho Municipal de Turismo de Corupá  

Representante SDR de Jaraguá do Sul  

Representante Jaraguá do Sul Convention e Visitours Bureau  

Secretário Executivo 
AMVALI (Associação dos Municípios do Vale do 
Itapocu) 

05 

Representante EPAGRI Regional, sede em Jaraguá do Sul  

Representante SEBRAE Regional, sede em Jaraguá do Sul  

Representante Associação Alemã de Jaraguá do Sul  

Presidente Associação Húngara de Jaraguá do Sul  

Presidente Círculo Italiano de Jaraguá do Sul  

Presidente 
Associação Comercial, Industrial e Agrícola de 
Massaranduba 

07 

Presidente 
Associação dos Bananicultores de Massaranduba 
(APROBAM) 

 

Presidente Associação dos Piscicultores de Massaranduba (APISMA)  

Presidente 
Associação dos Produtores Agrícolas de Schroeder 
(APAS) 

 

Turismólogos Na região pesquisada 06 

Empreendedores do turismo 
rural 

Na região pesquisada 19 

TOTAL  46 

Quadro 01 - População da pesquisa 

Fonte: Da Pesquisa 
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Na pesquisa realizada nos municípios da SDR de Jaraguá do Sul, procurou-se 

abranger os principais órgãos e entidades públicas envolvidas no turismo regional, bem como 

turismólogos e sujeitos que investiram e participaram da atividade. Para tanto, o primeiro 

contato realizado em todos os municípios pesquisados foi com a Secretaria de Turismo, para 

que esta apontasse os principais sujeitos e entidades envolvidos com o turismo rural no 

município. Posteriormente, foram realizadas as pesquisas com os empreendedores do turismo 

rural na região, turismólogos, órgãos e entidades envolvidas.  

Nas pesquisas realizadas com os turismólogos, houve um número considerável de 

entrevistados de Jaraguá do Sul, pois este município concentra o maior número de instituições 

de ensino. Buscou-se tanto conhecer a atuação dos turismólogos na atividade turística da 

região, quanto a perceptiva destes em relação à própria participação no processo. Já as 

entrevistas com os empreendedores turísticos rurais foram aleatórias, proporcionais a 

importância do empreendimento para o turismo rural do município ou região. Neste caso, 

municípios com pouca expressão na atividade - como Guaramirim e Massaranduba - tiveram 

poucas entrevistas. 

2.1 PROCEDIMENTOS DE COLETA E ANÁLISE DOS DADOS 

Os dados foram coletados por intermédio dos seguintes instrumentos: descrição, 

entrevista semi-estruturada, análise documental, observação in loco e mapeamento dos 

envolvidos no processo de participação junto a organizações turísticas. O procedimento 

envolveu as etapas descritas a seguir. 

Descrição: expõe as características de determinada população ou de determinado 

fenômeno e, segundo Gil (1999, p. 44), “tem como objetivo primordial à descrição das 

características de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre 

variáveis”. Conforme Triviños (1987), deve-se delimitar a população e a amostra para obter 

certo grau de validade científica, pois, muitas vezes, este tipo de estudo é criticado por 

utilizar-se de técnicas subjetivas de coleta, ou seja, técnicas quantificáveis que não permitem a 

análise precisa do fato como um todo.  

Neste estudo, as respostas dos entrevistados são apresentadas em tabelas com os 

devidos percentuais e a descrição das respostas, com possibilidades de serem abertas e 

fechadas.    
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Entrevista: procedimento mais utilizado no trabalho de campo. Nele, o pesquisador 

busca obter informações por meio da fala dos atores sociais (MINAYO, 1994). A entrevista 

semi-estruturada é a junção da entrevista estruturada com a não-estruturada, ou seja, possui 

perguntas já formuladas pelo pesquisador, mas com a liberdade do entrevistado abordar o 

tema discutido. Este tipo de entrevista, segundo Triviños (1987), favorece a descrição dos 

fenômenos sociais, seja na sua totalidade, seja em situações específicas. Deve-se estar atento à 

forma como o pesquisador utiliza as informações obtidas, pois os resultados são 

verdadeiramente valiosos. A entrevista semi-estruturada (Apêndice A) é composta por 

perguntas abertas e fechadas, aplicadas durante visitas pré-agendadas aos representantes de 

secretarias municipais de turismo, entidades ligadas, turismólogos e representantes das 

entidades e empreendimentos envolvidos nos processos de territorialização do 

desenvolvimento turístico rural dos municípios da região pesquisada, e também durante a 

participação do pesquisador em reuniões dessas entidades. Para maior melhor entendimento 

das respostas e obtenção dos detalhes, utilizou-se de um gravador nas entrevistas. 

Análise documental: trata de dados mais específicos sobre o local pesquisado, os 

quais, em muitos casos, não foram publicados ou divulgados. Este tipo de análise se 

diferencia da revisão bibliográfica porque “a pesquisa documental vale-se de materiais que 

não receberam ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser relembrados de acordo 

com os objetivos da pesquisa.” (GIL, 1999, p. 66). Na referida pesquisa, esta análise ocorreu 

por meio de materiais de divulgação turística, sites, documentos e demais materiais com 

propostas e sugestões de territorialização do desenvolvimento turístico rural da região. 

Observação in loco: segundo Minayo (1994), acontece através do contato direto do 

pesquisador com o fenômeno observado, na busca de informações sobre a realidade dos atores 

sociais e o contexto em que estão inseridos. Esta técnica é muito importante e complementa as 

demais técnicas mencionadas, pois algumas informações não são alcançadas com a entrevista, 

nem estão escritas em documentos, conseguindo-se obtê-las somente através do contato direto 

do pesquisador com o objeto pesquisado, o que torna a análise do entrevistador bastante 

pessoal. Os municípios que realizaram, ou realizam, a territorialização do desenvolvimento 

turístico rural possuem suas especificidades e, por isso, a observação in loco possibilitou uma 

visão própria e real da região pesquisada.  Nesta etapa, foram realizadas entrevistas informais 

com os sujeitos interessados em contribuir com o objeto de estudo. Esta atividade enriqueceu 

ainda mais os dados coletados.  
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

INSTRUMENTOS DE 
COLETA DE DADOS  

PERGUNTAS DA ENTREVISTA  MÉTODO  

Caracterizar os 
municípios que se 
envolveram na 
territorialização do 
desenvolvimento 
turístico rural na região 
da SDR de Jaraguá do 
Sul. 

- Observação in 
loco. 

- Entrevistas 
informais.   

- Análise 
documental. 

- Gravação. 

A entrevista não contempla este 
objetivo. 

 
 
 

Qualitativo 

Identificar os sujeitos e 
suas percepções sobre 
participação no 
desenvolvimento 
turístico rural nos 
municípios da região da 
SDR de Jaraguá do Sul. 

- Mapeamento dos 
envolvidos no 
processo de 
participação junto 
às organizações 
turísticas. 

- Entrevista semi-
estruturada. 

Gênero; faixa etária; grau de 
escolaridade; entidade/empresa; 
cargo/função; 
município/localidade; porte; 
produtos e serviços; número de 
funcionários; época e perfil da 
demanda; definição de Turismo 
Rural (TR); desenvolvimento 
turístico regional; participação 
com o TR; pontos fortes e fracos 
do desenvolvimento do TR; 
prioridade na região com o 
segmento turístico; conhecimento 
sobre algum projeto de TR; 
participação da comunidade e 
iniciativa pública e privada nos 
projetos regionais.  

 
 
 
 
 
 

Quantitativo 

Analisar os resultados e 
perspectivas do 
processo de participação 
na territorialização do 
desenvolvimento 
turístico rural, visando a 
sustentabilidade do 
setor. 

- Observação in 
loco.  

- Entrevista 
informal 

- Interpretação e 
análise dos dados. 

Melhores alternativas para o 
desenvolvimento do TR; 
consideração do TR com as 
questões ecológicas, sociais, 
culturais, econômicas e espaciais; 
preocupação do TR com os 
impactos causados pelos turistas; 
contribuição do TR para o 
desenvolvimento da região; 
críticas e sugestões.  

 
 

Qualitativo e 
quantitativo. 

Quadro 02 - Construto da coleta de dados 

Fonte: Da Pesquisa 

Na interpretação dos dados, analisou-se aspectos qualitativos e quantitativos, sendo 

que os últimos foram demonstrados estatisticamente. Após, a categorização, codificação e 

tabulação, os dados foram confrontados com os objetivos, visando à compreensão do 

problema e a validação, ou não, dos pressupostos da pesquisa. Dessa forma, a pesquisa 

procurou apresentar os processos de territorialização do desenvolvimento turístico rural nos 

municípios da SDR de Jaraguá do Sul e se estes contemplaram, ou não, a participação dos 

sujeitos envolvidos. 
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2.2 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

Esta pesquisa apresentou limitações que podem sugerir novos olhares em 

investigações futuras, uma vez que, pelo recorte proposto, não foi analisada a demanda 

turística. Este fato pode restringir uma descrição mais ampla da importância do turismo rural 

desta região. Outra limitação foi o afastamento de alguns responsáveis pelos cargos ocupados 

na época das propostas estudadas, dificultando a caracterização do processo. Além disso, 

muitos investidores turísticos fecharam os empreendimentos e não foi possível conhecer o 

real motivo do abandono da atividade, uma vez que estes não foram encontrados. Por fim, a 

questão político-partidária dos atuais responsáveis públicos limitou a pesquisa, pois é 

provável que muitas das ações relacionadas à territorialização do desenvolvimento turístico 

rural nos municípios envolvidos foram desenvolvidas por pessoas de outros partidos, o que 

dificultou a busca de informações mais detalhadas sobre o processo. 
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3 A FALA DOS AUTORES: UM OLHAR NAS REFERÊNCIAS  

Nesta revisão, aborda-se territorialização, desenvolvimento turístico rural, 

participação e sustentabilidade, com base em diversas fontes e autores da área, a fim de obter-

se pensamentos e opiniões sobre os temas discutidos.  

3.1 TERRITORIALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO  

A definição de região é complexa, pois fundamenta-se em características geográfico-

espaciais, relaciona-se à formação socioeconômica e histórica, e abrange questões 

econômicas, sociais, políticas, culturais e antropológicas. Sob uma análise capitalista, região é 

o espaço onde se imbricam processos de produção e reprodução. Sob ponto de vista 

econômico, região tende a ser vista como uma área de homogeneização da reprodução de 

capital, na qual as diferenças regionais são inexpressivas. Destaca-se, no entanto, que  

dificilmente essa homogeneização se completa em função das desigualdades inerentes ao 

processo de reprodução de capital, exceto em sociedades extremamente capitalistas como a 

norte americana, por exemplo (OLIVEIRA, 1981). 

Relacionando o conceito de região e espaço com a sociedade, observa-se que o 

espaço é uma dimensão ainda a ser ocupada, é neutro, homogêneo e estático. O território 

passa a ser o espaço vivido, ou seja, o espaço socialmente construído. Em uma visão 

extremamente realista, consubstancia-se numa relação de poder, pois quem detém o poder 

estabelece a forma de ocupação e desenvolvimento dos espaços. Acrescente-se que a noção de 

domínio do espaço sempre esteve presente na sociedade e, nas sociedades capitalistas, o 

dinheiro, o tempo e o espaço podem ser considerados como fios da teia representada pelo 

poder social, sempre presente (HARVEY, 1992).  

Conforme Santos (2000), quando surgiu a globalização, pensou-se que as regiões 

fossem desaparecer, mas isto não ocorreu porque, em parte, a globalização procurou reafirmar 

a identidade local e regional. Contudo, para obter-se esta especificidade é preciso estar 

inserido neste processo. Em muitos espaços observa-se a homogeneização como consequência 

dos avanços tecnológicos ocasionados pela globalização.  

Para Geiger (2002), o termo território vem de terra, que pode significar uma porção 

não pedregosa, asfaltada ou cimentada da superfície terrestre; ou referir-se a uma extensão 

terrestre que está sobre posse e poder de um grupo social. Conforme Corrêa (2002), 

etimologicamente território deriva do latim terra e torium, que significa terra pertencente a 

alguém.   
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Desta forma, tem-se o território como a área característica de cada sociedade, ou 

seja, com as especificidades das pessoas que ali vivem. Embora preserve as próprias 

particularidades, o território não possui total autonomia, pois representa apenas uma parte do 

todo (SANTOS, 2000). 

O território é o chão e mais a população, isto é, uma identidade, o fato e o 
sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. O território é à base do trabalho, da 
residência, das trocas materiais e espirituais e da vida, sobre os quais ele influi 
(SANTOS, 2000, p. 96). 

Assim, território pode ser definido como “lugar em que desembocam todas as ações, 

todas as paixões, todos os poderes, todas as forças, todas as fraquezas, isto é, onde a história 

do homem plenamente se realiza a partir das manifestações da sua existência.” (SANTOS, 

2002, p. 9).  A escolha do território, ou a noção de espaço, está diretamente subordinada aos 

fluxos tecnológicos, fluxos de informação e fluxos financeiros, principalmente os fluxos 

financeiros, pois quem detém o dinheiro, detém a tecnologia e as informações. Sendo o 

conceito de território amplo, Haesbaert (2006) o classifica a partir das perspectivas descritas a 

seguir. 

• Política: a mais difundida, onde o território é visto como um espaço delimitado e 

controlado, através do qual se exerce determinado poder, na maioria das vezes, 

relacionado ao poder político do Estado. 

• Cultural: prioriza a dimensão simbólica e mais subjetiva, onde o território é visto, 

sobretudo, como o produto da apropriação/valorização simbólica de um grupo, em 

relação ao seu espaço vivido. 

• Econômico: menos difundida, enfatiza a dimensão espacial das relações 

econômicas, e o território é tido como fonte de recursos e/ou incorporado no 

embate entre classes sociais; na relação capital-trabalho como produto da divisão 

“territorial” do trabalho. 

Ampliando a discussão, Corrêa (2002, p. 251) considera que o território relaciona-se 

sempre a ideia de poder, seja este público, estatal ou de grandes empresas, “revestido da 

dimensão política, afetiva ou ambas”. Nos territórios, observa-se a existência de limites de 

soberania, propriedade, disciplina, vigilância e jurisdição (GEIGER, 2002). 

Designa-se por território uma porção da natureza e, portanto, do espaço sobre o qual 
uma determinada sociedade reivindica e garante a todos ou a parte de seus membros 
direitos estáveis de acesso, de controle e de uso com respeito à totalidade ou parte 
dos recursos que aí se encontram e que ela deseja e é capaz de explorar 
(GODELIER, 1984, p. 112). 
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Ao relacionar espaço, território, região e construção social, percebe-se que, ao longo 

do tempo, estas relações vão adaptando-se a realidade vivida, como no caso da globalização. 

Porém, é preciso levar em conta as particularidades e a heterogeneidade para garantir a 

preservação das características específicas e o respeito às diferenças, independentemente do 

período e da ocasião em que se dá o processo de regionalização (STORPER, 1997). 

Haesbaert (2006) sugere uma perspectiva territorial integradora, com diferentes 

dimensões sociais, ou seja, o território como integrador de todas as perspectivas discutidas. Se 

a Etologia tenta explicar os motivos pelos quais muitos animais se comportam 

territorialmente, a Ciência Política procura discutir o papel do espaço na construção das 

relações de poder; e a Antropologia trata da questão de símbolos por meio do território. 

Propõe-se que os geógrafos, estudiosos da espacialidade humana integrem o território à 

riqueza e à condensação das dimensões sociais que o espaço manifesta. Neste sentido, alguns 

autores defendem a substituição do termo território por espacialidade, que trata o espaço de 

uma forma mais ampla, conjugando no mesmo lugar diversos componentes da vida social. 

De modo geral, Haesbaert (2006) considera duas possibilidades de compreensão de 

território: a primeira admite a existência de vários tipos de territórios que coexistiram no 

mundo contemporâneo; e a segunda trata a construção de território de uma nova forma, 

articulada e conectada. Andradre (2002) afirma que a formação de um território resulta em 

uma consciência de participação das pessoas envolvidas, provocando um sentimento de 

territorialidade, ou seja, uma consciência de confraternização entre todos.  

Embora tenham surgido com as ciências sociais e naturais, a expressão território e 

seus derivados – como territorialidade, territorialização e desterritorialização – também vem 

sendo utilizadas pela geografia política. Estes termos concorrem com outros tradicionais 

como espaço e região que, conforme Andrade (2002), em tempos de globalização tendem a 

cair em desuso. Nessa linha, territorialidade consiste na apropriação de determinado espaço 

por um indivíduo ou grupo; territorialização envolve a forma de criar meios espaciais de 

poder para estes indivíduos ou grupos; e desterritorialização trata da perda, do desfazer de 

determinado território em função de contradições. 

Conforme Haesbaert (2006), a noção de territorialidade é mais limitada e 

incorporada ao espaço quando este media uma relação de poder, utilizada para influenciar e 

controlar pessoas, coisas e/ou relações sociais. Dessa forma, a fronteira e o controle de acesso 

são fundamentais para a definição de territorialidade. Neste estudo, ao invés da 

territorialidade vinculada ao instinto e ao comportamento animal, propõe-se uma visão de 

territorialidade humana e social, que leve em conta perspectiva política - importância, forma, 
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poder, limites, tamanho e competências do Estado – e reconheça a importância das dimensões 

econômicas, do uso da terra; da cultura e da significação do espaço.   

Para Sack (1986, p. 6) territorialidade é a “tentativa, por um indivíduo ou grupo, de 

atingir/afetar, influenciar ou controlar pessoas, fenômenos e relacionamentos, pela 

delimitação e afirmação do controle sobre uma área geográfica. Esta área será chamada de 

território.” Conforme Corrêa (2002, p. 251, 252), “A territorialidade, por sua vez, refere-se ao 

conjunto de práticas e expressões materiais e simbólicas capazes de garantir a apropriação e 

permanência de dado território por determinado agente social, o Estado, os diferentes grupos 

sociais e as empresas.” 

Dentre as várias formas de manifestação de territorialidade, a mais conhecida refere-

se aos territórios juridicamente reconhecidos como, por exemplo, a propriedade privada da 

terra. Atualmente, segundo Haesbaert (2006), a noção de territorialidade é bastante mutável e 

flexível, influenciada pelo contexto histórico-geográfico e seu grupo social. Sintetizando esta 

discussão, Sack (1986, p. 28) afirma que “a territorialidade deve proporcionar uma 

classificação por área, uma forma de comunicação por fronteira e uma forma de coação ou 

controle.” Território é um espaço onde as pessoas tendem a seguir o modo de vida local ao 

mesmo tempo em que recebem influências do mundo globalizado, ou seja, criam a própria 

cultura.   

Por isso, mesmo em tempos de globalização, cada grupo social, classe ou instituição 

pode territorializar-se por meio de caráter funcional (econômico-político) ou simbólico 

(político-cultural) na relação de desenvolvimento de seus espaços, dependendo da dinâmica 

de poder e das estratégias.  

Territorializar-se, desta forma, significa criar mediações espaciais que nos 
proporcionem efetivo “poder” sobre nossa reprodução enquanto grupos sociais (para 
alguns também enquanto indivíduos), poder este que é sempre multiescalar e 
multidimensional, material e imaterial, de “dominação” e “apropriação” ao mesmo 
tempo (HAESBAERT, 2006, p. 97). 

 Obviamente que territorializar-se para um grupo indígena, por exemplo, é diferente 

do que para um grupo de executivos de uma empresa transnacional. Consta que aumentam os 

processos de desterritorialização ao invés da re-territorialização. “A desterritorialidade é 

entendida como a perda do território apropriado e vivido em razão de diferentes processos 

derivados de contradições capazes de desfazerem território.” (CORRÊA, 2002, p. 252). O 

autor relaciona às novas territorialidades ou re-territorialidades ao abandono dos velhos 

territórios para a criação de novos, como por exemplo, por meio da reconstrução de velhos 

territórios. 
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O processo de desterritorialização, discutido por Haesbaert (2006) com base na 

perspectiva econômica, considera que a fragmentação e fragilização que atingiram o campo 

do trabalho e da produção nas últimas décadas podem ser considerados componentes 

essenciais para sua configuração. Desta forma, uma atividade é considerada territorializada 

quando depende economicamente de determinada localidade, ou seja, não há espaços com os 

recursos necessários e estes não podem ser facilmente criados ou imitados em outros locais. 

Em tempos de globalização esta é uma realidade cada vez mais rara. 

A expansão do território, além de promover a expansão da territorialidade, também 

provoca a desterritorialidade dos grupos que se sentem prejudicados e ameaçados com a 

forma de imposição de alguns hábitos e costumes, diferentes dos tradicionais, tendo como 

consequência a desaculturação. Nesse sentido, pode-se tomar como exemplo o choque 

cultural entre indígenas e brancos em relação ao uso da terra, pois há diferenças entre a 

concepção de terra como mercadoria e como valor de uso, principalmente, com o surgimento 

de novas formas de uso e de domínio do território (ANDRADE, 2002). 

Com relação à questão da territorialidade em países com grandes extensões, como no 

caso do Brasil, Andrade (2002) alerta para os problemas das escalas nacional, estadual, 

regional e local. O Brasil, por exemplo, utiliza um único idioma em todo território nacional e 

apresenta formações culturais bastante variadas de uma região à outra. Por isso, formam-se 

grupos que defendem ideias separatistas para o desmembramento do País, como no caso do 

Rio Grande do Sul, São Paulo e Nordeste. Nestes casos, Geiger (2002) cita duas motivações: 

uma relacionada a populações de áreas mais prósperas que não querem arcar com custos do 

gerenciamento do território devido à existência de áreas mais pobres; outra relacionada ao 

interesse de elites que querem ampliar o espaço público, criando novos empregos e valores.  

Há casos de movimentos que defendem a divisão dos estados e a formação de novas 

unidades territoriais também na escala estadual e regional como, por exemplo, o Estado de 

Mato Grosso do Sul que se separou do Mato Grosso, e de Tocantins que se separou de Goiás. 

Na escala local, estão os municípios ou pequenos lugares que têm seus interesses afetados e, 

com o tempo, foram perdendo poder, tendo como forma de compensação a elevação de 

distritos a municípios. Esta, porém, é uma reflexão brasileira, que não se aplica a todos os 

países com escalas territoriais semelhantes, haja vista que a discussão sobre a territorialidade 

se encontra em constante transformação, pois quando se trata de tempo e espaço nada é 

permanente (GEIGER, 2002).  
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Diante dessa discussão teórica, neste estudo, adota-se o conceito de Haesbaert (2006) 

que considera o território como algo amplo e sob uma perspectiva integradora, a qual envolve 

fatores políticos, econômicos e culturais. Para o autor, a territorialidade é mutável e flexível, 

podendo variar conforme o grupo social e o contexto histórico e geográfico em que está 

inserido. 

Na relação entre turismo e território, segundo Cruz (2002, p. 15), parte-se de duas 

indagações: “Qual o papel que cabe ao turismo no (re)ordenamento de territórios, 

considerando-se o imenso jogo de relações com que essa atividade se insere?” E ainda, “qual 

o “território do turismo”, na atualidade?” Pode-se afirmar que existem diversas 

particularidades que caracterizam a relação turismo-território, sendo uma delas o fato do 

espaço ser o principal objeto de consumo do turismo. O processo de consumo dos espaços 

pela atividade turística formam os territórios turísticos. O processo de transformação de um 

espaço em território turístico, segundo Knafou (1999), acontece por meio de uma adequação 

desse espaço a sua nova função, ou seja, a criação de um sistema de objetos trazidos pela 

demanda social do turismo. 

Na relação turismo e território, há três possibilidades: territórios nos quais as pessoas 

e lugares não fazem parte do mundo turístico e independem desta atividade; turismo sem 

território quando os produtos turísticos possuem características próprias, independentes dos 

fatores naturais e socioculturais dos territórios em que estão inseridos como, por exemplo, 

parques temáticos; e territórios turísticos nos quais os lugares são inventados e produzidos 

pelos turistas e retomados pelos operadores turísticos e planejadores como, por exemplo, 

hotéis e turismo de segunda-residência. No turismo, pode-se considerar ainda três fatores que 

determinam a seletividade espacial: os turistas que definem o lugar como turístico ou não por 

meio do deslocamento; o mercado que possui o importante papel de transformar o território 

em produto turístico, tendo o marketing como uma de suas ferramentas; e os planejadores e 

promotores territoriais que tem a função de tornar a atividade turística racional e competitiva, 

ou seja, contemplar as necessidades dos turistas e da população local (KNAFOU, 1999). 

De modo geral, compreender o papel do turismo no ordenamento e reordenamento de 

territórios requer que se leve em conta algumas variáveis, dentre as quais, as políticas públicas 

do país como, no caso, a política nacional de turismo mencionada por Cruz (2002). O grande 

desafio é buscar territórios turísticos diferenciados e autênticos, pois, atualmente observa-se a 

predominância de características semelhantes em vários destinos turísticos mundiais. 
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Nos últimos anos, algumas ideias que relacionavam o turismo rural ao atraso estão se 

modificando, “o espaço rural tende a ser cada vez mais valorizado por tudo o que se opõe ao 

artificialismo das cidades.” (VEIGA, 2000, p. 165). Em uma pesquisa realizada em 26 países, 

no ano de 1994, a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) 

identificou um novo tipo de povoamento territorial, dividido em três categorias de regiões: 

essencialmente rural onde mais da metade da população vive no campo; essencialmente 

urbana onde menos de 15% da população vivem em localidades campestres; e relativamente 

rural na qual de 15% a 50% dos habitantes vivem em comunidades rurais. O Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 1996) aponta alguns conceitos importantes como 

o de que uma zona rural é a área externa ao perímetro urbano, incluindo as áreas de 

aglomerado rural. Estas, como todas as localidades situadas em áreas legalmente definidas 

como rurais, caracterizam-se por um conjunto de edificações permanentes e adjacentes, 

formando uma área continuamente construída, com arruamentos reconhecíveis ou dispostos 

ao longo de uma via de comunicação. 

Durante muito tempo, o termo rural foi entendido como oposto ao urbano, 

atualmente, no entanto, é difícil distingui-los devido às relações existentes entre ambos, pois 

se acredita que o rural está deixando de existir em decorrência do processo de modernização. 

Para amenizar esta complexa discussão, pode-se considerar alguns fatores que estão 

relacionados com áreas rurais, independentemente de questões geográficas e históricas, tais 

como: o predomínio da agricultura e pecuária no campo econômico; a prevalência de redes 

sociais primárias no social; e a maior presença de elementos naturais na paisagem (SOLLA, 

2002).  

Essencialmente o conjunto dinâmico de três elementos - o modo de vida, a 
identidade local e a natureza - e poder ser caracterizado por um espaço onde exista 
uma presença significativa da natureza e a atividade produtiva esteja vinculada 
diretamente, indiretamente ou em equilíbrio com o meio natural, tendo predomínio 
da atividade produtiva primária, mas sendo possível a existência de atividades 
secundárias e terciárias (BOVO, 2006, p. 174, 175). 

O setor secundário envolve pequenas manufaturas vinculadas à atividade primária; e 

o setor terciário relaciona-se à natureza ou ao setor primário. O modo de vida no meio rural é 

caracterizado por uma vida cotidiana menos agitada do que a urbana; baixa densidade 

demográfica; pouca mobilidade profissional, sendo que a profissão passa de pai para filho; 

além de elementos como: festas típicas e religiosas; tipo de arquitetura; culinária local; 

tradições; histórias populares; entre outros (BOVO, 2006).  
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Conforme Ruschmann (2001), o espaço rural caracteriza-se por estruturas de 

pequena escala, com ampla variedade de natureza e riqueza cultural das comunidades do 

campo. Em relação ao desenvolvimento da atividade turística no espaço rural, Florit (2004) 

alerta para o fato de que os seres humanos nunca poderão intervir na natureza sem transformar 

o ambiente natural. A sociologia do meio ambiente estuda as interações sócio-ambientais, nas 

quais os seres humanos causam impacto sobre o ambiente físico e as condições naturais 

afetam as sociedades humanas.  

Evidencia-se o surgimento, na agricultura, de várias definições sobre a 

sustentabilidade, demonstrando o interesse aliar a preservação do meio ambiente à tecnologia. 

Na verdade, essa discussão surgiu em resposta a uma agricultura que, apesar da tecnologia 

avançada e moderna, ainda continua a depender de processos e recursos naturais, muitas vezes 

não-renováveis, o que inviabiliza os atuais sistemas de produção agrícola e o uso desses 

recursos por futuras gerações (EHLERS, 1996). “Rural não é sinônimo de agrícola.” (VEIGA, 

2000, p. 177). No meio rural, evidencia-se a presença não só de agricultores, mas também de 

pessoas que possuem residência rural e trabalham na área urbana, ou então de aposentados 

que necessitam, assim como os agricultores, de condições de vida favoráveis. 

O surgimento do conceito de “agricultura sustentável” deu-se pela necessidade de um 

padrão produtivo que não agrida o meio ambiente e mantenha as características dos 

agroecossistemas por longos períodos, ou seja, a combinação de práticas convencionais e 

alternativas. Florit (2004) cita algumas categorias de agricultura alternativa como: a orgânica, 

a biológica, a biodinâmica e a natural. O autor considera que as críticas à agricultura moderna 

geram novas práticas. “Não há dúvida de que a prática do cultivo da terra, ou agricultura, 

envolve aspectos sociais, econômicos e ambientais que devem ser entendidos conjuntamente.” 

(EHLERS, 1996, p. 121).  

Haesbaert (2006) afirma que o território é dinâmico, mutável e flexível. Neste 

sentido, o território possui papel determinante para o desenvolvimento turístico rural, 

envolvendo fatores econômicos, culturais e políticos em uma perspectiva integradora. Sendo 

as particularidades locais as principais motivadoras do turismo rural, é imprescindível que 

estas áreas mantenham suas características originais, opondo-se ao artificialismo da atividade. 

Diante de tal constatação, sem desmerecer outros autores, adota-se este conceito de Haesbaert 

(2006) como principal parâmetro teórico sobre a territorialização do turismo rural. 

Besserman (2003) salienta que o desenvolvimento pode estar relacionado ao 

crescimento econômico ou, como a etimologia da palavra sugere, ao des(fazer) o que está 

envolvido, da mesma forma que desarrollar, dévellope e development. A discussão sobre o 
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desenvolvimento surgiu em 1940, durante a preparação dos anteprojetos para a reconstrução 

da periferia da Europa pós-guerra. No início, o desenvolvimento priorizava questões 

econômicas relacionadas ao pleno emprego, à importância do bem-estar, à necessidade de 

planejamento e intervenção do Estado em assuntos econômicos. Conforme Sachs (2004), a 

queda do muro de Berlim marcou o fim do desenvolvimento não capitalista, ou seja, do 

socialismo real, o que foi essencial para a atual ideia de desenvolvimento. De forma 

pluridimensional, o desenvolvimento é entendido como um projeto, uma norma, um caminho 

histórico em direção a ele, ou seja, é aplicável a totalidade das nações. 

Para Coriolano (2003a), em um estudo aprofundado, devem ser considerados os tipos 

de desenvolvimento que as teorias propõem. Teorias estas que surgiram após a Segunda 

Guerra Mundial. Anteriormente, os Estados eram classificados de acordo com critérios 

culturais, religiosos e geográficos, ou seja, civilizados ou não civilizados, católicos ou não 

católicos, orientais ou ocidentais. Após o impacto desta guerra, os Estados Unidos 

introduziram o conceito de desenvolvimento e subdesenvolvimento em todos os países, 

demonstrando a hegemonia americana. O tema começou a ser discutido no Brasil na década 

de 50, durante o Governo de Juscelino, mas o debate intensificou-se nos anos 60 em função 

de campanhas desenvolvimentistas promovidas pelos Estados Unidos, que apregoavam 

estratégias para melhoria das condições de vida de países subdesenvolvidos. 

O conceito de desenvolvimento surgido nas políticas nacionais de todos os países a 

partir da Segunda Guerra Mundial e dos processos de descolonização está associado à “ideia 

de fazer as nações pobres caminharem em busca da superação de suas pobrezas” 

(CORIOLANO, 2003a, p. 162). Atribui-se ao desenvolvimento algo positivo, que conduz a 

um futuro melhor, pois se projeta a realidade desejada e não a vivida. Dada a 

multidisciplinaridade do tema, a autora considera o desenvolvimento “um processo de 

produção de riqueza com partilha e distribuição com equidade, conforme a necessidade das 

pessoas, ou seja, com justiça” (p. 162). O desenvolvimento, todavia, não se refere somente à 

economia, mas esta deve movimentar-se em prol do desenvolvimento. Portanto, um dos 

maiores desafios da sociedade atual é promover o desenvolvimento centrado no ser humano.  

Para aprofundar a discussão sobre desenvolvimento, Theis (2008) menciona algumas 

perspectivas, sendo uma delas a da economia clássica burguesa, ou seja, um caráter 

essencialmente econômico, comprovado pela acumulação de riquezas. Sob a perspectiva de 

crescimento econômico, o foco do debate se deslocou do aumento de riqueza material para a 



35 

elevação da renda per capita. No sentido de acumulação de capital, desenvolvimento significa 

a reprodução de capital com base na ampliação das forças produtivas.  

A perspectiva do meio ambiente e do determinismo geográfico considera que a ação 

humana é determinada pelo meio natural, e que as regiões podem determinar características 

naturais e as condições sociais. Por exemplo, países do Norte são tidos como desenvolvidos, e 

países do Sul como subdesenvolvidos. Essa visão gera preconceitos como relacionar o 

subdesenvolvimento a cor de pele. O desenvolvimento e o problema dos indicadores estão 

relacionados à dificuldade e a importância da mensuração do tema. Os indicadores procuram 

medir o grau de desenvolvimento de um país ou região e possibilitam a comparação de 

desempenho entre eles. Contudo, o porquê e como o desenvolvimento é medido revelam as 

dificuldades desta mensuração, pois os indicadores utilizados focam as questões econômicas e 

ignoram, quase que totalmente, as questões ambientais e culturais (THEIS, 2008). 

O desenvolvimento é algo universalmente desejado e traz a ideia de progresso e 

melhoria das relações humanas. Para Theis (2008), o termo progresso remete a um momento 

de esperança, trazendo a visão de um futuro de liberdade, justiça e abundância, mas 

evidencia-se que a maioria pobre está excluída deste processo. Pela complexidade do termo, 

considera-se que o desenvolvimento ainda continuará a ser discutido por algum tempo. 

Embora a maioria das perspectivas de desenvolvimento priorize fatores econômicos, 

neste trabalho, coloca-se em primeiro plano as questões sociais e ambientais que, por sua vez, 

estão mais relacionadas ao objeto de estudo. Nesse sentido, destaca-se que a inclusão de 

aspectos sociais no conceito de desenvolvimento só foi recomendada pelo Conselho 

Econômico das Nações Unidas em 1962. As Propostas de Ação da Primeira Década de 

Desenvolvimento do Órgão das Nações Unidas (ONU), em 1960-1970, determinavam que o 

problema do subdesenvolvimento não fosse o crescimento, mas o desenvolvimento. Este se 

vinculava, segundo a ONU, a mudanças qualitativas, ou seja, sociais, culturais e econômicas 

(CORIOLANO, 2003a). 

Por isso, além de propiciar o crescimento econômico e preocupar-se com as questões 

ambientais, o desenvolvimento deve garantir melhores condições de vida e privilegiar a esfera 

local, no caso, todas as classes sociais. Para Coriolano (2003b, p. 26), “o desenvolvimento 

voltado para a escala humana pode ser entendido como aquele que privilegia o ser humano, 

possibilitando o desabrochar de suas potencialidades, assegurando-lhes subsistência, trabalho, 

educação e condições de uma vida digna a todos os cidadãos.” Em suma, o desenvolvimento 

deve ocorrer por meio de uma cultura de cooperação e parceria que priorize o ser humano. 
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Conforme Sen (2000), desenvolvimento é um processo de expansão das liberdades 

reais de que as pessoas desfrutam, ou seja, é a remoção da privação por pobreza, tirania, 

carência de oportunidades econômicas, destituição social, negligência de serviços públicos, 

interferência excessiva de Estados repressivos etc. A autora considera a liberdade econômica, 

social e política como um meio de promover a participação de todos nas discussões e 

estratégias do tão desejado desenvolvimento. 

Na área rural, configura-se um novo ciclo de desenvolvimento, pois, como afirma 

Sachs (2004), é neste espaço que se observa o maior potencial de empregos e auto-empregos 

decentes. Deste modo, a reforma agrária e as medidas de apoio à agricultura familiar são 

consideradas importantes alavancas da estratégia de desenvolvimento. Neste sentido, o 

desenvolvimento rural, e não somente o agrícola, promove a pluriatividade dos membros das 

famílias de agricultores e incentiva empregos rurais não agrícolas em: agroindústrias; 

artesanato; pequenas indústrias descentralizadas; prestação de serviços técnicos de 

manutenção, sociais e pessoais; transporte, construção, administração pública e em atividade 

turística. Destaca-se que a última tem se caracterizado como uma estratégia de 

desenvolvimento local para espaços rurais não dependam apenas de atividades agrícolas. 

Em 1978, levando em conta a satisfação das necessidades humanas, a Organização 

das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) criou um conceito de 

desenvolvimento endógeno e recomendou aos países subdesenvolvidos que não implantassem 

o modelo mecânico das sociedades industrializadas, mas buscassem soluções locais ao invés 

de globais. Neste contexto, algumas sociedades, antes exclusivamente industrializadas, 

passaram a desenvolver atividades econômicas terciárias como: educação, comunicações, 

lazer e turismo. A proposta de desenvolvimento local e humano surgiu como uma alternativa 

de mudança, assim como turismo local ao invés do turismo global.  

Para Coriolano (2003b), entendido como fenômeno sócio-cultural e econômico, o 

turismo detém uma dinâmica que reflete no desenvolvimento local das comunidades, sendo, 

ao mesmo tempo, objeto e agente de transformações significativas. Daí a necessidade de 

viabilizar o desenvolvimento local e turístico, pois ambos têm o ser humano como centro das 

ações e a satisfação humana como objetivo. A despeito dos interesses globais, o turismo pode 

trazer benefícios locais, pois “quando relativo aos objetos, técnicas, deve ser identificado 

como progresso; quando visa à acumulação de capital, é considerado apenas crescimento 

econômico; quando prioriza o homem trata-se do desenvolvimento social.” (p. 36).  
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O turismo comunitário – como das comunidades litorâneas do Ceará - é 

desenvolvido pelos próprios moradores, que passam a articular e a construir a cadeia 

produtiva, ficando com a renda e o lucro da atividade turística, e revertendo-a em prol da 

melhoria da qualidade de vida local (CORIOLANO, 2003b). 

Ao levantar a discussão sobre a contribuição do turismo para o desenvolvimento de 

localidades, muitos autores e pesquisadores apresentam os benefícios econômicos que a 

atividade pode promover, principalmente, no que diz respeito à geração de emprego e renda. 

Segundo Verbole (2000), para que o turismo possa de fato contribuir para o desenvolvimento 

local, é necessário que os processos resultantes da atividade movimentem a economia, 

promovam justiça social, conservem a cultura e o meio natural, e permitam que os sujeitos 

sociais se incluam nos processos de decisão e gestão da atividade.  

O desenvolvimento do turismo rural é dinâmico e contínuo. Assim sendo, deve ser 
um processo socialmente construído e constantemente negociado entre atores, 
agentes e políticos que precisam definir as ações e mudanças sociais que serão 
realizadas. Desenvolvendo e avaliando o contexto social, político, histórico e 
ambiental (VERBOLE, 2000). 

Este estudo tem Coriolano (2003a) como referência para a discussão acerca do 

desenvolvimento turístico por se tratar de uma visão humana, que considera, além dos 

aspectos econômicos, as questões ambientais e sociais. O turismo tem o ser humano como 

centro de seu desenvolvimento, ao mesmo tempo em que tem na satisfação deste o seu maior 

objetivo.  

Ao realizar uma reflexão histórica, Araújo (2000) menciona que alguns estudiosos 

acreditam que o turismo rural surgiu em países Europeus - Espanha, França, Itália e Bélgica - 

no final do século XIX, mas passou a ser visto como um negócio somente após a Segunda 

Guerra Mundial. Outros já acreditam que o turismo rural surgiu nos Estados Unidos, quando 

os fazendeiros começaram a hospedar caçadores e pescadores em seus ranchos na temporada 

desses esportes e, percebendo a oportunidade de ampliar o negócio, passaram a oferecer 

cavalgadas, barcos e equipamentos aos seus hóspedes. Na leitura de Pires (2002), o turismo 

rural aconteceu de diferentes formas em vários países, por isso, o autor descreve a diversidade 

de produtos e atividades oferecidas em alguns países. 

• No Reino Unido: as chamadas férias de campo surgiram no século XVIII, com a 

Revolução Industrial. Estas férias caracterizam-se pela diversidade de atividades 

de lazer no em áreas rurais, pela participação de empresas e organizações 
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dedicadas à atividade, tendo como opções de alojamento: casas rurais, granjas, 

casas de hóspedes, hotéis, povoados de férias etc. 

• Na Itália: o turismo rural teve início em 1960, possuindo denominações como 

agroturismo, turismo no campo e turismo rural. Os alojamentos ficam em granjas 

de montanha ou interior, litorâneas e culturais, envolvendo o turismo equestre, o 

excursionismo, a pesca e o artesanato.  

• Na França: tida como modelo para outros países nesta atividade, os alojamentos 

consistem em hotéis, campings, povoados de férias, alojamentos estacionais, casas 

familiares e centros familiares de férias, granjas-albergues etc. As atividades 

incluem equitação, cicloturismo, passeio a pé e acampamentos.  

• Na Irlanda: a atividade é mais recente, teve início aproximadamente em 1980, com 

ênfase na organização da estrutura turística rural, tendo as granjas como principal 

alojamento, mas também hotéis, apartamentos, campings e residências. Os 

passeios a pé e a cavalo, a pesca, o golfe, o ciclismo, a navegação, os cruzeiros e a 

observação da natureza são as principais atividades.  

• Na Grécia: atualmente, o turismo rural está estruturado em povoados tradicionais 

conservados e alojamentos como: hotéis, bangalôs, motéis, casas de hóspedes e 

campings. Mesmo não havendo muita diferenciação entre o turismo rural e o 

agroturismo, o último se diferencia pelos alojamentos independentes, habitações 

para hóspedes, camping em granjas, alojamentos de passagem, e intercâmbio de 

férias para trabalho agrícola em granjas.  

• Na Dinamarca: não há muita distinção entre alojamentos rurais e não-rurais, 

predominam as residências secundárias ou chalés. Os alojamentos turísticos são as 

habitações para hóspedes e casa rurais. A alimentação é vegetariana e as atividades 

principais nas estâncias turísticas rurais são o cicloturismo, a pesca, o canoísmo, o 

caiaquismo e a caça.  

• Em Portugal: a atividade é bastante diversificada, dividindo-se em três formas: o 

turismo de habitação realizado em solares bem estruturados (moradas antigas de 

famílias); o turismo rural em casas rústicas das populações rurais; e o agroturismo 

que utiliza os alojamentos citados anteriormente, mas inclui a participação dos 

visitantes nas atividades produtivas cotidianas da propriedade e a convivência com 

as famílias.  
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• Na Espanha: o turismo rural não possui uma estruturação, os alojamentos seguem 

as peculiaridades de cada comunidade na forma de vivendas, casas de aldeia, 

albergues em casas de agricultura, campings, hospedarias, casas rurais. As 

atividades principais são as de caráter lúdico-esportivas (caminhadas em trilhas, 

rafting, parapente, escaladas) e educativas (aulas na natureza e em granjas-escola). 

Nos países europeus, o turismo rural surgiu com a finalidade de revitalizar a 

economia das áreas rurais através de atividades complementares às agrícolas, que 

incrementassem a receita das famílias e oferecessem uma segunda alternativa de renda para os 

fazendeiros. Na América do Sul, o turismo rural teve início na Argentina e Uruguai na década 

de 80. No Brasil, o município de Lages, na região serrana de Santa Catariana, é considerado o 

pioneiro no turismo rural. Tudo começou em 1984, com a iniciativa dos proprietários da 

Fazenda Pedras Brancas e com incentivos do poder público. Hoje, o município possui o título 

de “Capital Nacional do Turismo Rural” (ARAÚJO, 2000).  

Segundo Pires (2002), no Brasil, os processos de ocupação do território rural 

ocorreram de forma diferenciada em Estados como São Paulo, Mato Grosso, Minas Gerais, 

Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Isto acaba por trazer 

consequências para desenvolvimento turístico rural. Em Santa Catarina, por exemplo, a região 

serrana, especialmente Lages, desenvolveu atividades voltadas à cultura tropeira, enquanto a 

região do Vale do Itajaí desenvolveu a cultura européia. 

Em âmbito mundial, segundo a Organização Mundial do Turismo (OMT, 2003), o 

turismo rural pode envolver hospedagem, ou apenas visitação (sem pernoite) a fazendas, 

estâncias ou plantações, caracterizando-se pela organização de atividades que permitam a 

observação e participação do cotidiano rural. Complementando, Serrano, Bruhns e Luchiari 

(2000) definem o turismo rural como aquele que busca o desenvolvimento sustentável, através 

da conservação do patrimônio e da proteção do meio, tendo os habitantes locais como 

principais atores culturais, não se caracterizando como atividade de massa, e promovendo o 

contato cultural por meio da participação do visitante. 

Embora ainda seja difícil obter uma definição clara de turismo rural no Brasil, nas 

Diretrizes para o Desenvolvimento do Turismo Rural, o Ministério do Turismo (MTUR, 

2004) o define como “conjunto de atividades turísticas desenvolvidas no meio rural, 

comprometido com a produção agropecuária, agregando valor a produtos e serviços, 

resgatando e promovendo o patrimônio cultural e natural da comunidade.” (p. 11). Algumas 
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questões são importantes como para exemplificar o desenvolvimento do turismo rural, tais 

como, a concepção de meio rural, ou seja, território; atividades turísticas realizadas no meio 

rural, com oferta de serviços, equipamentos e produtos; comprometimento com a produção 

agropecuária; agregação de valor a produtos e serviços; resgate e promoção do patrimônio 

cultural e natural (MTUR, 2004). 

A Associação Brasileira de Turismo Rural (ABRATURR), em 1997, num 

documento oficial do Congresso de Turismo Rural realizado em Lages, não procurou obter 

um conceito preciso, mas sim princípios fundamentais do turismo rural como, “identidade 

própria, autenticidade, harmonia ambiental, preservação das raízes culturais, divulgação dos 

costumes e atendimento familiar.” (PIRES, 2002, p. 128).  

Assim, por mais que alguns autores busquem uma definição para o tema, o turismo 

rural ainda encontra-se em aberto, podendo assumir outras expressões como “agroturismo, 

turismo agrícola, turismo colonial, agroecoturismo, turismo ecológico-rural.” (PIRES, 2002, 

p. 130). Para Solla (2002), ainda há confusão para distinguir algumas tipologias turísticas. 

Diferenciar turismo rural de ecoturismo, por exemplo, no último prevalecem valores 

ecológicos, no primeiro há também uma preocupação com a cultura popular, a arquitetura, a 

gastronomia e os modos de vida, buscando valorizar tudo o que compõe o espaço em que está 

inserido. Esta motivação pressupõe a valorização do social desse espaço, mesmo sem muitas 

vezes exigir grande infraestrutura e profissionalização, pois se integra às populações locais. 

Neste contexto de desenvolvimento do espaço rural, surgem várias iniciativas de 

promover tipologias turísticas que possam atender às expectativas do mercado, inclusive, 

criando adjetivos para facilitar a leitura dos envolvidos, tais como, turismo de natureza, 

turismo urbano, ecoturismo, turismo cultural, turismo rural etc. Estes fatores, associados aos 

meios adotados para ajudar as áreas rurais a superarem a crise financeira, marcaram o início 

do turismo rural. Neste tipo de turismo, a comunidade rural envolvida procura captar turistas 

que buscam ambientes tranquilos, com o objetivo de atrair recursos, diversificar a economia 

local e melhorar o dinamismo do território rural (DREHER, 2004). 

O turismo rural pode ser um grande incentivador do desenvolvimento local, pois 

tendo o patrimônio natural, cultural e humano como principais atrativos, possibilita a geração 

de renda sem muito investimento, e permite manter e melhorar as condições de vida da 

comunidade (SOLLA, 2002). Verbole (2000) destaca, no entanto, algumas questões 

essenciais que devem ser consideradas no início do processo: Quem iniciará o processo de 

desenvolvimento? Quais as condições de negociação? Quem poderá e conseguirá participar? 
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Quem decidirá? Quais serão, na verdade, os beneficiados e quem perderá com o processo de 

desenvolvimento?  

Evidencia-se a necessidade de explicar o território como uma forma de planejamento 

do espaço, porém, segundo Knafou (1999), o turismo rural constitui um princípio de 

organização. Dentre os agentes que intervêm no processo de turistificação dos espaços, 

Fratucci (2007) considera: os agentes de turismo, o turista, os agentes de mercado, o Estado, 

as comunidades das áreas receptoras, os trabalhadores diretos do turismo, os trabalhadores 

indiretos do turismo e a população residente. Considera-se que os empreendedores são os 

principais responsáveis pela firmação da atividade em determinado lugar, e pelo delineamento 

de territórios de lazer e turismo. 

Neste contexto, é importante observar o papel dos diferentes atores envolvidos no 

processo de desenvolvimento turístico local, mencionados por Bovo (2006): Estado, 

população local, iniciativa privada e Associações de Turismo e/ou Organizações Não 

Governamentais (ONGs). A função do Estado é atrair investimentos financeiros, facilitar a 

implantação de projetos por meio de mecanismos fiscais, estabelecer legislação turística, 

fiscalizar as atividades turísticas, realizar e apoiar estudos para implantação e manutenção do 

setor. A população local possui papel fundamental neste processo, pois é responsável pela 

força de trabalho, artesanato, produtos agropecuários, hospedagem e atividades turísticas em 

geral. Cabe a iniciativa privada a responsabilidade pelo investimento de capital na adequação 

da região para receber os turistas, a divulgação e a venda de produtos. As Associações de 

Turismo e/ou ONGs surgem como um canal de comunicação e interação entre todos os atores 

mencionados, pois um bom relacionamento é fundamental para garantir o sucesso da 

atividade. 

Para Rodrigues (2000), os principais fatores de motivação dos turistas que escolhem 

uma área rural são: mudança de ambiente, ou seja, um estilo de vida diferente, que lhes 

permita recuperar as energias perdidas; contato mais próximo com a natureza; vivência com 

pessoas de modos de vida tidos como simples, em oposição aos comportamentos urbanos 

considerados frios e despersonalizados; local não-massificado, diferenciado, bucólico, 

tranquilo, sem ruídos; algo autêntico e natural. 

O turismo rural oferece várias atividades. Segundo Almeida, Froehlich e Riedl 

(2001), estas podem variar conforme a necessidade dos turistas, que geralmente buscam um 

contato direto com a natureza e o ambiente rural, destacando-se a pesca em açudes; as 

cavalgadas; os passeios de charrete, carro de molas e jipe; as caminhadas; as trilhas 
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ecológicas; e a prática de esportes ao ar livre. Mas, sem dúvida, um dos maiores objetivos de 

lazer das pessoas que praticam o turismo rural é conhecer e participar das atividades 

campeiras da fazenda, que podem ser: ordenha, colheita de hortigranjeiros e verduras sem 

agrotóxicos, fabricação de melado, açúcar mascavo e mel, e tropeadas, nas quais os peões 

fazem o aparte do gado. Há ainda as atividades de cunho cultural e de lazer, observadas em 

visitas a equipamentos antigos utilizados na área rural, exposições de fotos, feiras de 

artesanato local, degustação de comida e bebida típica, e das noites animadas ao som dos 

sanfoneiros e contadores de história, com direito a fogo de chão, roda de chimarrão e de viola. 

No meio rural, também são bastante comuns eventos como rodeios, leilões de gado e 

campeonatos de bocha. 

O turismo rural, quando bem planejado, pode trazer diversos benefícios à 

comunidade, levando-se sempre em consideração a participação desta em todo o processo. 

Para Almeida, Froehlich e Riedl (2001), com o esgotamento do potencial produtivo, o turismo 

rural surge como uma nova alternativa de fonte de renda e de geração de empregos para os 

proprietários rurais, haja vista a diversidade de atividades que podem ser oferecidas, tais 

como: hospedagem, restaurantes de comidas típicas, venda de artesanato, produtos coloniais, 

cavalgadas, charrete etc. Estas atividades, que tinham outras funções dentro da propriedade 

rural, passam a despertar maior interesse e são colocadas à disposição dos visitantes. Por isso: 

O turismo proporciona as áreas rurais uma segunda chance, uma vez que a primeira 
perdeu-se com a exaustão de sua potencialidade produtiva, pelo uso indiscriminado 
do solo e de pesticidas. O futuro e a sustentabilidade dessa atividade dependem da 
qualidade do produto oferecido pela promoção dos valores locais e da estabilidade 
da autenticidade cultural e da proteção ambiental (RUSCHMANN, 2001, p. 73). 

A atividade turística também pode criar empregos indiretos através do 

desenvolvimento do comércio, transportes e bancos, o que minimiza o êxodo rural, pois, a 

melhora da qualidade de vida faz com que a população permaneça na localidade. Outra 

vantagem é o estímulo de atividades inerentes ao contexto rural através da realização de obras 

de melhoria da infraestrutura, e pelo aperfeiçoamento dos serviços oferecidos, tais como, 

saneamento básico, pavimentação de estradas e acesso às telecomunicações. O turismo 

também serve de estratégia para: recuperar o ambiente rural, despertar o interesse das pessoas 

pela valorização e conservação do patrimônio cultural e ambiental, e promover a integração 

entre os visitantes e comunidade local (ALMEIDA, FROEHLICH e RIEDL, 2001). 

Para Campanhola e Silva (1999), é importante reforçar que o desenvolvimento 

turístico rural pode ser uma forma de valorização do território, pois, mesmo que seu sucesso 
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dependa da gestão do espaço, a atividade pode estimular o uso sustentável dos recursos locais, 

a proteção ao meio ambiente, e a conservação do patrimônio natural, histórico e cultural. “O 

turismo rural deve harmonizar os interesses do meio ambiente, da comunidade local e do 

próprio turismo.” (CROSBY e MOREDA, 1996, p.10). Em outras palavras, atividade turística 

rural deve ser estruturada para se desenvolver indefinidamente, sem degradar o ambiente, sem 

comprometer o desenvolvimento de outras atividades na propriedade, e preservando a cultura 

local. Estas são as precauções e os obstáculos do desenvolvimento do turismo rural. 

Contudo, é importante salientar que a atividade turística rural ainda é desenvolvida 

de forma amadora e pouco incentivada por órgãos públicos, daí a origem de alguns problemas 

e a necessidade de maiores aprofundamentos. Muitas vezes, o espaço rural não dispõe de 

condições favoráveis à implantação e desenvolvimento do turismo, apresentando dificuldades 

como: necessidade de revitalização das economias locais; qualidade de gestão; integração da 

população local; desenvolvimento de um planejamento que implica na capacidade de carga, 

baixo impacto e sustentabilidade; necessidade de mão-de-obra qualificada; deficiência no 

apoio oferecido pelo poder público; poucos roteiros integrados; carência na sinalização 

turística; precariedade dos acessos até as propriedades rurais; e a falta de um plano de 

marketing coerente com a realidade das propriedades e/ou do município (CROSBY e 

MOREDA, 1996). 

Segundo Presvelou (2001), o espaço rural é uma realidade que apresenta problemas e 

ocupa a maior parte do território de vários países, inclusive do Brasil. Dependendo da forma 

como for conduzido, o turismo rural pode amenizar ou agravar a situação. Dentre as 

dificuldades dessas áreas, identificam-se as três categorias de problemas descritas a seguir. 

• Poluição de zonas rurais - muitas vezes áreas de segunda residência – pelos 

parques industriais de cidades próximas. Mesmo que tais localidades prosperem 

com atividades não agrícolas, estas podem ser sazonais, gerar conflitos de interesse 

em relação ao uso de terras, e provocar o desequilíbrio ecológico.  

• Diminuição da capacidade de produzir lucro nas regiões rurais, ocasionando 

alteração na sua paisagem, e provocando o êxodo da população rural para outras 

regiões ou cidades. Dentre os principais problemas tem-se: a exploração agrícola 

de pequeno porte; ausência de emprego em tempo integral; renda familiar baixa; 

emigração de jovens e mulheres; envelhecimento precoce da população rural; 

abandono de terras mais marginais; erosão do solo; e incapacidade das autoridades 

de cuidar das reservas florestais, aumentando os incêndios.  
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• Regiões rurais mais marginalizadas e de difícil acesso, onde os sintomas são mais 

graves do que os anteriores, com sinais de declínio rural e de despovoamento mais 

forte, além de uma diversificação econômica bastante limitada devido à falta de 

infraestrutura básica. 

A atividade turística no espaço rural pode provocar problemas, dentre os quais, 

Campanhola (2000) destaca: degradação ambiental da fauna e da flora causada pelo lixo, pelo 

esgoto, pelo barulho e pela depredação de patrimônios naturais; descaracterização da cultura 

local devido à interação da comunidade local com turistas de diferentes origens; aumento do 

trânsito de pessoas; mobilidade populacional; aumento da demanda por serviços públicos, que 

pode prejudicar o atendimento à comunidade local; inclusão e exclusão de áreas e regiões, 

podendo ocasionar êxodo rural; aumento da criminalidade, do uso de drogas, de doenças; a 

falta de segurança e tranquilidade; e a depredação do patrimônio público, influenciado pela 

população urbana no meio rural; abandono das atividades agropecuárias, tendo no turismo 

rural a fonte exclusiva de renda familiar; aumento dos custos de vida das comunidades 

residentes, ocasionado pelo aumento do custo das mercadorias e serviços, e também pelo  

aumento do preço das terras em função da especulação imobiliária.  

Dentre os aspectos negativos da atividade, Solla (2002) destaca: o número reduzido 

de novos empregos diretos e a má qualidade de atendimento dos serviços; e jornada excessiva 

de trabalho de alguns trabalhadores rurais, principalmente mulheres, que se dedicam às 

atividades do campo e do turismo. Para Pellin (2006), no Brasil, o turismo rural ainda tem se 

mostrado uma opção muito restrita, pois contempla apenas uma pequena quantidade de 

propriedades rurais. O ecoturismo, por exemplo, beneficia pouco a população local, uma vez 

que, frequentemente, a maior parte da renda vai para empreendimentos de transporte e 

hospedagem externos, oriundos de centros urbanos. 

Para Richardson (1991), os principais impactos negativos que o turismo rural pode 

ocasionar são: diminuição da qualidade de áreas naturais e históricas devido ao número 

excessivo de turistas e de equipamentos específicos; falta de poder e habilidade da 

comunidade local no desenvolvimento futuro da atividade, mesmo que se dê maior relevância 

aos impactos econômicos e a comunidade receptora. Ruschmann (2001) alerta para os 

impactos socioculturais, ocasionados a diversos agentes envolvidos no processo como: os 

produtores rurais (agricultores e pecuaristas), os produtores e comerciantes de artesanato e de 

serviços, os moradores das residências secundárias, e os turistas. Para Swarbrooke (2000), 

mesmo que o turismo rural inicie ocasionando uma série de benefícios, há casos em que os 
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problemas vão surgindo ao longo do tempo. Um exemplo disso se dá quando pessoas de outra 

localidade assumem o controle da indústria turística local, tornando o contato entre os 

habitantes mais formal e comercial. 

Apesar de serem inegáveis os benefícios que o turismo rural pode ocasionar a um 

território, este não pode ser o único motivador de desenvolvimento. O turismo não deve ser 

visto como um milagre, mas como um complemento de outras atividades, especialmente 

agrícolas. Entretanto, não deve ser desenvolvido de forma isolada, é importante reunir vários 

territórios, formar parcerias e estimular a colaboração entre todos os envolvidos (SOLLA, 

2002). 

De acordo com Verbole (2000), o processo de desenvolvimento do turismo rural 

requer atores sociais que continuamente reformem e transformem planos e políticas por meio 

de interação e negociação. Afinal, os residentes de áreas rurais não podem ser considerados 

como recipientes passivos das consequências das políticas de desenvolvimento do turismo. 

Por isso, é vital entender a dinâmica sociopolítica do lugar, sob a perceptiva da comunidade 

local, em todos os estágios do processo, a fim de garantir que o turismo rural seja 

desenvolvido de forma sustentável, incluindo e permitindo a participação de todos, pois a 

população local será tanto beneficiada pelos resultados positivos, quanto prejudicada pelos 

impactos negativos. Isso, conforme Sachs (1993), nas dimensões econômica, ecológica, 

cultural, espacial, política e ética. 

O turismo realizado em áreas rurais vem crescendo consideravelmente no Brasil e no 

mundo. Porém, sabe-se que são cada vez mais constantes os esforços para que esta atividade 

não vise somente à quantidade, mas também à qualidade. Esta só poderá ser alcançada através 

do envolvimento, comprometimento e participação de todos os envolvidos: órgãos públicos, 

privados e, principalmente, da comunidade receptora. O turismo pode contribuir para o 

desenvolvimento de áreas rurais desde que os benefícios sejam estendidos à comunidade local 

e de que os atores locais participem das tomadas de decisão e do controle dos processos de 

desenvolvimento (PELLIN, 2006).   

Brown (2002) sugere que, diante do desafio de conciliar os impactos negativos e 

positivos, é compreensível a prevenção de políticas de desenvolvimento, uma vez que o valor 

do turismo rural ainda é incerto no que tange a estratégias e impactos. Por isso, é importante 

que os políticos e os agentes da atividade tenham acesso à informação sobre a natureza e 

extensão dos impactos socioeconômicos causados pelo desenvolvimento da atividade.  
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Nas Diretrizes para o Desenvolvimento do Turismo Rural, o Ministério de Turismo 

considera estratégias que vem ao encontro de necessidades identificadas durante a pesquisa e 

o diagnóstico participativo do documento. São sete as diretrizes: ordenamento, informação e 

comunicação, articulação, incentivo, capacitação, envolvimento das comunidades e 

infraestrutura (MTUR, 2004). 

Este estudo apóia-se principalmente na abordagem conceitual do Ministério do 

Turismo (MTUR, 2004), cujas Diretrizes para o Desenvolvimento do Turismo Rural podem 

ser adotadas, pela população entrevistada, como política pública federal já aceita em território 

nacional. 

3.2 PARTICIPAÇÃO: UMA CONTRIBUIÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

O termo participação sugere a interação entre os sujeitos. Para Chaui (2000), esta 

discussão relaciona-se ao campo ético, constituído de valores e obrigações que formam o 

conteúdo das condutas morais, ou seja, as virtudes. Sendo assim, são considerados sujeitos, ou 

seja, humanos, pelo fato de serem racionais, “dotados de vontade livre, de capacidade para a 

comunicação e para a vida em sociedade, de capacidade para interagir com a Natureza e com 

o tempo.” (p. 433). Porém, há algumas condições para a existência do sujeito ético ou moral. 

A pessoa deve ser consciente de si e dos outros; dotada de vontade; responsável; e livre. 

Ampliando esta discussão, pode-se afirmar que o sujeito constitui, ao mesmo tempo, 

corpo (objetividade) e consciência (subjetividade), não podendo ser reduzido a nenhuma 

destas duas dimensões. O sujeito é a soma de suas ações, ou seja, em cada gesto ou 

significação, o sujeito se constitui como um todo. Suas ações são baseadas no passado, que 

demonstra o que ele é, mas em função do futuro, que dá sentido as suas posições. Entretanto, 

todo processo de construção do sujeito é realizado no coletivo, ou seja, ele é responsável pela 

sua história e a dos outros. Neste sentido, pode-se afirmar que o sujeito é construído por 

oposições, conflitos e negociações, sendo este um processo aberto, constante e nunca acabado 

(SARTRE, 1984). 

Contudo, observa-se que no sistema econômico capitalista, baseado na produção e 

consumo, a economia distanciou-se do ser humano e apoderou-se de sua liberdade, excluindo 

alguns sujeitos do desenvolvimento. Neste sistema, a relação trabalho-moradia-lazer é 

desarmoniosa, pois o trabalho se sobrepõe ao lazer. Assim, o equilíbrio entre as necessidades 
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do homem é um desafio constante, por isso, o lazer, especialmente as viagens, buscam 

“reconstituir, recriar o homem, curar e sustentar o corpo e a alma, proporcionar uma fonte de 

forças vitais e trazer um sentido à vida.” (KRIPPENDORF, 2000, p. 36). 

Em geral, as expressões comunidade e sociedade são entendidas como uma 

contraposição ao individualismo, tão presente no contexto atual. De acordo com Schiochet 

(2005), o surgimento da sociedade somente acontece quando o homem se torna um ser social, 

ou seja, adquire liberdade civil, propriedade, amor próprio e igualdade por convenção e 

direito. Dentre as várias formas de organização social, a sociedade civil foi uma forma de 

tentar visualizar, na pluralidade e heterogeneidade de práticas e movimentos sociais, a 

possibilidade de constituição de uma sociedade organizada politicamente. Geralmente, a 

sociedade civil possui quatro concepções diferentes: associativista, corporativista, 

movimentalista e comunitarista. 

Segundo Bauman (2003), ter uma comunidade, ou estar numa comunidade, está 

relacionado à segurança, aconchego, a coisas positivas. Porém, esta é a definição de uma 

comunidade idealizada, bem diferente das comunidades reais. Porquanto, a coletividade 

permanece em busca da comunidade ideal. Na sociedade individualista, descrita por Schiochet 

(2005), é na coletividade que, muitas vezes, abre-se mão da liberdade, da autonomia e da 

identidade. O autor destaca a necessidade de harmonizar os interesses individuais aos 

coletivos por meio da segurança e da liberdade, associando os princípios da organização em 

comunidade com a individualidade. Caso contrário, as consequências poderão ser a ausência 

de comunidade, ou ainda as chamadas comunidades cercadas. 

Diante desta complexidade, para interar-se e formar suas comunidades, os sujeitos 

participam voluntariamente, ou não, do ambiente social. Souza (1990) chama atenção para a 

confusão decorrente da participação em alguns processos de dominação, caracterizando o que 

o autor chama de contra participação. Por causa dessas intitulações falsas, alguns processos se 

encontram desgastados como, por exemplo, aqueles relacionados ao poder público. Cordioli 

(2001, p. 23) destaca que a participação não é somente estar presente em algum lugar é, 

sobretudo, “emitir opinião, analisar, questionar, concordar, discordar, propor, decidir, avaliar, 

enfim ser elemento integrante.” 

Gomes, Souza e Carvalho (2001, p. 67) consideram que “participar é tomar parte das 

decisões e ter parte nos resultados.” Destarte, a participação é regida por alguns princípios, ou 

seja: pela necessidade humana; por justificar-se por si mesma e não pelos resultados; pelo 
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desenvolvimento da consciência crítica e aquisição de poder; pela apropriação do 

desenvolvimento pela população; por aprender, na prática, aperfeiçoando-se; por poder ser 

provocada e organizada, sem ser manipulada; por possuir facilidades como a organização e a 

criação de fluxos de comunicação; pelo respeito às diferenças individuais; por poder tanto 

resolver como gerar conflitos; por se fazer necessária dependendo da ocasião. 

Para Ammann (1978), a participação possui quatro graus teóricos: a socialização, a 

tomada de consciência, o engajamento, e a contribuição para a tomada de decisão. Todos 

esses elementos, principalmente o engajamento, levarão a um componente indireto da 

participação - o associativismo. Baseada nesta realidade, a participação pode ser direta e 

indireta, sendo o associativismo um elemento da última. Os meios de participação direta na 

produção de bens e serviços são as bases da ordem social, pois, a qualidade, o tipo, e o grau 

de participação dos grupos sociais são definidos pelo nível da produção. Outro elemento da 

participação direta é a gestão da sociedade, definida pelos vários valores, além da produção de 

bens e serviços, como a acumulação, o saber o modelo cultural. O terceiro elemento da 

participação direta é o usufruto dos bens da sociedade, ou seja, todas as pessoas têm direito a 

uma parte dos bens materiais e imateriais, com destaque para a cidadania, ou seja, para os 

direitos políticos, civis e sociais. As camadas mais populares da sociedade, no entanto, muitas 

vezes não têm este direito assegurado. O processo da participação, quando bem planejado, 

pode possuir alguns níveis e classes. Arnstein (1969) descreve os processos participativos 

numa escala crescente de oito níveis. 

a) Manipulação: descreve as situações em que a preocupação da entidade promotora 

concentra-se exclusivamente na obtenção de apoio para iniciativas já definidas, 

sem que haja intenção na definição de suas características. 

b) Terapia: engloba as ações de caráter educativo, que têm como objetivo modificar 

as atitudes e opiniões existentes na comunidade, em relação a um projeto ou 

programa, que podem vir a dificultar sua implementação. 

c) Informação: diferencia-se dos níveis anteriores por não ter como objetivo central 

direcionar as opiniões da comunidade, constituindo um primeiro passo legítimo 

para a participação efetiva, especialmente, quando prevê mecanismos simples de 

feedback, que permitem avaliar as reações da comunidade e possam, 

eventualmente, convencer os responsáveis pela iniciativa da necessidade de 

efetuar ajustes e adaptações nas suas características. 
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d) Consulta: refere-se ao processo em que, a entidade promotora utiliza mecanismos 

mais complexos e estruturados para recolher subsídios junto à comunidade, com 

a intenção de utilizá-los de forma efetiva na definição das características e 

objetivos da iniciativa, embora mantenha o poder de decidir, em última instância, 

sobre seu aproveitamento. 

e)  Apaziguamento: refere-se a situações em que, a influência atribuída à 

comunidade tende a ser mais aparente do que o real; ocorre quando são incluídos 

alguns representantes da comunidade em comitês que, embora formalmente 

investidos de poder decisório pela sua composição, acabam servindo para 

referendar, na prática, decisões tomadas em outras instâncias. 

f) Parceria: nesse nível, ocorre uma efetiva divisão de poder entre a comunidade e a 

entidade promotora por meio de processos de negociação, havendo divisão de 

responsabilidades nas tarefas relacionadas ao planejamento e à tomada de 

decisão. 

g) Delegação de poder: o poder decisório é atribuído à comunidade, embora a 

entidade promotora participe dos processos de planejamento e de implementação 

das iniciativas. 

h) Controle pelos cidadãos: a entidade promotora restringe sua participação ao 

financiamento das iniciativas, cabendo à comunidade as tarefas de planejamento 

e implementação. 

Independente da participação estar vinculada a uma instituição, a uma organização 

pública ou privada ou a uma comunidade, para a evolução do processo participativo é preciso 

respeitar “as particularidades de cada organização, dispor de um conjunto diversificado de 

métodos e instrumentos que possam ser mobilizados em cada situação, aprimorando seu 

planejamento.” (CORDIOLI, 2001, p. 18-19). Portanto, o processo participativo pode 

acontecer em nível de co-gestão, que é uma parceria da comunidade com terceiros, ou em 

autogestão, no qual a comunidade participa ativamente e possui autonomia. Este é um grande 

desafio e o grau mais alto de participação.  

A participação depende diretamente do grau de comprometimento dos membros, 

porém, Cordioli (2001) destaca outros aspectos que podem determinar o sucesso, ou não, 

deste processo, bem como sua intensidade. São eles: os aspectos culturais de uma 

comunidade; a frequência com que a equipe se reúne; a grande percepção da relevância dos 
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objetivos do grupo; o ambiente físico, as técnicas e os instrumentos apropriados; a postura e 

atitude adequadas dos coordenadores; o mecanismo de realimentação do processo eficiente 

para avaliação; muito diálogo, facilidade de comunicação entre o grupo; o tamanho da equipe 

(se recomenda grupo menor). Esta não é uma tarefa fácil, pois, com o desenvolvimento do 

processo, as responsabilidades tendem a concentrar-se em poucas pessoas. Para evitar essa 

situação, a participação deve ser, ao mesmo tempo, fruto do desejo e da conquista individual e 

coletiva.  

É importante ressaltar que a participação social diferencia-se da política por ser 

direta e contínua. Conforme Souto-Maior (1995), a participação política se dá por meio do 

voto nas eleições ou através da militância em partido político. Nesse sentido, participar 

significa ter ou tomar parte em alguma coisa, ou comunicar alguma coisa. Já a participação 

social envolve um ato de integração grupal dirigido (ao tomar parte em alguma atividade 

pública ou administrativa) para intervir em seu curso. 

Para Teixeira (2001), a participação política é exercida ao se comparecer em reuniões 

partidárias e comícios, ao se inscrever em associações culturais, recreativas e religiosas, ou, 

ainda, ao se fazer protestos, marchas etc. Considerando que o poder político é formado por 

atores que buscam seus interesses, aspirações e valores, então, estes atores estão sujeitos a 

deveres e obrigações. Neste processo participativo, Ammann (1978) ressalta que, o Estado 

possui papel importante, pois pode criar, ou não, mecanismos de acesso às ações e decisões 

relativas à sociedade global.  Muitas vezes, porém, as camadas populares não são ouvidas e 

consultadas sobre assuntos nacionais. Por isso, a participação social abrange uma realidade 

heterogênea, dinâmica, mutável, composta por muitas interações e conflitos. Três elementos 

básicos estabelecerão a natureza, o grau e o tipo de participação: a historicidade; o nível 

institucional ou político; e o nível da organização social.  

Cordioli (2001) acrescenta que os mecanismos de participação variam de acordo com 

a sociedade e o momento histórico em que se encontram. O desenvolvimento do processo 

participativo exige constante monitoramento, adaptando-se às situações, baseando-se na troca 

de experiências, de conhecimento, e na redistribuição do poder na sociedade. 

A participação cidadã acontece por meio de “um processo complexo e contraditório 

entre sociedade civil, Estado e mercado, em que os papéis se redefinem pelo fortalecimento 

dessa sociedade civil mediante a atuação organizada dos indivíduos, grupos e associações.” 

(TEIXEIRA, 2001, p. 30). Ela se diferencia da participação social e comunitária, pois não 

objetiva somente a prestação de serviços à comunidade, e nem trata apenas da participação em 
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grupos ou associações para defesa de interesses ou expressão de identidades. Seus objetivos 

são mais amplos e tratam da interação com o Estado, porém, sustentando-se na sociedade 

civil, e não buscando exclusivamente o poder. Na verdade, trata-se de uma relação entre 

ambas. A participação cidadã também se diferencia da participação popular, pois esta é 

utilizada principalmente em movimentos reivindicativos, como forma de protesto, geralmente 

com um posicionamento anti-Estado. A participação cidadã é um processo que se encontra 

ainda em fase de construção. Ademais, por exigirem constantes ações, os processos de 

participação são classificados como pedagógicos.  

O processo que se expressa através da conscientização, organização e capacitação 
contínua e crescente da população ante a sua realidade social concreta. Como tal é 
um processo que se desenvolve a partir do confronto de interesses presentes a esta 
realidade e cujo objetivo é a sua ampliação enquanto processo social (SOUZA, 
1990, p. 84). 

Quanto ao planejamento participativo, a descentralização é muito mais recomendável 

do que uma gestão centralizada, na qual um pequeno grupo analisa, toma decisões e age. 

Afinal, a descentralização requer o envolvimento das pessoas, que precisam estar conscientes 

e comprometidas, com atitude e postura adequadas para conduzir o processo de 

desenvolvimento da sociedade (CORDIOLI, 2001). Esta forma de participação é denominada 

de comunitária por alguns autores. Souza (1990) ressalta que, em termos individuais, a 

participação significa uma busca constante dos melhores caminhos, aproveitando-se todas as 

oportunidades possíveis para conscientização e cobrança da participação de todos. 

Para que a participação comunitária aconteça, Ammann (1978) destaca que são 

necessários alguns requisitos individuais como informação, motivação e educação. Em se 

tratando da participação individual, existem quatro importantes aspectos: o que o indivíduo 

sabe, pensa, quer e faz, sendo o último a junção dos demais e responsável pelo 

comportamento de participação. Um dos objetivos da participação é a valorização das pessoas 

como um importante instrumento de trabalho. Através de uma participação individual, o 

homem modifica a realidade em que vive e vivencia as consequências de suas ações. 

“Atuando, transforma; transformando, transforma-se. Gera uma realidade que por sua vez, 

envolvendo-o, condiciona sua própria ação.” (p. 40). 

Atualmente, enfatiza-se a ideia de que o desenvolvimento econômico pode melhorar 

o Produto Interno Bruto (PIB). Em contrapartida, pode aumentar ainda mais as desigualdades 

sociais. O investimento em ações para promover o desenvolvimento social, poderia minimizar 

estas diferenças e facilitar o desenvolvimento econômico (SOUZA, 1990). Para viabilizar a 
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participação da comunidade é preciso “trabalhar os motivos individuais da população através 

de recursos psicossociais; trabalhar a realidade cultural da população através da introdução de 

novos valores e padrões de comportamentos.” (p. 80). 

Ainda conforme Souza (1990), a participação é inerente à natureza humana, e está 

presente quando o homem pensa ou age sobre os desafios sociais e da natureza. Trata-se de 

um processo dinâmico e direcionado a todas as classes sociais, no qual o homem passa a 

enfrentar e a assumir responsabilidades perante a sociedade. As limitações do processo 

participativo estão mais relacionadas ao comportamento humano do que as metodologias 

aplicadas. Cordioli (2001) considera que existem algumas dificuldades de participação 

quando: necessita-se de decisões rápidas; a visão e as decisões de uma empresa são aprovadas 

em uma estrutura hierárquica tradicional; não há uma predisposição a aceitar as decisões do 

grupo; é preciso aprovar ou rejeitar as decisões delegadas por um grupo de representantes, 

como em uma assembléia; a existência de situações políticas e legais conflituosas; não 

existem interesses, ou motivos compartilhados para resolução de problemas; há disputa ou a 

negociação em questão é para ganhar ou perder; não há compromisso e interesse em resolver 

os desafios comuns a serem elaborados. Por isso, a participação deve ser utilizada somente 

quando as condições forem propícias, ou seja, quando puder acontecer a divisão de poder e de 

responsabilidades. 

A participação busca a solução de problemas em dimensões locais, regionais, 

nacionais e globais, evitando as frustrações que ocorrem quando o processo participativo não 

contempla os reais interesses das pessoas envolvidas. Contudo, não basta que a sociedade 

saiba da existência de alguns mecanismos de participação, é preciso que esteja informada e 

interada do assunto para estar apta a julgar a eficiência dos instrumentos utilizados. Em um 

processo participativo, é imprescindível que o espírito de equipe prevaleça sobre o interesse 

individual, permitindo uma interação interdisciplinar e multisetorial (CORDIOLI, 2001). Esta 

definição é a que mais se aproxima dos parâmetros escolhidos para este estudo. 

Na perspectiva de participação no turismo, objeto deste trabalho apresenta-se como 

uma das alternativas para melhorar a qualidade de vida da comunidade local e do meio 

ambiente onde esta está inserida. Existem algumas experiências bem sucedidas, que inseriram 

atividades turísticas de forma integrada e proporcionaram equilíbrio econômico, social, 

ambiental e cultural para a localidade receptora. Para Sampaio (2004), o processo 

participativo do turismo deve envolver representantes do Estado, do mercado e da sociedade 

civil por meio de arranjos institucionais e ações coletivas que produzam o bem-estar social. O 
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autor sugere a integração dessas três esferas de poder, pois elas se complementam, e 

integradas podem trazer soluções para muitos problemas. Nesse processo de integração, não 

se pode esquecer de que a comunidade local tem um profundo conhecimento do espaço em 

que reside, por isso, pode contribuir significativamente para que as decisões governamentais 

correspondam às expectativas locais. 

Segundo Dreher (2004), em áreas não urbanas, são geralmente os residentes que 

recebem e oferecem a infraestrutura aos turistas. Portanto, no processo de territorialização do 

turismo, é imprescindível que a comunidade receptora seja consultada, e tenha a possibilidade 

de opinar e avaliar o projeto, levando em conta seus interesses e necessidades. Mas este apoio 

por parte da comunidade deve ser conquistado mediante ao esclarecimento dos benefícios que 

o turismo pode trazer para a coletividade. Segundo a OMT (2003), as comunidades locais 

podem apresentar boas ideias para o desenvolvimento turístico, pois são as que melhor 

conhecem a área e a sociedade em que estão inseridas.  

Em qualquer segmento, a implementação de todo o processo turístico deve levar em 

consideração a participação e o comprometimento da comunidade receptora. Sabe-se, porém, 

que envolver a comunidade neste planejamento é um grande desafio, por isso, a OMT (2003) 

alerta para a necessidade de conscientização turística da comunidade local. Para Dreher 

(2004), também é necessário um bom relacionamento entre os profissionais e a comunidade, e 

que aqueles conheçam o local no qual será desenvolvido o trabalho. Desde o início do 

processo, o ideal é incentivar a comunidade a buscar a atualização das informações e a 

organização de equipes de trabalho locais. Isso contribuirá para que a comunidade receptora 

conquiste mais autonomia e dê continuidade à atividade turística, pois, na maioria dos casos, a 

equipe de profissionais se retira do local ao final do processo. 

Muitas vezes, principalmente quando se trata de turismo de massa, prioriza-se os 

aspectos econômicos - como a lucratividade do empreendimento turístico - e deixa-se em 

segundo plano os aspectos humanos relacionados a comunidade receptora. Conforme destaca 

Krippendorf (2000), o turismo deve aproximar os povos, priorizando o ser humano ao invés 

da economia. Em muitos casos, porém, observa-se uma situação bem diferente, pois o turismo 

de massa dificulta o contato entre os turistas e a população local. Isso ocorre porque poucos se 

dão conta de que é preciso buscar alternativas para minimizar os impactos negativos do 

turismo sobre o cotidiano da comunidade receptora que, muitas vezes, é chamada de 

autóctone mudo por ficar calada, sem poder reagir aos efeitos ocasionados pela atividade 

turística.  



54 

Descreve-se, na sequência, alguns dos problemas ocasionados pela participação 

inadequada ou pela falta dela. Embora o turismo seja importante para geração de empregos e 

rendimentos, a maioria dos empregos oferecidos não é tão atraente, os salários são baixos, os 

horários irregulares, e há sobrecarga de horas extras. O turismo também pode se tornar uma 

atividade rotineira, dificultando a espontaneidade da comunidade local e, muitas vezes, a 

alegria e a educação desta para com os turistas. Em muitos casos, o turismo também ajuda a 

reforçar preconceitos e ideias equivocadas sobre o destino, pois o turista pode tirar conclusões 

precipitadas, sem conhecer verdadeiramente o local (KRIPPENDORF, 2000).  

Segundo Krippendorf (2000, p. 63), “as caravanas de turistas que passam não 

imaginam o quanto podem transtornar o equilíbrio emocional, religioso, cultural, econômico e 

ecológico das regiões visitadas e de suas populações.” Assim como, em um estágio de crise, o 

sistema é criticado também pelos habitantes das regiões receptoras, que vivem os efeitos 

negativos das massas turísticas, principalmente por se sentirem invadidos e excluídos de seu 

desenvolvimento. Pois, no sistema econômico produção/consumo é comum que o trabalhador 

não tenha condições de consumir o que produz. 

O desenvolvimento real ocorre quando este abrange a sociedade em geral, mas, 

especialmente, a comunidade local. Por isso, o desenvolvimento para a escala humana e o 

turismo voltado ao local necessitam de políticas condizentes, ou seja, de atividades que 

promovam a revalorização do lugar e das pessoas. Embora seja uma atividade de interesse 

global, o turismo pode trazer benefícios locais, pois, convencida da importância das 

atividades, dos serviços, e do modo de vida local, a comunidade poderá tornar-se uma aliada 

nas ações em prol da sustentabilidade. A valorização local faz com que a comunidade se sinta 

inserida no processo de desenvolvimento turístico, busque modos de vida alternativos, e 

empenhe-se em garantir a harmonia entre as várias áreas. O objetivo do desenvolvimento 

turístico é tornar as pessoas independentes e preparadas para o trabalho e para a vida 

comunitária, na qual o mais importante é o desenvolvimento da comunidade e do lugar 

(CORIOLANO, 2003b). 

Diante desta discussão teórica, neste estudo, adota-se o conceito de Krippendorf 

(2000) de que o desenvolvimento turístico deve enfatizar o aspecto humano. Acredita-se que a 

participação de todos os sujeitos envolvidos no processo possa contribuir para o 

desenvolvimento turístico rural na região pesquisada, gerando benefícios para a comunidade 

receptora e causando o mínimo de interferências nos hábitos de vida locais. 
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3.3 SUSTENTABILIDADE E TURISMO RURAL 

A participação dos sujeitos no processo de territorialização do turismo rural é um dos 

caminhos para seu alcance, assim como todas as dimensões da sustentabilidade, 

principalmente, a social. Sampaio (2004) destaca que a participação faz parte de um 

desenvolvimento turístico local sustentável. “O desenvolvimento sustentável deverá ser 

decorrência de um processo de planejamento participativo que assegure o crescimento de 

ações conjuntas.” (CORDIOLI, 2001, p. 18).  

O termo sustentabilidade deriva de sustentável, do latim sus-tenere (EHLERS, 1996). 

Quando as discussões sobre sustentabilidade surgiram no Brasil, em 1970, prevalecia à 

questão da preservação e conservação. Uma visão mais integrada sobre o tema só surgiu a 

partir de 1990, quando começaram a ser discutidas as dimensões sociais, econômicas, 

ambientais e os direitos humanos (BORN, 2003). 

A respeito da sustentabilidade, foi no documento Estratégia de Conservação 
Mundial em que se fez a primeira tentativa de usar o conceito de sustentabilidade, 
mas sem defini-lo. Existe perigo real do termo virar um clichê, a não ser que haja 
esforço no sentido de dar precisão e conteúdo à discussão (BARONI, 1992, p. 21). 

O termo expandiu-se por meio do movimento ecológico e está relacionado a algo que 

pode ser continuado. É um conceito bastante amplo, complexo, varia conforme os interesses e 

posicionamentos dos envolvidos e, por ser recente, está “sujeito a ambiguidades e dilemas 

quanto ao seu uso e significado” (RUSCHEINSKY, 2004, p. 17).  

Observa-se que há uma falta de consenso social para definir o conceito de 

sustentabilidade. Buscando um direcionamento, Baroni (1992, p. 24) destaca a necessidade de 

responder as seguintes perguntas-chave: “O que deve ser sustentável? Por quê? Para quem?” 

Dahl (1997) afirma que, em geral, os conceitos de sustentabilidade possuem como problema o 

fato de não ter um direcionamento. Para o autor, a sociedade primeiro precisa descobrir para 

onde quer ir, para depois medir se seus objetivos ou direção estão sendo seguidos ou 

alcançados. Schultz, Moraes e Bach (2002) consideram que, atualmente, a sustentabilidade 

enfatiza o respeito a três esferas principais: o meio ambiente, a justiça social e a participação 

do cidadão. 

Neste contexto, o desenvolvimento sustentável surgiu como um caminho para a 

sustentabilidade. O seu conceito foi primeiramente discutido pela World Conservation Union, 

no documento intitulado World’s Conservation Strategy, e tem sua origem no debate 
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internacional sobre a reavaliação do conceito de desenvolvimento, para que, além do 

crescimento econômico, a definição passasse a considerar fatores sociais e ecológicos. O 

desenvolvimento sustentável requer planejamento de longo prazo e decisões que beneficiem o 

meio ambiente, as pessoas e os sistemas econômicos (BELLEN, 2005). 

Mesmo com a existência de várias correntes sobre o conceito de desenvolvimento 

sustentável, ao longo de alguns anos, a mais reconhecida foi à elaborada na Conferência das 

Nações Unidas, no Relatório de Brundtland, em 1987, que considera como modelo de 

desenvolvimento sustentável aquele que “garanta as necessidades presentes sem comprometer 

a capacidade de atendimento das necessidades futuras” (SCHULTZ, MORAES e BACH, 

2002). Mello (2000) acrescenta que, apesar do termo ser mais frequente e popular, a 

sustentabilidade é à base do desenvolvimento sustentável. Além disso, o desenvolvimento 

independente da área em questão deverá ocorrer de forma sustentável. 

Ruscheinsky (2004, p. 18) destaca que uma das questões mais discutidas pelos 

autores da área são as tensões geradas entre a crise ambiental e a mudança social, e sugere 

algumas medidas para enfrentá-las. 

O pensamento em torno da sustentabilidade obriga a enfrentar um 
redimensionamento das instituições, dos Estados nacionais, no sentido da 
centralização ou descentralização das decisões quanto ao que diz respeito à 
popularização do processo de formulação de políticas públicas, ou ainda da abolição 
de direitos sociais, bem como descartando o combate à pobreza como um princípio 
que nutre o bem-estar ambiental. 

Bellen (2005) sugere quatro graus de sustentabilidade diferentes: sustentabilidade 

muito fraca, na qual predomina a grande exploração de recursos pelo crescimento econômico; 

sustentabilidade fraca, na qual a conservação de recursos é conduzida por incentivos 

econômicos; sustentabilidade forte, na qual há o preservacionismo de recursos e os interesses 

coletivos prevalecem sobre os individuais; sustentabilidade muito forte, na qual o 

preservacionismo é profundo, com economia do verde e valorização da natureza. 

Considerando que a sociedade ainda não conseguiu atingir a sustentabilidade, fica 

difícil estabelecer um modo de vida ideal para garanti-la e harmonizar a relação 

homem/natureza. A definição se torna complicada porque a sustentabilidade ainda não é real, 

é apenas um anseio, um ideal, um grande desafio para o ser humano (EHLERS, 1996). 

Bossel (1998) afirma que a única forma de entender a sustentabilidade é por meio da 

insustentabilidade, pois a sustentabilidade só pode ser observada a partir da perspectiva 

futura, de ameaças e oportunidades. Tanto que a discussão a respeito do tema iniciou-se a 
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partir do momento em que se observou que o sistema ambiental não era mais capaz de 

responder adequadamente a carga recebida pela ação humana. As ameaças da viabilidade do 

sistema derivam das dinâmicas da tecnologia, da economia e da população. Conforme 

Betancourt (2007), o modelo de civilização atual representa um processo histórico 

insustentável, ocorrido por meio da substituição do processo cósmico da vida pelo processo 

da produtividade. 

A insustentabilidade estaria dividida em três danos: o cosmológico, o antropológico e 

o cultural. Nesta discussão, entende-se “a ideia do desenvolvimento como progresso histórico 

ilimitado, pois o progresso é necessário para que o poder desse ser humano possa 

desenvolver-se em todas as suas dimensões” (BETANCOURT, 2007, p. 36). Na situação em 

que a sociedade insustentável se encontra - baseada na acumulação da riqueza e na 

apropriação privada da terra - surge um ser humano que acredita no progresso como 

desenvolvimento de seu poder e como segurança do exercício deste. Contudo, quando se fala 

no progresso ocidental ocasionado pelo sistema capitalista, também é importante mencionar 

que, nesta lógica de insustentabilidade, ocorre o poder das sociedades desenvolvidas sobre as 

demais. Este processo envolve um modo de vida caracterizado por muitos excessos, pois o ser 

humano se esqueceu dos seus limites. A sustentabilidade rompe esta lógica.  

Atualmente, segundo Fernandes (2002), um dos problemas centrais da 

insustentabilidade é o fato de que a utilização excessiva dos recursos, tanto naturais quanto 

culturais e sociais, provocam custos insustentáveis. Custos endógenos ocorrem quando a 

atividade não é adequada ao local e produz efeitos negativos na comunidade. Custos exógenos 

são aqueles impostos de fora para dentro, que podem gerar efeitos negativos quando estão 

fora do alcance da comunidade local.  

Na tentativa de reparar os danos da insustentabilidade, Betancourt (2007) propõe 

começar pela justiça, buscando amenizar os efeitos ocasionados pela ideia de que a 

humanidade atual se apropriou do espaço e do tempo de outros povos, e sobrecarregou o 

universo com produtos e artefatos desnecessários. Reparar os danos do passado é 

indispensável para melhorar a qualidade do presente e do futuro. O ser humano precisa 

entender que, para atender suas necessidades, não precisa utilizá-las como carências que a 

indústria deve suprir, mas viver de forma a buscá-las. Essa questão torna-se ética, pois sugere 

uma mudança radical para que o ser humano se conscientize de si da própria finitude, 

ponderando sobre poder, domínio e riqueza, não querendo que tudo seja seu. O diálogo 

intercultural requer que o ser humano seja co-ator do mundo, sempre levando em 

consideração as demais espécies que o cercam. 
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Aprofundando ainda mais a discussão a respeito da sustentabilidade, considera-se 

que esta é também uma questão ética, mas geralmente vista como um problema científico que 

poderá ser resolvido com soluções técnicas e econômicas. Assim como a ética retratada por 

Diskin (2000), a sustentabilidade é um processo de aprendizagem que requer mudanças de 

hábitos baseadas em interesses coletivos, e não impostas por uma parcela que detém o poder. 

Ainda que o objeto deste estudo esteja voltado para questão social, quando se fala de ética, 

busca-se conciliar os interesses dos seres humanos com o de todos os seres vivos, ou seja, 

uma ética que integre princípios sociais e ambientais. 

Mesmo que a ética seja uma questão universal, na qual deva prevalecer o interesse de 

todos, assim como na sustentabilidade, Singer (2002) afirma que é mais fácil e eficiente cada 

nação agir conforme suas necessidades, respeitando a realidade do país. Por exemplo, as 

prioridades dos países do Norte são questões de médio e longo prazo como a preservação 

ambiental; já as prioridades dos países do Sul envolvem situações de emergência relacionadas 

à pobreza absoluta como “a falta de renda suficiente, em dinheiro ou espécie, para satisfazer 

as mais básicas necessidades biológicas de alimentação, vestuário e moradia.” (p. 231).  

A sustentabilidade é uma preocupação de diversas áreas, com dimensões variadas em 

cada uma delas, conforme será discutido posteriormente. Baroni (1992, p. 16), porém, ressalta 

que a sustentabilidade deve responder a cinco requisitos: “integração da conservação e do 

desenvolvimento; satisfação das necessidades básicas humanas; alcance de equidade e justiça 

social; provisão da autodeterminação social e da diversidade cultural; e manutenção da 

integração ecológica.” Nesse sentido, analisando a sustentabilidade num âmbito local e não 

somente global, Ruscheinsky (2004) alerta para a necessidade de a sustentabilidade levar em 

consideração o contexto cultural e geográfico, pois o que é sustentável para uma região pode 

não ser para outra. É preciso ter o cuidado de analisar a realidade de cada local em questão. 

Hoje, observa-se que, apesar das discussões frequentes sobre sustentabilidade e 

desenvolvimento sustentável, há pouco consenso sobre seus termos, sendo a equidade a única 

unanimidade a respeito. Conforme ressalta Baroni (1992), independente da contradição entre 

desenvolvimento e preocupação ambiental, o que realmente importa é a maneira como a 

sustentabilidade pode ser alcançada. Falta também uma discussão mais clara e crítica sobre o 

assunto em todas as esferas da sociedade, haja vista que a questão é de interesse de todos e, 

até o momento, o debate tem se restringindo a classes específicas como cientistas e 

pesquisadores, por exemplo.  
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Em uma abordagem mais ampla, a fim de obter um melhor entendimento do conceito 

de sustentabilidade, estabeleceram-se algumas divisões que, segundo Mello (2000), podem 

receber a denominação de aspectos, subsistemas ou dimensões. Neste estudo, utilizar-se-á o 

termo dimensão, e partir-se-á do pressuposto de que todas as dimensões da sustentabilidade 

envolvem a participação da comunidade receptora. 

Por ser um assunto complexo, a sustentabilidade envolve uma série de decisões e é 

classificada em dimensões que devem priorizar, acima de tudo, a eliminação da pobreza e da 

privação, visando conservar e elevar a base de recursos para garantir uma maior abrangência 

do conceito de desenvolvimento, o qual deve envolver o crescimento econômico, o 

desenvolvimento social e cultural, e, o mais importante, promover a unificação e a harmonia 

entre a economia e a ecologia (BARONI, 1992). 

Bellen (2005) destaca que foi somente a partir do Relatório de Brundtland que se 

começou a enfatizar o elemento humano através do equilíbrio entre as dimensões econômica, 

ambiental e social, pois, antes, o foco era a integridade ambiental. Embora as 

sustentabilidades social, econômica e ambiental tenham sido precursoras, os estudos sobre as 

demais são extremamente necessários. Por isso, ainda que o tema a ser pesquisado e 

aprofundado seja a sustentabilidade social, faz-se necessária a contextualização de todas as 

dimensões sustentáveis, a fim de estabelecer-se uma relação interdisciplinar, ou seja, 

compartilhar interesses, problemas e desafios diferentes, contemplando todas as áreas 

envolvidas.  

Sachs (1993) apresenta cinco dimensões para explicar o conceito de sustentabilidade: 

a social, a econômica, a ecológica, a espacial e a cultural. Numa discussão sobre 

desenvolvimento, parte-se de objetivos sociais desejáveis. Para tanto, deve-se considerar 

elementos como “aumento na renda real per capita; melhora no status nutricional e da saúde; 

melhora educacional; acessos aos recursos; uma distribuição de renda mais justa; e aumentos 

nas liberdades básicas” (BARONI, 1992, p. 17). 

 A sustentabilidade social, segundo Sachs (1993), possui como objetivo diminuir as 

desigualdades sociais, com distribuição equitativa de renda, viabilizando o direito a condições 

favoráveis de vida a todas as esferas da sociedade. Essas melhorias podem estar relacionadas 

com “serviços básicos, água limpa e tratada, serviços médicos, proteção, segurança e 

educação.” (BELLEN, 2005, p. 37). 



60 

Mas o grau de bem-estar e a qualidade de vida não são fáceis de serem medidos e sua 

construção deve ser contínua. Fernandes (2002) ressalta que esta sustentabilidade só obtém 

resultados através da participação mútua de todos os envolvidos, ou seja, com a 

conscientização e empenho de toda a sociedade, dando a esta uma maior autonomia no 

processo de desenvolvimento. Esta inserção deverá ocorrer através da participação da 

sociedade civil organizada e isto exige, segundo Krippendorf (2000, p. 137) “um novo modo 

de vida, através de mudanças nos hábitos de cada indivíduo, de valores éticos e culturais, 

provocando uma mudança favorável em todas as esferas da sociedade.”  

Quando a ecologia tornou-se o centro das atenções, especialmente após a crise 

ambiental dos anos 70, enfatizou-se quase que exclusivamente a preocupação ambiental, e 

não se deu a devida atenção às preocupações com a espécie humana. Por isso, a ecologia 

humana procura enfatizar que, as condições sociais afetam tanto o ambiente natural quanto à 

vida humana; e que o ambiente natural também afeta as condições sociais e a qualidade de 

vida humana (DIAS, 2002).  

Em relação à dimensão social, diferenciando-se por concentrar-se mais nas ações 

individuais, Fernandes (2002) acrescenta a sustentabilidade humana aos três tipos de 

sustentabilidade, no caso, a ambiental, a econômica e a social. O autor afirma que, de modo 

geral, a sustentabilidade provém da manutenção constante e crescente do capital, dividido em 

humano, social, econômico e ambiental. Atualmente, exige-se mais investimentos nos capitais 

humano, social e ambiental do que no capital econômico. Contudo, há sérias dificuldades para 

conciliar os interesses individuais com os interesses das outras pessoas, tendo em vista o bem 

comum, ou seja, existe a dificuldade de harmonia entre sustentabilidade social e humana. 

Após essa discussão sobre a sustentabilidade social, pode-se afirmar que, ao longo do 

tempo, houve uma evolução em relação ao conceito de desenvolvimento, pois, atualmente, 

tem-se a consciência de que os seres humanos estão inseridos no meio ambiente, ou seja, são 

parte dele. Daí a importância da harmonia entre as sustentabilidades discutidas, afinal uma 

depende diretamente da outra.  

A sustentabilidade econômica busca o envolvimento público e privado, trata-se, 

como denomina Sachs (2002), do manejo e alocação eficiente dos recursos naturais. Tem 

como objetivo realizar uma avaliação econômica macrossocial, e não somente a lucratividade 

microempresarial. A economia deve satisfazer não somente uma parcela da sociedade, mas a 

sociedade como um todo. Para Bellen (2005), a teoria econômica baseia-se em três objetivos: 
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alocação, distribuição e escala. As duas primeiras são as mais conhecidas por estarem 

relacionadas, respectivamente, ao preço e a divisão dos recursos entre as pessoas. O mesmo 

não acontece com a escala, que trata do volume que é retirado do ambiente e devolvido a ele 

em forma de resíduos. A crise acontece quando se utiliza mais recursos físicos do que o 

ambiente dispõe, ou pode repor. Segundo Fernandes (2002), para evitar essa situação, a 

economia deveria usar o princípio da antecipação e da precaução, pois algumas ações tornam-

se irreversíveis para o meio ambiente. 

Outro ponto em questão é que, embora haja concepções diferentes de 

sustentabilidade econômica entre ambientalistas e economistas, todas convergem para a 

necessidade de preservação de capitais para gerações futuras, baseada no equilíbrio. 

Atualmente, os custos elevados das campanhas de conscientização ambiental têm dificultado 

a realização destas em países sem estabilidade econômica, o que impede a aplicação de todas 

as dimensões da sustentabilidade, tornando-as dependentes da dimensão econômica. Não se 

pode, no entanto, admitir que a economia seja a única e a maior busca do homem, ela é apenas 

um caminho para o alcance das demais dimensões de sustentabilidade (FERNANDES, 2002). 

A sustentabilidade ecológica, também chamada de ambiental, tem como principal 

preocupação os impactos das atividades humanas sobre o meio ambiente, denominado pelos 

economistas de capital natural (BELLEN, 2005). Esse capital natural pode ser preservado 

através de algumas ações sugeridas por Sachs (1993), tais como: a limitação do uso ou 

substituição de produtos esgotáveis ou prejudiciais por renováveis, abundantes ou inofensivos 

à natureza; a redução da poluição e do volume de resíduos; a autolimitação do consumo pelas 

classes/países privilegiados; a intensificação das pesquisas de tecnologias limpas; a definição 

de regras para proteção ambiental como a ISO 14.000 de responsabilidade social. Trata-se de 

reduzir o consumo de substâncias poluentes, o que pode ser feito através de políticas de 

conservação de energia e de recursos, por exemplo. 

“A humanidade tem de aprender a viver dentro das limitações do seu ambiente 

biofísico.” (FERNANDES, 2002, p. 31). Surge, portanto, a necessidade de uma relação 

harmônica entre o meio ambiente e a sociedade. Essa relação ecológica requer hábitos de 

consumo sustentáveis, o que pressupõe que a sustentabilidade social provém da sustentabilidade 

ambiental. 

Para Sachs (1993), é preciso respeitar as especificidades de cada ecossistema, de 

cada cultura, e de cada local. Trata-se, portanto, de uma sustentabilidade complexa, na qual a 

modernização deve sintonizar-se à cultura de cada região. As três primeiras sustentabilidades 
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são as precursoras e recebem maior destaque, mas é inevitável a preocupação com as 

consequências que as intervenções podem causar em qualquer cultura. Conforme Caporal e 

Costabeber (2004), em tempos de globalização, a sustentabilidade cultural possui o desafio 

preservar a identidade e os costumes locais. Os saberes, os conhecimentos, e os valores locais 

das populações devem ser analisados, compreendidos e utilizados como ponto de partida do 

desenvolvimento. A intensificação da identidade cultural pode aumentar a estima da 

comunidade local, que se sentirá valorizada ao participar do processo de territorialização. 

Uma sustentabilidade pouco discutida, mas com a mesma importância das demais, é 

a dimensão espacial, também chamada de geográfica. Segundo Sachs (2002), essa abordagem 

surgiu em função de problemas ambientais originados da distribuição espacial desequilibrada 

dos assentamentos humanos e das atividades econômicas. A concentração da população nas 

áreas metropolitanas e a destruição ambiental são exemplos deste desequilíbrio. Outra questão 

bastante importante é a necessidade de haver uma nova configuração na questão rural-urbana, 

baseada no equilíbrio e evitando aglomerações urbanas que, como se observa atualmente, 

também modificam o espaço rural.  

Baseado na realidade de problemas ocorridos pela falta de distribuição territorial, 

Sachs (1993) sugere algumas medidas de correção como: projetos modernos de agricultura 

regenerativa e agroflorestamento, industrialização descentralizada, redes de reservas naturais 

e de biosfera para proteger a biodiversidade. Aliadas a uma nova configuração territorial, 

estas medidas podem aumentar a proteção à diversidade biológica e melhorar a qualidade de 

vida (BELLEN, 2005). 

Em uma abordagem diferente a respeito das sustentabilidades, Caporal e Costabeber 

(2004) citam as dimensões política e ética, ao invés das dimensões espacial e ecológica. Em 

relação à dimensão política, os autores relacionam os processos participantes e democráticos, 

bem como as redes de organização social e de representações dos diversos segmentos da 

população. Trata-se dos “métodos e estratégias participativas capazes de assegurar o resgate 

da auto-estima e o pleno exercício da cidadania” (CAPORAL E COSTABEBER, 2004, p. 

56). 

A sustentabilidade ética diz respeito à responsabilidade de cada um em relação à 

preservação do meio ambiente e, por isso, exige a formação de valores heterogêneos. Como 

exemplo dessa heterogeneidade, tem-se a questão da sustentabilidade que, nos países do Norte 

está relacionada a excessos de consumo, vistos no lixo, na poluição e na contaminação 

ambiental; e, nos países do Sul, na preocupação com questões básicas como miséria, fome, 

pobreza, e suas consequências sobre o meio ambiente (CAPORAL e COSTABEBER, 2004).  
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O entendimento de todas as dimensões da sustentabilidade supracitadas é de extrema 

importância para a sociedade. São necessárias ações mais práticas. Segundo Baroni (1992, p. 

24) é preciso “tentar desenvolver medidas, critérios e princípios.” Destaca-se, entretanto, que 

todas as dimensões devem ser desenvolvidas dentro de perspectivas de curto, médio e longo 

prazo, e receber o mesmo nível de atenção, evitando-se atribuir maior importância à dimensão 

econômica como ocorre em muitas sociedades, em especial nas capitalistas. Afinal todas as 

dimensões de sustentabilidade possuem igual grau de importância e se correlacionam. 

O conceito de sustentabilidade de Sachs (1993) servirá de apoio para este estudo, 

pois enfatiza a harmonia entre as sustentabilidades discutidas e suas dimensões, com destaque 

para as dimensões social e ambiental, cuja preocupação principal é o papel da comunidade 

receptora. Assim, sem desmerecer as outras referências, adota-se este conceito como principal 

parâmetro teórico da sustentabilidade. Neste sentido, por ser uma atividade extremamente 

abrangente, o turismo deve favorecer a todas as áreas relacionadas, envolvendo ações para 

médio e longo prazo, a fim de buscar a sustentabilidade do setor.  

Sobre a sustentabilidade do turismo, em especial em áreas naturais e rurais, Pires 

(2002) destaca alguns princípios básicos como: ênfase na natureza e nos valores autênticos, a 

minimização dos impactos ambientais, a geração de benefícios para a comunidade local, a 

difusão da consciência, o compromisso com a conservação da natureza. Geralmente, 

conceitua-se sustentabilidade turística como “um modelo de desenvolvimento turístico 

planejado no sentido de assegurar sua permanência por longo prazo, integrando as 

comunidades locais e buscando a rentabilidade por meio da gestão e otimização dos 

recursos.” (p. 117). Por isso, o termo “turismo sustentável” vem de uma discussão mais 

ampla, derivando de propostas e características do turismo acerca da sustentabilidade. Para a 

OMT (2003), a manutenção da sustentabilidade depende do gerenciamento dos impactos 

ambientais e socioeconômicos por meio de um bom planejamento, desenvolvimento e 

gerenciamento do turismo, com monitoramento constante. 

Mesmo existindo várias definições para a sustentabilidade no turismo, uma das mais 

aceitas, segundo Swarbrooke (2000, p. 19) é a do Relatório de Brundtland, que a define como: 

“Formas de turismo que satisfaçam hoje as necessidades dos turistas, da indústria do turismo e 

das comunidades locais, sem comprometer a capacidade das futuras gerações de satisfazerem 

suas próprias necessidades.” Apesar de terem sido desenvolvidas muitas ideias sobre o 

turismo sustentável, verifica-se que este é assunto amplo, complexo, e que ainda encontra-se 

com muitas incertezas. “A chave para os impactos socioculturais do turismo parece ser a 

relação entre comunidades locais e turistas.” (p.115). 



64 

O turismo também possui alguns princípios básicos de sustentabilidade, classificados 

por Pires (2002) como: o ecológico, com a manutenção do entorno natural e a integridade de 

seus ecossistemas; o cultural, com a valorização da cultura e a autenticidade; e o econômico 

local, que apesar de controvérsias em sua definição e de ainda ser um desafio, trata-se da real 

participação da população local e dos benefícios à economia local. Para Neiman e Mendonça 

(2005) o funcionamento de negócios turísticos deve seguir os sete princípios do turismo 

sustentável: respeitar a legislação vigente; garantir os direitos das populações locais; 

conservar o ambiente natural e sua diversidade; considerar o patrimônio cultural e valores 

locais; estimular o desenvolvimento social e econômico dos destinos turísticos; garantir a 

qualidade dos produtos, processos e atitudes; e estabelecer o planejamento e a gestão 

responsáveis. 

Toda a atividade turística pode e deve ser sustentável, e o conceito de turismo 

sustentável fundamenta-se no princípio universal da sustentabilidade, ou seja, conservar os 

recursos para a utilização das gerações futuras; usar, mas não esgotar os recursos locais 

naturais e físicos. Para Sampaio (2004) deve haver a preocupação da atividade turística não 

tratar somente da dimensão econômica, mas também as dimensões sociais e ambientais, sendo 

a geração de renda local uma consequência. 

No turismo existem várias discussões e ações direcionadas para atender o 

desenvolvimento sustentável, e essas iniciativas, muitas vezes, são denominadas como 

turismo sustentável. Ruschmann (2001) destaca que, o turismo sustentável deve ter a 

preocupação em atender as necessidades dos turistas, da comunidade local e dos prestadores 

de serviços turísticos, buscando um desenvolvimento em longo prazo, por meio de um 

equilíbrio econômico e ambiental. A OMT (2003) classifica as três características descritas a 

seguir.  

a) Qualidade: uma atividade turística bem desenvolvida proporciona ao visitante 

uma experiência de qualidade, melhoras na qualidade de vida da comunidade 

local e protege a qualidade do meio ambiente. 

b) Continuidade: o turismo deve garantir a continuidade dos recursos naturais, bem 

como a cultura local. Preocupa-se com questões de longo prazo e garante aos 

visitantes maior satisfação.  

c) Equilíbrio: proporciona um bom relacionamento entre as pessoas envolvidas com 

o turismo, defensores do meio ambiente e a comunidade local, garantindo a todos 

o alcance de seus interesses. 
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No desenvolvimento do turismo, especialmente em áreas rurais e naturais, o 

envolvimento da população local é fundamental para que esta dê importância a uma atividade 

sustentável. Neste sentido, os empreendedores turísticos têm o papel de buscar a socialização 

da comunidade no turismo por meio de: incentivo e apoio ao fortalecimento e organização da 

comunidade local; promoção de cursos de capacitação e eventos culturais; compra e venda de 

produtos locais; e outras ações de caráter socioambiental (MENDONÇA e NEIMAN, 2005). 

No que tange à sustentabilidade, é importante ressaltar a preocupação com questões 

éticas no âmbito do turismo, mesmo que as discussões a respeito ainda estejam em estágio 

inicial. Observa-se o crescimento de pesquisas baseadas na disseminação de práticas turísticas 

desordenadas, seus desdobramentos e implicações éticas. É comum que isso ocorra quando 

um país considera o turismo como solução para sua crise econômica. Em países como o Brasil 

- com miséria, desigualdade social, má distribuição de renda, desemprego e violência - a 

atividade turística pode ser ainda mais desordenada. Por isso, o desenvolvimento do turismo 

não pode ser um propósito por si mesmo, mas um caminho para realizar objetivos de ordem 

econômica, social etc. Sugere-se que o turismo tenha um caráter mais humano, constituído 

por transações econômicas mais igualitárias, nas quais os ganhos e perdas da atividade sejam 

ponderados, discutidos e divididos na mesma proporção entre todos os sujeitos envolvidos 

(ARAÚJO, 2000). 

Para exemplificar a constante preocupação com o desenvolvimento do turismo, a 

World Tourism Organization (WTO) elaborou, em 1999, o Código Global de Ética para o 

Turismo. O referido código tem como objetivo “a promoção dos valores éticos comuns a toda 

a humanidade, enaltecendo os benefícios da diversidade e da não-estandadização.” (p. 106). 

Além disso, assegura o compromisso do turismo com bases responsáveis, com respeito às leis, 

ao meio ambiente e à cultura local. Em suma, o Código Global de Ética para o Turismo busca 

definir padrões éticos de comportamento profissional dos serviços turísticos, proporcionando 

referências claras para os agentes que atuam neste setor (ARAÚJO, 2000). 

A despeito das inúmeras discussões, esforços e ações realizados em prol da 

sustentabilidade turística e em vários outros segmentos, Pires (2002) afirma que a 

sustentabilidade absoluta, verdadeira ou completa dificilmente é atingida. Por isso, para um 

desenvolvimento turístico ambiental e socialmente aceitável, é preciso adotar uma postura 

responsável no que diz respeito a aspectos já comentados como: qualidade, segurança e 

equidade. O turismo sustentável é visto por Dreher (2004) como uma tipologia que pode ser 

aplicada nos diversos territórios onde ocorre, pois propõe, na adjetivação do termo, vínculo 

com a sustentabilidade. Contudo, é possível e adequado referenciar a sustentabilidade como 

proposta implícita em todas as tipologias turísticas, inclusive no turismo rural. 
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Diante disso, segue-se o eixo principal de que o desenvolvimento turístico precisa ser 

sustentável, ou seja, considerar a equidade social, a eficiência econômica, a conservação 

ambiental, e a preservação cultural. Diante desta discussão teórica, este estudo adota o 

conceito de Pires (2002), pois se acredita que o turismo rural possa proporcionar a região 

pesquisada benefícios em diversas áreas e a todos os sujeitos envolvidos. 
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4 CARACTERIZAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA SDR DE  JARAGUÁ DO SUL 

É importante contextualizar a região pesquisada no Estado onde esta está inserida. As 

Secretarias de Desenvolvimento Regional (SDR) são resultado de um processo de 

descentralização política do Governo Estadual, por meio do ordenamento do território 

catarinense e do desenvolvimento que integra as vocações regionais e as potencialidades 

locais. Tal integração se deve a diversidade de características e contrastes encontrados em 

Santa Catarina (PIRES et al., 2005). 

Além da economia, pode-se observar os contrastes também no território catarinense, 

encontrando-se serras e praias; altas temperaturas no verão e rigoroso frio, muitas vezes com 

neve na Serra Catarinense; e na arquitetura de vários municípios mantêm construções típicas 

da época da colonização (LINS et al., 2002). Conforme Veras et al., a população do Estado é 

formada por grupos étnicos de origens diversas, que migraram para a região a partir do século 

XVII, com destaque para os imigrantes europeus, principalmente alemães e italianos. Os 

açorianos colonizaram o litoral no século XVIII, os alemães colonizaram o Vale do Itajaí e o 

norte catarinense em meados do século XIX, e os italianos colonizaram o sul do Estado no 

final do século XIX. O oeste catarinense foi colonizado por gaúchos de origem italiana e 

alemã na primeira metade do século XX. As cidades catarinenses preservam a história e os 

costumes dos nativos e colonizadores, principalmente na arquitetura, na culinária, no folclore 

e nas festas. 

O Estado de Santa Catarina apresenta uma área total de 95.442,9 km
2 
, destes, 561,4 

km
2
 abrigam o litoral, correspondendo a 7% da costa brasileira. É o menor Estado do Sul do 

país, limita-se ao norte com o Paraná, a leste com o Oceano Atlântico, ao sul com o Rio 

Grande do Sul e a oeste com a Argentina.  A posição geográfica do Estado é estratégica em 

relação ao turismo (Figura 02). Está próximo aos principais pólos emissivos nacionais 

(Regiões Sul, Sudeste e Centro-oeste) e internacionais (Argentina, Uruguai e Paraguai). Por, 

ter sido historicamente um ponto de passagem para os colonizadores do país - no transporte de 

gado de São Paulo para o Rio Grande do Sul, e de mercadorias do Rio Grande do Sul e dos 

países vizinhos para os grandes centros brasileiros - o Estado privilegiou-se com o 

desenvolvimento de acessos à região, dispondo de grande variedade e qualidade de rodovias, 

aeroportos, portos e ferrovias (SANTA CATARINA, 2004). 
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Figura 02 - Localização do Estado de Santa Catarina 

Fonte: Santa Catarina (2009) 

De acordo com Lins et al. (2002), um dos fatores determinantes para que Santa 

Catarina se destacasse no turismo brasileiro foi a criação de diferentes “circuitos turísticos” 

devido à diversidade geográfica, cultural, ambiental e socioeconômica existente. Dentre eles, 

os circuitos litorâneos, histórico-culturais, de festas típicas, da neve, de águas termais e de 

compras. A regionalização do turismo evidencia-se em nove regiões turísticas (Figura 03): 

Roteiros de Encantos, Costa Verde Mar, Grande Florianópolis, Encantos do Sul Catarinense, 

Caminho dos Canyons, Vale Europeu, Serra Catarinense, Vale do Contestado e Grande Oeste 

Catarinense.   
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Figura 03 - Nove Regiões Turísticas de Santa Catarina 

Fonte: Santa Catarina (2009) 

Contudo, o maior fluxo de turistas acontece no litoral, onde se concentram os 

serviços e equipamentos voltados ao setor. Também se verifica no Estado a sazonalidade do 

turismo por consequência de fatores climáticos. O que não quer dizer que não haja do turismo 

fora do período de verão e longe do litoral, significa apenas que o volume da atividade 

diminui e os reflexos são muito menores, se comparados ao observado no período de 

dezembro a fevereiro. 

Em 2003, o Governo do Estado implementou a descentralização, por meio de regiões 

administrativas, através da Lei Complementar Estadual nº 243, de 30 de janeiro de 2003, que 

criou vinte e nove microrregiões, cada uma delas com uma Secretaria de Desenvolvimento 

Regional (SDR) e um Conselho de Desenvolvimento Regional (CDR). Atualmente, existem 

trinta e seis microrregiões em Santa Catarina (Figura 04). 
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Figura 04 - Secretarias Estaduais de Desenvolvimento Regional 

Fonte: Santa Catarina (2009) 

Esta divisão é baseada em uma visão político-administrativa, reunindo municípios 

com características sociais, econômicas e culturais semelhantes e/ou complementares, sendo 

que cada secretaria passa a representar uma estrutura do governo. Uma vez identificadas as 

características do território, e de posse de instrumentos administrativos e legais compatíveis 

com a ação pública governamental, através das Secretarias de Desenvolvimento Regional e 

dos Conselhos de Desenvolvimento Regionais (CDRs), as regiões passaram a se constituir em 

pólos de desenvolvimento e realização de projetos relevantes, definidos pelos próprios 

agentes locais (PIRES et al., 2005). Estes agentes locais se reúnem mensalmente ou por 

reuniões extraordinárias nos Conselhos de Desenvolvimento Regional, formado por 

representantes de entidades dos municípios envolvidos como: Prefeitos Municipais; 

Presidentes de Câmara de Vereadores; Presidentes de Associações Empresariais; e 

representantes das demais entidades relevantes como: Sindicatos, Rotary Clube, Lions Clube e 

Associações de Moradores. 
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A criação das SDRs foi uma tentativa do governo estadual de fazer uma ligação 

Estado-Sociedade, permitindo uma melhor adequação das ações do governo às necessidades 

regionais, e uma maior eficiência na gestão das demandas sociais locais, bem como menores 

custos e maiores benefícios à sociedade. Pois, acredita-se que a regionalização do 

desenvolvimento somente se torna possível por meio da participação efetiva da sociedade, 

porque é ela que possui maior conhecimento sobre suas necessidades (PIRES et al., 2005). 

Nesta estrutura político-administrativa estadual, Jaraguá do Sul foi escolhido como 

município pólo da vigésima quarta Secretaria de Desenvolvimento Regional, abrangendo os 

cinco municípios já citados anteriormente (Figura 05).   

 
Figura 05 - Região da SDR de Jaraguá do Sul  

Fonte: SDR de Jaraguá do Sul (2009) 

Deste modo, o campo de estudo deste trabalho são os territórios que compreendem a 

região da Secretaria de Desenvolvimento Regional de Jaraguá do Sul (SDRJS), que soma uma 

população de aproximadamente 190.930 habitantes (SDRJS, 2009). A SDR de Jaraguá do Sul 

é composta pelos municípios de Jaraguá do Sul, Guaramirim, Corupá, Massaranduba e 

Schroeder, todos situados no Vale do Itapocu, no norte do Estado. Os municípios de Barra 

Velha e São João do Itaperiú, apesar de fazerem parte da divisão geográfica do Vale do 

Itapocu, não foram pesquisados, pois não estão inseridos na divisão político-administrativa da 

SDR de Jaraguá do Sul.  
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A referida SDR apresenta uma estrutura composta pelo: Secretário de 

Desenvolvimento Regional; Diretor Geral; Gerente de Administração e Finanças; Gerente de 

Educação, Ciência e Tecnologia; Gerente de Cultura, Turismo e Esporte; Gerente de Saúde; 

Gerente de Assistência Social, Trabalho e Habitação; Gerente de Desenvolvimento 

Econômico Sustentável e Agricultura; Gerente de Planejamento; Gerente de Infraestrutura; 

Consultor Jurídico e Assessor de Comunicação, além dos demais cargos vinculados a cada 

setor (SDRJS, 2009). 

4.1 TURISMO NA REGIÃO DA SDR DE JARAGUÁ DO SUL 

Anteriormente a caracterização de cada município pesquisado, é importante conhecer 

o processo histórico da atividade turística na região da SDR de Jaraguá do Sul, incluindo os 

projetos e ações realizados até a atualidade. Evidencia-se que o desenvolvimento turístico na 

região do Vale do Itapocu foi iniciado e coordenado pelo município de Jaraguá do Sul. 

Conforme a Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul (PMJS, 1995), há algum tempo observa-

se uma preocupação em regionalizar o turismo. Um exemplo disso foi a primeira reunião 

oficial do turismo na região, ocorrida em 20 de maio de 1993, na Associação Comercial e 

Industrial de Jaraguá do Sul (ACIJS), promovida pela Secretaria de Indústria, Comércio e 

Turismo deste município. Nesta ocasião, estavam presentes os secretários de turismo e das 

demais áreas afins dos municípios de Corupá, Guaramirim, Jaraguá do Sul, Massaranduba, 

Pomerode e Schroeder, com o objetivo de discutir uma proposta de integração regional do 

turismo.  

No decurso desta primeira reunião, foram definidas algumas estratégias como: 

criação de uma Comissão de Turismo Integrado composta pelos secretários e auxiliares, com 

a missão de desenvolver o Projeto de Turismo Integrado (PTI); levantamento das 

potencialidades de cada um dos municípios, com visitas realizadas pela Comissão, por 

interessados locais no desenvolvimento turístico regional, autoridades municipais e 

proprietários de empreendimentos turísticos existentes; levantamento das potencialidades 

apontadas acima por um técnico de turismo cedido pela Secretaria de Indústria, Comércio e 

Turismo de Jaraguá do Sul; elaboração de um folder com o material pesquisado pela 

Comissão; desenvolvimento de cursos na área de prestação de serviços (hotelaria, restaurantes 

e similares) em parceria com o SEBRAE; formação urbanística integrada nas rodovias de 

acesso aos municípios participantes do PTI; e união entre os municípios envolvidos para o 

desenvolvimento de estudos nos pontos de interesse levantados conforme a necessidade de 

cada um (PMJS, 1995).  
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No total, foram seis encontros do PTI, os quais renderam alguns resultados positivos 

aos municípios envolvidos, principalmente aos menores, pois estavam iniciando o turismo e 

tiveram a oportunidade de realizar planejamento e capacitação turística. Dentre os eventos 

realizados no PTI, pode-se destacar: dois encontros de conscientização turística em Jaraguá do 

Sul; um curso de desenvolvimento de chefia e liderança em hotelaria, restaurantes e similares; 

um curso de maitrê, garçon e comis; um curso de técnicas de atendimento, recepção e 

telefonia; um curso de aperfeiçoamento para cozinheiros. Como consequência do 

levantamento das potencialidades turísticas, podia-se ter um diagnóstico do turismo na região 

e em cada município. Neste levantamento, foram detectados recursos culturais e históricos; 

festividades; eventos comerciais e industriais da região (PMJS, 1995). 

Em outro planejamento de desenvolvimento turístico regional, foi elaborado o 

Projeto Jaraguá 2010. Além do planejamento turístico do município, uma das diretrizes 

básicas apontadas foi a de “oficializar os esforços do Projeto de Turismo Integrado através da 

criação de uma associação que congregue a região abrangida, Associação de 

Desenvolvimento do Turismo Integrado” (PMJS, 1995a, p. 54). Este documento contém os 

atrativos turísticos apontados pelo Projeto de Turismo Integrado Regional (citado acima), 

além dos pontos fortes e fracos e a situação ideal para o turismo na região. Também consta 

um anexo com o levantamento de oferta turística, em formato de mapa, dos municípios de 

Corupá, Guaramirim, Jaraguá do Sul, Massaranduba, Pomerode e Schroeder. 

Observa-se que a discussão sobre o turismo regional era uma preocupação para os 

agentes locais da atividade. Evidencia-se esta preocupação também com o turismo rural, pois, 

em 23 de maio de 1994, realizou-se o primeiro encontro oficial na ACIJS, promovido pelo 

PTI, denominado “Reunião do Agroturismo”.  Esta reunião envolveu os municípios de 

Corupá, Guaramirim, Jaraguá do Sul, Massaranduba, Pomerode e Schroeder. Para coordenar 

esta reunião foi convidado um funcionário da EPAGRI de Florianópolis, responsável pelo 

Projeto de Agroturismo em Santa Catarina. Na ocasião, foi apresentado o modelo de 

desenvolvimento deste segmento na França, pois se buscava realizar um projeto similar no 

Estado, mas respeitando as especificidades locais e os limites de investimentos financeiros. 

A proposta era utilizar os recursos disponíveis em propriedades rurais da região, mas 

adaptando o local a presença de visitantes, isto com pouco investimento. Realizou-se outra 

reunião no dia 22 de agosto de 1994, na Prefeitura de Jaraguá do Sul. Nesta ocasião, com 

algumas discussões, constatou-se que: os municípios de Corupá, Guaramirim, Massaranduba 

e Schroeder, que já possuíam propriedades mapeadas e interessadas em participar do Projeto 
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de Agroturismo, realizariam visitas ao Turismo Rural da Estrada Bonita, em Joinville; as 

propriedades identificadas receberiam visitas da comissão para receber o sinal verde de 

participação no projeto; durante estas visitas seria realizado o levantamento técnico por meio 

de uma ficha e fotos das propriedades; cada secretaria municipal nomearia um representante 

na Comissão de Agroturismo, que seria responsável pelo levantamento, cadastramento, 

estudos de possibilidades etc. (PMJS, 1995).  

Como resultado destas ações foi criada a Organização Regional de Turismo (ORT), 

com a primeira sede em Pomerode, que se propunha a liderar as ações de oferta dos produtos 

turísticos regionais. A ORT esteve atuando até o ano de 2002. Hoje, porém, encontra-se 

extinta. Posteriormente, foram criadas estruturas ditas mais modernas como o Convention and 

Visitors Bureaus que, no caso do Vale do Itapocu, passou a chamar-se Jaraguá do Sul 

Convention e Visitors Bureau, que está ativo até o momento. 

Com a representação de Jaraguá no PNMT, outra proposta de regionalização do 

turismo ocorreu nos municípios do Vale do Itapocu. Para tanto, nos dia 26 a 28 de novembro 

de 2002, em Jaraguá do Sul, aconteceu uma reunião com os gestores de turismo para a 

formação do Conselho Regional de Turismo do Vale do Itapocu. Esta reunião foi promovida 

pelo Comitê Estadual do PNMT de Santa Catarina (2002). Este evento contou com apoio e 

participação dos Conselhos Municipais de Turismo de Corupá, Guaramirim e Jaraguá do Sul. 

Os demais municípios não participaram. Nesta ocasião, Pomerode já havia se desligado desta 

região devido à proximidade geográfica e decisão política articulada com outra região 

denominada Blumenau. As discussões deste encontro evidenciaram a necessidade de ações 

como: realização de um balanço dos avanços e deficiências do turismo regional; análise de 

tarefas; composição e funcionamento de um Conselho Regional; e o estabelecimento de uma 

agenda de compromissos para a formação do referido conselho regional (PMJS, 2002).  

Como coordenava o turismo na região do Vale do Itapocu, Jaraguá do Sul foi 

pioneira em algumas atividades com relação aos demais municípios. Quando ingressou no 

PNMT, em 1995, Jaraguá do Sul teve resultados positivos em relação ao turismo. Destes, 

pode-se destacar: a obtenção do Selo de Município com Potencial Turístico do Instituto 

Brasileiro de Turismo, EMBRATUR, em 1996; a criação do Conselho Municipal de Turismo 

(COMTUR), e do Fundo Municipal de Turismo (FUMTUR), em 1997; a Deliberação 

Normativa da EMBRATUR de 1996, que denominava Jaraguá do Sul como “Município 

Prioritário para o Desenvolvimento do Turismo”; as Deliberações Normativas da 

EMBRATUR de 1997, 1998 e 1999, que definiram Jaraguá do Sul como “Município 
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Turístico”; o Selo de “Município Engajado no Programa de Melhora a Qualidade do Produto 

Turístico Brasileiro, em 1998, do PNMT. Além disso, o município teve participação de seu 

monitor nas várias Oficinas e Seminários do PNMT de Santa Catarina, e no 3º, 4º e 5º 

Encontro Nacional do PNMT, em Brasília. Todas essas ações visavam, sobretudo, o 

alinhamento do Município à Política Nacional de Turismo vigente na época (PMJS, 2000). 

Com a estrutura político-administrativa implantada no Estado e na região a partir da 

criação das SDRs, em 2003, e das regiões turísticas anteriormente citadas (figura 03), a SDR 

de Jaraguá do Sul começou a coordenar as atividades do turismo regional. Em uma proposta 

do Governo Estadual, realizou-se, em 2004, o Plano de Desenvolvimento Integrado do Lazer 

do Estado de Santa Catarina por meio de um diagnóstico do lazer, envolvendo os atrativos 

culturais, esportivos e turísticos existentes.  

Este plano do lazer integrado foi realizado em todas as regionais do Estado e tinha os 

seguintes objetivos: definir políticas e processos de implementação de equipamentos para a 

viabilização das atividades e seus respectivos prazos; coordenar e controlar o 

desenvolvimento espontâneo; prover os incentivos necessários para estimular a implantação, 

maximizar os benefícios socioeconômicos e minimizar os custos, visando o bem estar das 

comunidades e a rentabilidade dos empreendimentos do setor; minimizar a degradação dos 

locais sobre os quais as atividades se estruturam; capacitar os envolvidos de órgãos públicos e 

instituições privadas; garantir que a imagem das atividades oferecidas se relacionem com a 

proteção ambiental e a qualidade dos serviços prestados; atrair investimentos nacionais e 

estrangeiros; coordenar as atividades do turismo, da cultura e dos esportes com outras 

atividades econômicas, integrando-os com outros planos em curso no Estado ou no País; 

seleção e avaliação das alternativas de desenvolvimento para o turismo, a cultura e os esportes 

(SANTA CATARINA, 2004). 

Através deste levantamento turístico, cultural e esportivo, pôde-se conhecer a 

realidade da região de Jaraguá do Sul nas áreas citadas anteriormente, bem como buscar 

estratégias para melhorar os atrativos existentes e criar novos, conforme a necessidade de 

cada município. Neste contexto, com o trabalho turístico integrado dos municípios da região 

coordenado pela SDR de Jaraguá do Sul, foi criado, em julho de 2005, o Comitê Regional de 

Turismo do Vale do Itapocu, abrangendo os municípios de Corupá, Jaraguá do Sul, 

Guaramirim, Massaranduba e Schroeder, além de São João do Itaperiú e Barra Velha, que 

estão indiretamente ligados, pois pertencem a Associação do Vale do Itapocu (AMVALI).  
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Na época de sua implantação, este era o único Comitê Regional de Turismo de Santa 

Catarina, tido como modelo para outras regiões do Estado. No diagnóstico da região, no Plano 

do Desenvolvimento Regional de Jaraguá do Sul (2006), realizado pelo Projeto Meu Lugar, 

do Programa das Nações Unidas (PNUD), em parceria com o Governo do Estado de Santa 

Catarina, em 2005, foram apontadas algumas necessidades turísticas. Baseado nesta realidade, 

o comitê foi dividido em três comissões, sendo elas: comissão de diagnóstico, comissão de 

produtos e roteiros e comissão de qualificação (SDRJS, 2006). 

A composição da diretoria do Comitê era de um representante governamental e um 

representante da iniciativa privada do Conselho Municipal de Turismo de cada município, ou, 

na ausência de conselho, de um representante do Órgão Oficial de Turismo do município. 

Contava também com um representante da associação do Médio Vale do Itajaí (AMVALI) e 

um representante do Jaraguá do Sul Convention e Visitors Bureau. Além da diretoria, o 

Comitê Regional de Turismo era formado por representantes da área turística de toda a região 

como: guias de turismo; representantes de escolas de ensino profissionalizante, universidade e 

faculdade; profissionais da área privada e de prefeituras municipais (SDRJS, 2006). 

Após a criação do Comitê Regional de Turismo foram definidos quatro programas 

principais: planejamento das ações das comissões temáticas de trabalho do comitê; elaboração 

de um projeto para captação de recursos a serem empregados nas ações das comissões 

temáticas; desenvolvimento das ações priorizadas pelas comissões temáticas do Comitê 

Regional de Turismo; e lançamento dos produtos e roteiros turísticos regionais (SDRJS, 

2006).  

Em 2002, a Santa Catarina Turismo SA. (SANTUR), dividiu o Estado nas nove 

regiões turísticas mencionadas anteriormente, por isso, atualmente adota-se a denominação 

turística regional de Roteiro dos Encantos, embora, ainda se esteja buscando o 

reconhecimento deste pela SANTUR. Uma das ações realizadas pelo Comitê Regional de 

Turismo do Vale do Itapocu foi a denominação turística adotada em 2005, Vale dos Encantos 

(SDRJS, 2006). 

Segundo informações da SDRJS, nem todas as ações dos programas definidos pelo 

Comitê Regional de Turismo do Vale do Itapocu foram realizadas.  Atualmente, o Comitê 

Regional de Turismo encontra-se reestruturado com representatividade de agentes de turismo 

dos municípios de Corupá, Guaramirim, Jaraguá do Sul, Massaranduba e Schroeder; 

representantes do Jaraguá do Sul Convention e Visitors Bureau; e a coordenação da SDR de 

Jaraguá do Sul, por meio da Gerência Regional de Cultura, Turismo e Esporte.  
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As reuniões geralmente são mensais ou quando há assuntos urgentes. Nelas, são 

discutidos os projetos encaminhados pelos municípios da SDR de Jaraguá do Sul a serem 

analisados e aprovados para posterior encaminhamento ao Conselho de Desenvolvimento 

Regional. Na metade deste ano, foi aprovado o projeto de um mapa turístico regional do Vale 

dos Encantos, que abrange um levantamento dos principais atrativos turísticos de cada 

município da região pesquisada. Os objetivos deste projeto são: promover a divulgação dos 

produtos e potencialidades da região; mapear as características de cada município e a estrutura 

de que dispõe para receber turistas que possam trazer renda e gerar oportunidades de 

negócios; suscitar o desejo de viagem à região pesquisada; e captar novos negócios e eventos 

à região. Por questões geográficas e estratégicas, os municípios de São João do Itaperiú, Barra 

Velha e São Bento do Sul também estão incluídos neste projeto. Como já teve aprovação 

regional, o projeto aguarda aprovação do Comitê Estadual de Turismo para iniciar suas ações, 

tendo como previsão de seu lançamento ainda em 2009. 

Como iniciativa de regionalização do turismo tem-se a criação das Instâncias de 

Governança Regional. O Programa de Regionalização do Turismo Roteiros do Brasil define 

como Instância de Governança Regional: “uma organização com participação do poder 

público e dos atores privados dos municípios componentes das regiões turísticas, com o papel 

de coordenar o Programa em âmbito regional” (MTUR, 2007, p. 16).  

Para tanto, foram elaborados os Cadernos de Turismo, que são documentos técnico-

orientadores, com linguagem simples e que possuem os passos do processo de 

desenvolvimento da atividade turística regionalizada. Esta coleção é composta por treze 

cadernos, divididos em nove módulos: Introdução à Regionalização do Turismo; Módulo 

Operacional 1 - Sensibilização; Módulo Operacional 2 - Mobilização; Módulo Operacional 3 

- Institucionalização da Instância de Governança Regional; Módulo Operacional 4 - 

Elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento do Turismo Regional; Módulo 

Operacional 5 - Implementação do Plano Estratégico de Desenvolvimento do Turismo 

Regional; Módulo Operacional 6 - Sistema de Informações Turísticas do Programa; Módulo 

Operacional 7 - Roteirização Turística; Módulo Operacional 8 - Promoção e Apoio à 

Comercialização; Módulo Operacional 9 - Sistema de Monitoria e Avaliação do Programa; 

Ação Municipal para a Regionalização do Turismo; Formação de Redes; Turismo e 

Sustentabilidade. Portanto, a regionalização do turismo segue uma linha mestra, com algumas 

estratégias (Figura 06). 
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Figura 06 - Linha Mestra da Regionalização do Turismo 

Fonte: Estância de Governança Regional - Norte de Santa Catarina (2009) 

Os municípios da SDR de Jaraguá do Sul fazem parte da Instância de Governança 

Regional Norte de Santa Catarina, que está em funcionamento desde junho de 2007 e possui 

como objetivo concentrar esforços e ampliar a divulgação dos atrativos. Trata-se de um grupo 

formado por representantes dos municípios de: Araquari, Balneário Barra do Sul, Barra 

Velha, Campo Alegre, Corupá, Garuva, Guaramirim, Itaiópolis, Itapoá, Jaraguá do Sul, 

Joinville, Mafra, Massaranduba, Monte Castelo, Papanduva, Rio Negrinho, São Bento do Sul, 

São Francisco do Sul, São João do Itaperiú e Schroeder.  

A Instância de Governança Regional Norte de Santa Catarina abrange no total vinte 

municípios, ou seja, três regiões, sendo oito municípios da SDR de Joinville, cinco da SDR de 

Jaraguá do Sul e sete da SDR de Mafra. Atualmente, esta Instância encontra-se no terceiro 

módulo, ou seja, na Institucionalização da Instância de Governança Regional, e realiza 

mensalmente reuniões itinerantes, buscando contemplar todas as cidades abrangidas 

(INSTÂNCIA DE GOVERNANÇA NORTE DE SANTA CATARINA, 2009). 

A tentativa mais recente com relação ao turismo rural na região é o Projeto Turismo 

Rural, Étnico e Cultural do Vale Europeu, desenvolvido pela parceria entre Serviço de Apoio 

a Pequenas e Médias Empresas (SEBRAE), Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e 

o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), tendo como um dos 

objetivos o desenvolvimento de roteiros turísticos que valorizem a cultura da imigração 

européia em seus traços arquitetônicos, manifestações culturais, artesanato e gastronomia, 

assim como está focada nas pequenas propriedades rurais da agricultura familiar, capacitando 

o produtor, viabilizando seu negócio como empreendimento rural, gerando renda e emprego, e 
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melhorando a qualidade de vida da família. Dos municípios pesquisados, somente Jaraguá do 

Sul (Rio da Luz e Rio Cerro II) está inserido neste projeto, juntamente com Ascurra, Apiúna, 

Benedito Novo, Blumenau (Vila Itoupava), Doutor Pedrinho, Indaial, Pomerode, Rio dos 

Cedros, Rodeio e Timbó (SEBRAE 2009). 

O projeto foi iniciado em janeiro de 2008 e a previsão de término é em maio de 

2010, com possibilidade de prorrogação, dependendo da necessidade. Conforme os 

consultores do projeto, as ações realizadas para atingir os objetivos propostos são: articulação 

regional; gestão, supervisão e assistência; sensibilização; criação de comitê e rede de apoio; 

geração de banco de dados; diagnóstico setorial; missões técnicas; capacitação de 

qualificação; palestras; consultoria tecnológica; consultoria em artesanato; consultoria em 

adequação de produto; criação da marca regional; elaboração de estratégias de 

comercialização e marketing; sinalização turística das propriedades; criação de material 

promocional; exposição em feiras e eventos; FAMTUR; seminário de avaliação e validação. 

Apesar do referido projeto não estar concluído, algumas ações já foram 

desenvolvidas, dentre as quais se destacam: envolvimento de nove municípios no projeto, 

passando para onze posteriormente; parceria com o Consórcio Intermunicipal de Turismo, que 

já opera com o cicloturismo e mochileiros; treze palestras de sensibilização, pelo menos uma 

em cada município, com mais de 200 participantes; criação do Comitê de Apoio - uma pessoa 

por município; criação de banco de dados com mais de 100 agricultores; diagnóstico Setorial 

em 130 propriedades - identificação do potencial e das dificuldades; seis boletins informativos 

bimestrais distribuídos na região; duas viagens técnicas - Salão do Turismo em SP 

(junho/2008) e Turismo Rural no RS (novembro/2008) - mais de 60 agricultores participaram; 

três palestras sobre turismo rural - Timbó, Pomerode e Ascurra.  

Além disso, o projeto conta com mais de 100 participantes; assim como a pesquisa 

GEOR - 1ª. Etapa - levantamento, junto aos agricultores, de alguns números para mensurar 

posteriormente a evolução; 2 cursos de atendimento ao cliente: Apiúna e Timbó; consultorias 

em artesanato - assistência técnica para produção e comercialização de artesanato - foram 

levantados os principais produtos para agregar aos roteiros; consultorias em adequação do 

produto ao mercado - assistência técnica para formatação dos roteiros turísticos. 2 roteiros 

formatados: Roteiro das Flores e Roteiro Arte e Charme; 10 consultores/instrutores de 

diversas áreas atuam ou atuaram na região; criação de logomarca, por empresa especializada 

em design, para criar uma identidade visual para produto/roteiro; visitas dos parceiros 

SEBRAE, MDA e IPHAN à região; exposição no Beiramar Shopping, em Florianópolis, na 

2ª. Feira Aroma, Sabor e ArteCatarina - comercialização de produtos coloniais e de artesanato 

da região (SEBRAE, 2009). 
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A Figura 07 demonstra a estrutura política do turismo regional anterior a 2003 para 

que se possa melhor entender as mudanças político-administrativas ocorridas no turismo da 

região pesquisada em função da criação da SDR de Jaraguá do Sul,  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 07 - Estrutura política do Turismo anterior a SDRJS 

Fonte: Da pesquisa. 

A Figura 08 representa a estrutura política do turismo posterior à implantação da 

SDR de Jaraguá do Sul e com a regionalização do turismo e integração dos municípios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 08 - Estrutura política do Turismo posterior à criação da SDRJS 

Fonte: Da pesquisa.
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Observa-se que na estrutura política atual (Figura 08) há mais órgãos públicos de 

turismo, com a criação da Gerência Regional de Cultura, Turismo e Esporte e a Instância de 

Governança Regional Norte de Santa Catarina. Isso demonstra mais esforços para a 

regionalização do turismo em Santa Catarina e também na região pesquisada. 

Atualmente há vários pontos turísticos da região da SDR de Jaraguá do Sul, sendo 

que os municípios possuem alguns atrativos específicos e outros em comum. O Quadro 03 

apresenta os principais atrativos do turismo rural da região. 
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Quadro 03 - Atrativos da Região. 

4.1.1 Identificação dos municípios da SDR de Jaraguá do Sul 

A seguir apresenta-se um breve histórico, os dados demográficos, a economia, os 

eventos e a infraestrutura turística dos municípios estudados com o intuído de melhor 

identificá-los. 

a) Município de Corupá 

Breve histórico: conforme a Prefeitura Municipal de Corupá (PMC, 2009), a história 

do município remonta ao ano de 1541 com a expedição de Don Alvar Nuñes Cabeza de Vaca. 

O primeiro nome de Corupá foi Hansa Humboldt, em homenagem ao naturalista alemão 
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Alexandre Von Humboldt. Os pioneiros, vindos da Alemanha, desembarcaram em São 

Francisco do Sul em 30 de junho de 1897, e em 07 de julho de 1897 chegaram a Hansa 

Humboldt vindos de barco pelo Rio Itapocu, sendo este o único caminho de acesso até 1900. 

Corupá estava integrada à administração de São Francisco do Sul, mas com a criação do 

distrito de Joinville, foi anexada a administração de Joinville; mais tarde criou-se o distrito de 

Jaraguá do Sul e, finalmente, em 11 de maio de 1908, foi criado o distrito de Hansa 

Humboldt. Em 1º de janeiro de 1944 Hansa Humboldt passou a chamar-se Corupá e, em 21 

de junho de 1958, foi denominada Município, sendo sua instalação ocorrida em 25 de julho de 

1958 (PMC, 2009). 

Dados demográficos: Corupá está cercada pela cadeia de montanhas da Serra do 

Mar, limitando-se ao norte com São Bento do Sul; ao sul com Rio dos Cedros; a leste com 

Jaraguá do Sul; e a oeste com Rio Negrinho. O município possui 13.248 habitantes (2008), 

ocupa uma área total de 407 km2 e está numa altitude média de 62 metros acima do nível do 

mar, com elevações que chegam até 1.170 metros devido a formação acidentada. Seu clima é 

subtropical úmido com temperatura média anual de 22ºC, podendo chegar a 4ºC no inverno e 

a 40ºC no verão. Está inserida na Bacia Hidrográfica do Rio Itapocu com seus principais 

afluentes: Rio Novo, Rio Humboldt e Rio Pedra de Amolar (PMC, 2009). 

Economia: a agricultura representa uma importante fonte da economia local, com 

participação de 11,78%. Neste segmento destacam-se a avicultura, a rizicultura, a pecuária e, 

principalmente, a bananicultura, sendo a Capital Catarinense da Banana. A indústria possui 

participação de 69,60% na composição da economia do município, tendo como principais 

setores o têxtil e metalmecânico. O comércio possui representatividade econômica de 18,62% 

(PMC, 2009). 

Eventos: Dentre os eventos da cidade destacam-se: a Festa da Banana - Bananenfest, 

principal evento do município, realizada no fim de semana do feriado de 12 de outubro, no 

Seminário Sagrado Coração de Jesus. A festa movimenta públicos de toda a região e possui 

como atrativos: bandas típicas, principalmente alemães; grupos folclóricos e produtos 

artesanais de banana. Destaca-se também o Bananalama, realizada em julho, considerada 

como o maior encontro de trilheiros, com shows, bailes e várias atrações ligadas ao 

motociclismo. Além disso, também há festas religiosas; bailes promovidos por sociedades de 

tiro; comemorações do aniversário do município; Expoarte - Feira de Arte e Artesanato; 

Encontro de Corais; Jeep Raid de Corupá; Passeio Ciclístico, entre outros (PMC, 2009). 
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Infraestrutura turística:  o município possui infraestrutura turística limitada 

(Quadro 04), mas adequada à demanda, com poucos hotéis, restaurantes, lanchonetes, bares e 

opções de lazer. 

EMPREENDIMENTOS  QUANTIDADE  CAPACIDADE  
Hotéis/pousadas 02          153  leitos 
Restaurantes 07          956 lugares 
Total 09       1.109 

Quadro 04 - Infraestrutura turística de Corupá 

Como a atividade turística está em ascensão no município, as opções de meios de 

hospedagens e de alimentos e bebidas começa a ser restrita, havendo necessidade de novas 

opções em médio prazo. Em Corupá as opções de hospedagem localizam-se em regiões mais 

distantes, havendo necessidade de mais opções na área central. 

b) Município de Guaramirim 

Breve histórico: conforme a Prefeitura Municipal de Guaramirim (PMG, 2009), os 

primeiros imigrantes chegaram por volta de 1886 da colônia Dona Francisca e eram alemães. 

Posteriormente, chegaram italianos, açorianos, poloneses e outros que se assentaram no 

município. O primeiro nome foi Itapocuzinho. Em 02 de julho de 1919, foi oficializado o 

nome de Bananal. Em 19 de março de 1921, foi criado o distrito e, em 1º de dezembro de 

1938, foi promovido à categoria de Vila. Por força do Decreto Presidencial, em 1944, o nome 

Bananal foi substituído por Guaramirim. Em 28 de agosto de 1949, o distrito foi emancipado 

de Joinville, constituindo-se no município de Guaramirim. Quanto ao significado do nome, há 

duas versões: Cachorro Pequeno, alusão ao lobo guará, ou nome de origem indígena que 

significa Pequena Garça Vermelha, espécie existente na região. Apesar de algumas 

controvérsias, a última é a versão oficial adotada pelo município, sendo a garça vermelha 

símbolo do Brasão municipal (PMG, 2009). 

Aspectos demográficos: Guaramirim está localizada na região norte de Santa 

Catarina, há 180 km de Florianópolis e faz divisa com os municípios de Jaraguá do Sul, 

Schroeder, Massaranduba, Joinville, Araquari e Corupá. Possui uma área de 242,7 km², com 

um clima mesotérmico úmido, temperatura média de 22º C, altitude de 21 metros acima do 

nível do mar e uma população, segundo dados de 2008, de 31.334 habitantes (PMG, 2009). 

Economia: destacam-se as atividades agrícolas e comerciais. Na agricultura, 

sobressai-se o arroz, a olericultura (legumes) e a banana. Além destes, o ramo de conservas é 
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destaque, com a maior concentração do gênero na região. Há alguns anos, o município recebe 

o título de Capital Catarinense da Palmeira Real, sendo esta outra fonte de renda para 

agricultores e indústrias (PMG, 2009). 

Eventos: destaca-se a realização trianual da Expofeira Agroindustrial, que acontece 

no Parque de Exposições Perfeito Manoel de Aguiar, com a realização de nove edições, sendo 

o principal motivador do turismo de eventos em Guaramirim. Além da Expofeira, ocorrem 

festas religiosas; festivais de dança; gincanas; bailes e festividades de clubes, Sociedades de 

Caça e Tiro e Esportivas, Centro de Tradição Gaúcha (CTG) Tropeiros do Vale de 

Guaramirim e Piquete Estampa Gaúcha; a tradicional Festa da Porchetta, com jantar a base de 

culinária italiana; café colonial na comunidade de Jacu-Açú; shows nacionais e internacionais 

de rock no Clube Curupira, que tornam o município a Capital Sul-brasileira do Rock 

Alternativo; entre outros (PMG, 2009). 

Infraestrutura turística: a infraestrutura turística (Quadro 05) é adequada a 

demanda existente, sendo a maior parte dos visitantes representantes comerciais e executivos 

vindos a trabalho nos dias de semana. A cidade  

EMPREENDIMENTOS  QUANTIDADE  CAPACIDADE  
Hotéis/pousadas 05          276   leitos 
Restaurantes 13       1.454   lugares 
Total 18       1.730 

Quadro 05 - Infraestrutura turística de Guaramirim 

Conforme observado no Quadro 05, o município dispõe de infraestrutura básica 

adequada e de algumas opções de restaurantes, lanchonetes, panificadoras, mas de poucas 

alternativas de lazer. Além disso, a maioria destes estabelecimentos concentram-se na 

localidade central, sendo a realidade bem distinta em bairros mais afastados, onde reside 

expressiva parte da população do município. 

c) Município de Jaraguá do Sul 

Breve histórico: conforme a Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul (PMJS, 2009), 

as terras à margem direita do rio Jaraguá - nas cabeceiras dos rios Garibaldi, Jaraguazinho, do 

Cerro e da Luz - começaram a ser colonizadas pela Agência de Colonização, órgão estadual 

sediado em Blumenau, a partir de 1890. Para a região dos dois primeiros rios vieram 

imigrantes húngaros e, para a dos outros dois alemães. Na Barra do Rio do Cerro, 

estabeleceram-se imigrantes italianos. Em 1895 Jaraguá era 2º Distrito de Joinville e, em 22 
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de agosto de 1895 foi criado um Distrito de Paz. Durante sua história, Jaraguá pertenceu a São 

Francisco do Sul, Paraty (atual Araquari) e a Joinville. Foi em 26 de março de 1934 que 

Jaraguá foi desmembrada de Joinville, tornando-se município. Contudo, na impossibilidade de 

precisar a data real de estabelecimento de Emílio Carlos Jourdan na localidade, decidiu-se por 

25 de julho de 1876 como a data de fundação de Jaraguá do Sul. O nome Jaraguá foi alterado 

para Jaraguá do Sul em 31 de dezembro de 1943 por haver um município mais antigo com 

mesmo nome no estado de Goiás. Trata-se de um nome de origem indígena que significa 

“Senhor do Vale”, e era assim que os índios chamavam o Morro da Boa Vista (PMJS, 2009). 

Aspectos demográficos: com a população de 128.237 habitantes, segundo Censo de 

2005, o município possui uma área de 532,59 km², sendo 121,39 km² de área urbana e 411,20 

km² de área rural, temperatura média de 22º C. O clima é subtropical úmido, com a umidade 

relativa do ar média de 85%, vegetação típica da Mata Atlântica, solo embasamento cristalino, 

altitude média de 29,97 metros, pressão atmosférica de 758 mmHg, precipitação média anual 

de 2.200 metros, e cortada principalmente pelos rios Jaraguá e Itapocu (PMJS, 2009). 

A cidade também é cortada pela linha ferroviária, que atualmente só opera com 

transporte de cargas. Distante 205 quilômetros da capital, o município possui as seguintes 

coordenadas geográficas: limita-se ao norte com Campo Alegre e São Bento do Sul; ao sul 

com Rio dos Cedros, Pomerode, Blumenau e Massaranduba; ao leste com Guaramirim, 

Schroeder e Joinville; e ao oeste com Corupá (PMJS, 2009). 

Economia: Jaraguá do Sul é o quarto maior município exportador do Estado e sedia 

grandes empresas, sendo 2.999 empresas comerciais, 1.002 indústrias, 2.785 empresas 

prestadoras de serviços, e 27 instituições financeiras. As empresas do município produzem 

diversos artigos e produtos como: malhas, confecções, chapéus, gêneros alimentícios, motores 

elétricos, geradores, máquinas, componentes eletrônicos, componentes de informática, 

plásticos e mobiliários. Os estabelecimentos comerciais são variados, desde produtos 

artesanais até os importados, reforçado em 1999 com a inauguração de um shopping center. O 

setor terciário é o que mais cresceu em Jaraguá do Sul nos últimos anos, atendendo as mais 

diversas necessidades da sociedade. Jaraguá do Sul possui um núcleo de tecnologia, através 

da Pré Incubadora Tecnológica “Jaraguatec”, uma iniciativa da Associação das Micro e 

Pequenas Empresas do Vale do Itapocu (APEVI), da UNERJ, e da Prefeitura Municipal 

(PMJS, 2009).  

Eventos: dentre os eventos destaca-se a Schützenfest, denominação alemã que 

significa Festa do Tiro, que ocorre no mês de outubro desde 1988, integrando o calendário de 

festas de Santa Catarina. A festa é realizada pela Associação dos Clubes e Sociedades de Caça 
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e Tiro do Vale do Itapocu e tem como objetivo o resgate das verdadeiras tradições 

germânicas, com bandas típicas que animam os Pavilhões do Parque Municipal de Eventos. 

Outra atração da festa é a distribuição de chopp nas ruas e o desfile das sociedades. A 

gastronomia também é um ponto alto, representada por pratos típicos alemães, churrasco e 

outras opções. Todos os dias da festa, os estandes ficam à disposição para prática de tiro 

carabina, seta, chumbinho, rolha e pássaro. Aquele que obtiver maior pontuação recebe o 

título de Rei do Tiro. 

O maior Festival de Música de Santa Catarina (FEMUSC) acontece anualmente, de 

janeiro a fevereiro, na Sociedade Cultura Artística de Jaraguá do Sul (SCAR). Durante  

quatorze dias, o festival reúne inúmeros músicos brasileiros e estrangeiros. Acontecem 

concertos de artistas internacionais e de clássicos instrumentais com grandes mestres da 

música, sendo que as apresentações também são realizadas em praças e palcos alternativos de 

Jaraguá do Sul e dos demais municípios da região. 

Dos eventos realizados no município, grande parte ocorre na Arena Jaraguá, com 

destaque para jogos da equipe de Futsal da Malwee, shows, desfiles de moda, feiras têxteis, 

entre outros. Outros eventos de expressividade são: o aniversário do município; as festas 

religiosas; bailes de Sociedades Recreativas e de Caça e Tiro; Rodeio Crioulo Nacional, 

realizado pelo CTG; a Festa Italiana organizada pelo Círculo Italiano; a Festa do Strudel 

organizada pela Associação Húngara; a Kolonistenfest, Festa do Colono; a Winterfest, Festa 

de Inverno; além de gincanas, festivais de música e de dança, em especial, o Festival de 

Dança realizado no Ginásio Artur Müller (PMJS, 2009). 

Infraestrutura turística: o município oferece adequada infraestrutura turística 

(Quadro 06), entre pousadas e hotéis, inclusive de redes internacionais. Jaraguá do Sul possui 

quantidade adequada e diversificada de restaurantes, bares, clubes, entre outras atrações e 

opções de lazer. 

EMPREENDIMENTOS  QUANTIDADE  CAPACIDADE  
Hotéis/pousadas 13        1.649   leitos 
Restaurantes 57        5.130   lugares 
Total 70        6.779 

Quadro 06 - Infraestrutura turística de Jaraguá do Sul 

Jaraguá do Sul, dentre os municípios estudados, é o que possui melhor infraestrutura 

turística, pois é também o que recebe mais visitantes a lazer e principalmente a negócios e 

eventos. 
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d) Município de Massaranduba 

Breve histórico: conforme a Prefeitura de Municipal da Massaranduba (PMM, 

2009), o nome Massaranduba é originário de determinada espécie de madeira de cor rósea que 

existia na região. A colonização da cidade aconteceu por volta de 1870, quando os primeiros 

imigrantes alemães instalaram-se no município, vindos da região de Bruchal, Sul da 

Alemanha. A formação étnica foi posteriormente mesclada com a vinda de imigrantes 

italianos, poloneses e açorianos, no fim de 1908. Primeiramente pertencente ao Distrito de 

Blumenau e posteriormente de Guaramirim, Massaranduba emancipou-se em setembro de 

1961, recebendo o nome de Adolfo Konder, mas em resposta a um abaixo assinado da 

população, voltou a denominar-se Massaranduba. A cerimônia de instalação deu-se em 11 de 

novembro de 1961 (PMM, 2009). 

Aspectos demográficos: com uma área de 373,296 km2, a cidade é banhada pelo rio 

Massaranduba, localiza-se a 178 quilômetros de Florianópolis. Faz divisa ao oeste com os 

municípios de Blumenau e Jaraguá do Sul; ao leste com São João do Itaperiú; ao norte com 

Guaramirim; e ao sul com Luiz Alves. Sua população é de 13.777 habitantes, segundo o 

IBGE 2008 e possui altitude média de 26 metros, com clima subtropical úmido (PMM, 2009). 

Economia: a principal fonte de renda do município provém do cultivo de arroz 

irrigado, recebendo o título de Capital Catarinense do Arroz. Destaca-se também o cultivo da 

banana e da palmeira real, que surgiram como opção de renda para os produtores das regiões 

mais elevadas do município. Outras alternativas para os produtores rurais são: a criação de 

peixes em açudes, em arrozeiras, o milho, o feijão, o eucalipto, o pinus, a criação de gado de 

corte, a criação de suínos, e a criação de frango. Ainda em expansão, o setor secundário é 

composto por indústrias de beneficiamento de arroz, têxteis, moveleiras, de esquadrias, 

químicas, de plásticos e metalúrgicas. O comércio local é composto por lojas, agropecuárias, 

supermercados, entre outros (PMM, 2009). 

Eventos: são realizados alguns eventos na cidade como a Festa Catarinense do Arroz 

(FECARROZ) que, desde 1986, é realizada a cada dois anos no feriado de 1º de maio e é 

também a maior festa do município. Outros eventos são: a Festa do Colono e Motorista; Festa 

do Aniversário da cidade; Stammtisch (reunião de amigos com bebida e comida); Festa 

Italiana; Festa da Polenta; Festa Polonesa; festas religiosas; eventos esportivos; corridas de 

motovelocidade; Rodeio Crioulo, organizado pelo CTG Laço Massarandubense; além de 
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Festas de Rei e Rainha promovidas por Sociedades de Caça e Tiro; Encontro Automotivo, 

realizado pelo Clube 4 Rodas; bailes, soirés (tarde de domingo dançante); entre outros. 

Infraestrutura turística: a infraestrutura turística (Quadro 07) é limitada, com 

poucos restaurantes, mas que atendem a demanda existente, além de pizzaria, pastelaria, 

pesque-pagues, recantos, parques, danceteria, panificadoras, bares e lanchonetes. 

EMPREENDIMENTOS  QUANTIDADE  CAPACIDADE  
Hotéis/pousadas 04        337 leitos 
Restaurantes 05        300 lugares 
Total 08        637 

Quadro 07 - Infraestrutura turística de Massaranduba 

Atualmente, observa-se que, apesar da infraestrutura turística limitada, o município 

de Massaranduba oferece opções de hospedagem suficientes para atender a demanda, pois a 

vinda de visitantes é pouco expressiva. Além disso, esses estabelecimentos localizarem-se 

tanto no centro do município quanto na área rural, com opções de lazer. Evidencia-se que há 

poucas opções de restaurantes, o que se caracteriza como uma dificuldade para os visitantes, e  

principalmente para a população local. 

e) Município de Schroeder 

Breve histórico: conforme dados da Prefeitura Municipal de Schroeder (PMS, 

2009), o nome do município é uma homenagem ao Senhor Christian Mathias Schröder (de 

Hamburgo), que recebeu estas terras para serem colonizadas. Os primeiros habitantes 

chegaram em 1901, vindos de colonizações vizinhas, quase todos de descendência germânica 

e religião Evangélica Luterana. Em 1919, vieram os colonizadores italianos, sendo ainda 

alguns nascidos na Itália. Assim como os imigrantes alemães trouxeram de sua pátria a 

cultura, a civilização, os costumes e as tradições que transmitiram aos seus filhos e netos, 

também os italianos trouxeram o jogo de bocha, a polenta e a coragem de desbravadores. Em 

31 de julho de 1959, foi criado o distrito de Schroeder. Na ocasião, o prefeito de Guaramirim, 

Sr. Paulino João de Bem, nomeou o senhor Helmuth Moritz Germano Hertel para cargo de 

intendente distrital. Schroeder emancipou-se em 04 de junho de 1964 (PMS, 2009). 

Aspectos demográficos: o município está situado no planalto norte e cercado pela 

Serra Duas Mamas, fazendo divisa com os municípios de Joinville, Guaramirim e Jaraguá do 

Sul. Possui 161,50 km² de território e 11.378 habitantes, com aproximadamente 50% de sua 

área localizada em serras com Mata Atlântica (PMS, 2009). 
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Economia: a economia do município é baseada principalmente no plantio, cultivo e 

produção de banana, arroz, além de indústrias têxteis, metalmecânica e elétrica (PMS, 2009). 

Eventos: dentre as festividades do município destaca-se: a Schroederfest, realizada 

em outubro, com bailes, desfiles, princesas e rainhas; além de festas religiosas; bailes de 

Sociedades de Caça e Tiro; festivais de dança e música; comemorações do aniversário do 

município; Kolonistenfest, Festa do Colono, com desfiles e bailes; Rodeio Crioulo 

Interestadual; Festa dos Motoristas e Motociclistas; Strassenfest mit Stammtisch, reunião de 

grupos de amigos, com bebidas e comidas, realizada na rua principal; etc. (PMS, 2009). 

Infraestrutura turística: a cidade começa a despontar para as atividades turísticas, 

principalmente ecológicas e de aventura, tanto que, conforme a Deliberação Normativa nº 357 

da EMBRATUR, Schroeder foi considerada Município prioritário para o desenvolvimento do 

turismo (PMS, 2009). Apesar de possuir pouca infraestrutura turística (Quadro 08), esta é 

adequada à demanda atual. O município dispõe de restaurantes, lanchonetes e padarias, mas 

são poucas as opções de lazer. 

EMPREENDIMENTOS  QUANTIDADE  CAPACIDADE  
Hotéis/pousadas 01         18 leitos 
Restaurantes 04       600 lugares 
Total 05       618 

Quadro 08 - Infraestrutura turística de Schroeder 

Como observado no Quadro 08, Schroeder dispõe de apenas uma opção de 

hospedagem, com poucos leitos e localizada na área rural. O município precisa de um hotel na 

área central para suprir a demanda de algumas empresas e de mais opções na área rural, pois o 

está começando a desenvolver atividades turísticas ligadas a natureza. 

4.2 PERCEPÇÃO DOS SUJEITOS SOBRE A PARTICIPAÇÃO  

A percepção dos sujeitos foi observada sobre o aspecto qualitativo com visitas as 

propriedades rurais, as entidades direta e indiretamente envolvidas com o turismo rural e a 

órgãos públicos municipais e regionais, como também na observação das falas dos sujeitos. 

4.2.1 Observação in Loco e Diário de Campo 

Para melhor entendimento do local pesquisado e enriquecimento do estudo, optou-se 

pela observação in loco e o diário de campo como partes do método qualitativo da pesquisa. 
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Estas técnicas permitiram um contato mais direto com o local visitado e maior riqueza de 

detalhes, os quais não seriam possíveis somente com o método quantitativo. 

O período de observação in loco e das entrevistas ocorreu entre maio e agosto de 

2009. Foram agendadas visitas para que as entrevistas pudessem ser realizadas pessoalmente. 

Em muitos casos, houve dificuldades porque, mesmo com agendamento, algumas pessoas 

foram difíceis de ser encontradas devido a compromissos. Os entrevistados mais acessíveis 

foram os empreendedores turísticos rurais que, na maioria das vezes, encontravam-se em suas 

propriedades. 

 Constatou-se que os municípios pesquisados possuem na área rural a maior parte de 

seus atrativos turísticos, estes, porém, encontram-se em territórios com vários problemas de 

infraestrutura básica e turística. Para ilustrar esta realidade cita-se a falta de mapas turísticos 

completos, que indiquem o bairro e a rua dos atrativos turísticos. O acesso é outro fator 

problemático, pois há estradas sem pavimentação, com manutenção precária e poucas placas 

orientação para localização dos bairros e atrativos, o que acaba dificultando a vinda dos 

turistas. Além disso, nos momentos em que se perguntou sobre empreendimentos comerciais 

e locais a serem visitados, alguns moradores não souberam informar. Isso demonstra a falta de 

conhecimento da população sobre o turismo rural e o pouco envolvimento da comunidade 

local no desenvolvimento da atividade. 

A ausência do saneamento básico foi outro ponto problemático observado, pois não 

há tratamento de esgoto e de água na maioria das casas da área rural. O telefone fixo torna-se 

muito caro em função da distância, e a telefonia celular não funciona. Mesmo que o turismo 

rural priorize a simplicidade, a falta desses confortos mínimos pode desmotivar o turista. 

Também se verificou poucas opções de farmácias, mercados, lojas, panificadoras, 

restaurantes, bares, lanchonetes, hotéis e pousadas. Esta falta de empreendimentos comerciais 

e de prestação de serviços, além de dificultar a estadia do turista, prejudica seriamente o 

cotidiano da comunidade local.   

A paisagem da região impressiona pela beleza, com a predominância de montanhas e 

áreas de mata atlântica preservada. Apesar de algumas marcas de desmatamento, os rios, 

continuam preservados, com exceção do Itapocu, maior e mais poluído rio da região e que dá 

nome a localidade. Nos rios da região são praticadas atividades esportivas como canoagem, 

acquaride e bóia-cross.  
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A subsistência de muitos moradores da região depende de atividades do campo como 

a pecuária e a agricultura familiar. Para complementar a renda, alguns agricultores 

comercializam seu produtos em associações e mercados localizados em áreas centrais, ou na 

propriedade quando esta é local de passagem para atrativos turísticos. Constatou-se que, pelo 

fato da região possuir grandes empresas, há pessoas que dividem seu tempo entre o trabalho 

remunerado em empresas e as atividades rurais. A maioria dos empreendedores turísticos 

rurais recebe visitantes nos finais de semana e trabalha no campo nos outros dias. Quanto aos 

jovens, poucos se dedicam a atividade rural, pois a maioria estuda e trabalha na cidade, 

resultando no êxodo rural. 

Identificou-se vários atrativos naturais na região, muitos, porém, não são conhecidos. 

Há propriedades particulares que não desenvolvem atividades turísticas, mas que, devido à 

falta de fiscalização, acabam sendo destruídas por indivíduos que entram sem autorização. 

Também se observou certa precariedade nas instalações físicas e nos serviços prestados por 

alguns dos atrativos abertos à visitação. 

Apesar da falta de infraestrutura básica e turística apontadas anteriormente, a 

receptividade da comunidade local é um fator de destaque, pois mesmo com pouco 

conhecimento a respeito do tema, os moradores foram atenciosos para com a pesquisadora, 

mostrando suas propriedades e moradias. Além disso, manifestaram admiração e preocupação 

com o local onde vivem, principalmente no que tange a aspectos ambientais, culturais e 

econômicos. Nas propriedades predominam casas arrumadas e jardins conservados. Os 

hábitos de vida são simples e tranquilos, a maioria das pessoas se conhecem e se visitam.  

A cultura local - expressa em festas, artesanato, gastronomia, música, dança, 

arquitetura etc. - é característica marcante nas principais etnias da região: alemães, italianos, 

húngaros e poloneses. Contudo, observou-se que muitas tradições, como as Festas de Rei e 

Rainha promovidas pelas Sociedades de Caça e Tiro, estão enfraquecendo, pois não contam 

com a participação dos jovens. Nessas áreas rurais, também há uma expressiva quantidade de 

prédios com valor histórico e cultural, especialmente casas em estilo enxaimel. Infelizmente 

muitas destas construções estão se deteriorando sem que haja incentivo para que sejam 

tombadas como patrimônio histórico-cultural. Levando-se em conta a riqueza cultural da 

região, um fator problemático que necessita de atenção das autoridades é a ausência de 

museus, sendo que há somente um no município de Jaraguá do Sul.  
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A maioria da entrevistas semi-estruturadas realizadas com os empreendedores rurais 

foi informal, o que permitiu maior liberdade para entrevistador e entrevistados, e agregou 

mais detalhes às informações. Na maioria dos casos, as entrevistas foram gravadas. 

Na fala da maioria dos entrevistados, observou-se a falta de conhecimento sobre o 

turismo rural, pois, apesar de alguns empreendedores receberem ou já terem recebido turistas 

em sua propriedade, raramente ocorreram momentos de sensibilização e esclarecimento sobre 

a atividade.  

A maioria dos moradores não vê o turismo rural como um negócio capaz de oferecer 

melhorias nas áreas sociais, culturais, ambientais e espaciais. Para alguns dos entrevistados 

“turismo rural é o contato com a natureza e os animais, a infraestrutura no campo, atividades 

de aventura, entre outros” ou “o turismo rural deve ser a hospedagem nas casas rurais, com 

simplicidade”.  

A maioria dos entrevistados considera ainda que o turismo rural ocorra parcialmente 

nos municípios da SDR de Jaraguá do Sul, o que demonstra que não desenvolve atividades 

regionalmente. “Acredito que o turismo rural ocorra somente em Corupá, com a Rota das 

Cachoeiras e Jaraguá do Sul com o Hotel Vale das Pedras e a Estância Ribeirão Grande 

Resort.” 

Com relação às dimensões da sustentabilidade, alguns entrevistados manifestaram 

preocupação com a sustentabilidade ambiental, segundo um deles “a questão da preservação 

ambiental ainda há muito que melhorar, pois aos poucos as pessoas estão se conscientizando 

da importância da natureza.” Da mesma forma, a sustentabilidade cultural foi mencionada 

como essencial para o desenvolvimento turístico rural por outro entrevistado. “A valorização 

local é bastante importante para todos que estão direta e indiretamente ligados ao turismo, 

pois é dever de todos ter conhecimento dos atrativos culturais do local visitado e também 

divulgar a cidade como um todo.” 

As entrevistas demonstram que os responsáveis pelo desenvolvimento turístico rural 

se preocupam pouco com o aspecto social. De acordo com um deles, “a prioridade da maioria 

dos empreendedores turísticos rurais não é a população local e sim os turistas”. Conforme 

outro, “preocupa-se em trazer os turistas para o município, o que vai acontecer depois não é 

pensado, nem o que irá acontecer depois”. 

A questão da mão-de-obra desqualificada preocupa muitos entrevistados, por isso um 

profissional da área da hotelaria e turismólogo comenta: “é frustrante ver que, na maioria dos 

hotéis, há poucas pessoas formadas em turismo atuando, pois prioriza-se em muitos casos a 

experiência e não a qualificação.”  
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Com relação à participação e envolvimento da comunidade local na elaboração e 

implantação dos projetos de turismo rural, quase todos os entrevistados responderam que isto 

não ocorreu. Os entrevistados comentam: “falta motivação para que a comunidade possa ter 

orgulho do local onde vive e possa participar do turismo rural. Isto pode ser feito por meio de 

parcerias com instituições de ensino que podem oferecer cursos e realizar palestras e 

seminários para a comunidade”. “Quando alguém fala que quer participar do desenvolvimento 

turístico deve-se perguntar o que a pessoa deseja fazer, quais são as intenções. É preciso ter 

pessoas comprometidas”. “Deveriam ter mais reuniões. Discutir ao redor de uma mesa o que 

precisa ser definido para o turismo.” 

Uma das maiores dificuldades apontadas por alguns entrevistados é a falta de 

parceria entre a iniciativa pública, privada e a comunidade local. Nas palavras dos 

respondentes “o poder público precisa fazer essa ponte entre os moradores rurais, os 

empreendedores turísticos e os turistas. Incentivar a atividade e atrativos como o café 

colonial, paisagens bonitas, cavalgar...”. 

No que tange à ação dos órgãos públicos, constatou-se a falta de representatividade 

destes no desenvolvimento do turismo, por isso um secretário de turismo mencionou: “como 

há pessoas que possuem o interesse em desenvolver o turismo, o município precisa fazer o 

papel dele, dando apoio e infraestrutura.” 

Como a pesquisa trata do desenvolvimento turístico rural na região da SDR de 

Jaraguá do Sul, convencionou-se destacar as entrevistas realizadas com os dois órgãos 

representantes dos cinco municípios pesquisados, como a SDR de Jaraguá do Sul e a 

Associação dos Municípios do Vale do Itapocu (AMVALI), que envolve também os 

municípios de Barra Velha e São João do Itaperiú.  

O representante da AMVALI foi bastante receptivo e atencioso, não havendo 

problemas no agendamento da entrevista. Por já ter sido secretário de turismo de Jaraguá do 

Sul, o entrevistado em questão possui um amplo conhecimento da atividade no município e 

uma noção da atividade da região, entretanto, as informações relatadas por ele se baseiam em 

fatos ocorridos há alguns anos. Constatou-se que, apesar de não possuir grupo específico no 

turismo e nem um trabalho ativo na região, da associação tem interesse em formar parcerias e 

desenvolver projetos neste sentido. O colegiado da associação elabora projetos que buscam 

incentivar e auxiliar os municípios, mas não há projetos neste sentido em âmbito regional. 

Quanto a SDR de Jaraguá do Sul, não se obteve a entrevista com o secretário de 

desenvolvimento regional porque ele não encontrou espaço na agenda, nem com o gerente de 
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turismo porque este considerou seu conhecimento insuficiente para a entrevista por não ser 

formado na área. Posteriormente, este gerente saiu do cargo e ninguém assumiu a função até o 

término desta pesquisa. Por fim, a entrevista foi realizada com outra pessoa que trabalha no 

órgão e que, embora não seja formada em turismo, possui anos de experiência no setor. 

Verificou-se que a proposta de um órgão que represente toda a região perante o 

Governo Estadual é válida, contudo, há muitos detalhes a serem melhorados como, por 

exemplo, a indicação de profissionais da área para atuar na função. O desempenho da 

gerência regional de turismo ainda é pouco expressivo no turismo regional, e nulo no turismo 

rural. Nestes seis anos de implantação, poucas ações concretas foram percebidas. Atualmente, 

há somente um projeto de turismo regional que é a criação de um Mapa Turístico do Vale dos 

Encantos. 

Através da observação in loco e das entrevistas informais, constatou-se que o turismo 

rural está se desenvolvendo lentamente na região e há muito que realizar neste sentido, pois os 

municípios pesquisados ainda não estão aproveitando seu potencial natural e rural, nem 

realizando ações para a regionalização do turismo. 

4.2.2 Entrevistas Semi-Estruturadas 

As entrevistas semi-estruturadas fazem parte do método quantitativo deste estudo, 

uma vez que demonstram em percentuais a realidade vivenciada pelos entrevistados. 

Acredita-se que desta forma tenha-se dados mais concretos, que levem a um melhor 

direcionamento da atividade. 

Os resultados das entrevistas semi-estruturadas sobre a percepção estão organizados 

em três blocos temáticos: perfil dos entrevistados; conhecimento sobre os termos e opinião 

sobre as perspectivas do turismo rural. 

Perfil dos entrevistados: A Tabela 01 demonstra que dos entrevistados, 60,9% são 

do gênero masculino e 39,1% do feminino. Observa-se que a gestão do turismo rural ainda 

está centralizada no poder masculino.  

Tabela 01 - Gênero 

SEXO DOS ENTREVISTADOS FREQUÊNCIA  PERCENTUAL  
Masculino 28 60,9 
Feminino 18 39,1 
TOTAL 46 100,0 
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Em se tratando do papel feminino no desenvolvimento turístico e também em áreas 

rurais, Farias e Nogueira (2003) consideram que embora seja importante, muitas vezes este é 

limitado, informal e sazonal.  A inserção das mulheres no mercado de trabalho turístico está 

estabelecida conforme suas habilidades da casa e da família. Neste sentido, embora o turismo 

traga um novo rendimento monetário familiar e uma maior independência feminina, ainda não 

consegue oferecer oportunidades de qualificação e valorização do trabalho feminino. Com a 

pressão para que as mulheres ingressem no mercado de trabalho e obtenham rendimentos 

monetários, o turismo estimula-as a abandonarem suas ocupações tradicionais ou acumularem 

mais de uma atividade. Também em relação à remuneração observa-se que os rendimentos 

femininos são bem menores aos masculinos, mesmo que a maioria destas tenha grau de 

escolaridade superior a dos homens. 

Tradicionalmente este fato, demonstrado na Tabela 01, ocorria também na gestão das 

propriedades rurais. Isso evidencia que as mulheres poderiam envolver-se mais com esta 

atividade, visto que 90% dos entrevistados são casados. Esta abertura, as mulheres, poderia 

talvez contribuir com inovações que atenderiam as necessidades do público feminino, entre 

outras mudanças. 

A Tabela 02 demonstra que a maioria, 37,0% dos entrevistados está na faixa etária 

dos 40 anos, sendo que a maioria destes são das Secretarias e Conselhos Municipais de 

Turismo e entidades ligadas à área. Os 21,7% de entrevistados que estão na faixa etária de 20 

anos, são basicamente turismólogos, trabalhando ou não na área. Os 17,4% que estão na faixa 

etária de 30 anos estão divididos nos vários grupos, mas destacam-se os representantes das 

associações ligadas ao turismo. Quanto aos 19,6% e 4,3% de entrevistados na faixa etária de 

50 e acima de 60 anos respectivamente, são principalmente empreendedores do turismo rural, 

na sua maioria agricultores.  

Tabela 02 - Faixa etária 

IDADE DOS ENTREVISTADOS  FREQUÊNCIA  PERCENTUAL  
de 20 a 29 anos 10 21,7 
de 30 a 39 anos 8 17,4 
de 40 a 49 anos 17 37,0 
de 50 a 59 anos 9 19,6 
Acima de 60 anos 2 4,3 
TOTAL 46 100,0 
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Com isso evidencia-se que o turismo rural está sendo conduzido principalmente por 

pessoas com certa experiência profissional, o que pode contribuir para o desenvolvimento da 

atividade. Além disso, a quantidade considerável de jovens, na sua maioria turismólogos, 

pode fortalecer o setor que necessita de profissionais com qualificação na área e com ideias 

que inovem a atividade.  

Contudo, o fato da maioria dos empreendedores rurais estarem numa faixa etária 

superior aos 50 anos comprova que os jovens não estão se mantendo no campo, o que pode 

comprometer o futuro do turismo rural na região pesquisada. O desenvolvimento turístico 

rural na região pode trazer oportunidade de emprego e renda também aos jovens, que em 

muitos casos sem o turismo acabam por abandonar a área rural, ocasionando o êxodo rural e 

desvalorizando o local (FARIAS e NOGUEIRA, 2003). 

Como demonstrado na Tabela 03, 47,8% dos entrevistados cursou ou está cursando o 

ensino superior em diversas áreas. Constata-se ainda que 26,1% concluíram o ensino médio e 

muitos entrevistados possuem baixa escolaridade, pois 15,2% não concluíram o primeiro grau 

e 10,9% possuem o primeiro grau completo. A baixa escolaridade relaciona-se principalmente 

aos empreendedores turísticos, pode ser em virtude destes atuarem em atividades agrícolas, 

que não exigem muita formação escolar. Este fato pode comprometer o ordenamento da 

atividade turística, caso não haja pelo menos uma formação técnica básica para tal, pois é 

muito importante que estes sujeitos tenham uma noção sobre o turismo rural, já que estarão 

diretamente envolvidos com a atividade e os visitantes.  

Tabela 03 - Grau de escolaridade 

ESCOLARIDADE DOS ENTREVISTADOS  FREQUÊNCIA  PERCENTUAL  
I grau incompleto 7 15,2 
I grau completo 5 10,9 
II grau completo 12 26,1 
Superior 22 47,8 
TOTAL 46 100,0 

Dentre os entrevistados com ensino superior, há representantes de órgãos públicos de 

turismo e de entidades ligadas, o que demonstra que os dirigentes do turismo da região 

possuem boa formação. Isto pode levar a um bom direcionamento da atividade turística rural 

com profissionais qualificados e aptos a conduzirem as ações necessárias. Mas como a 

maioria dos entrevistados das secretarias municipais de turismo não são os secretários, mas 

sim a pessoa responsável pelas atividades da área, denominada principalmente, assessor, 
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gerente ou diretor, não se tem dados sobre o grau de escolaridade dos secretários municipais 

de turismo.  

Conforme a Tabela 04, 41,3% dos entrevistados são empreendedores que se 

envolveram diretamente no processo de desenvolvimento turístico rural. Esse grupo divide-se 

em: quatro proprietários ou responsáveis de hotéis e pousadas; um restaurante; seis parques ou 

pesque-pagues; e oito propriedades ou demais atrativos rurais. Neste processo também foi 

considerada a opinião de representantes de algumas associações ligadas indiretamente ao 

turismo rural como: Associações Alemã, Húngara e Italiana de Jaraguá do Sul, ACIAM, 

APROBAM, APISMA e APAS, o qual corresponde a 15,2% dos entrevistados. Os 

turismólogos da região, 13,0%, também contribuíram para a pesquisa. Além disso, foram 

entrevistados representantes das Secretarias de Turismo dos cinco municípios pesquisados, 

correspondendo a 10,8% dos entrevistados. As entidades da região envolvidas no turismo 

rural como: SDR de Jaraguá do Sul, Jaraguá do Sul Convention e Visitours Bureau, 

AMVALI, EPAGRI e SEBRAE Regionais, participaram da pesquisa com 10,8%. Os quatro 

presidentes dos Conselhos Municipais de Turismo em funcionamento foram entrevistados, 

correspondendo a 8,7%.  O município de Massaranduba, não possui o COMTUR ativo por 

isso não foi mencionado neste último grupo. 

Tabela 04 - Entidade/empresa de atuação 

ENTIDADE /EMPRESA DE ATUAÇÃO DOS ENTREVISTADOS  FREQUÊNCIA  PERCENTUAL  
Secretaria Municipal de Turismo 5 10,9 
COMTUR 4 8,7 
Entidades públicas ligadas 5 10,9 
Associações da região 7 15,2 
Turismólogos 6 13,0 
Empreendedores 19 41,3 
TOTAL 46 100,0 

Com estes grupos identificados procurou-se envolver os diferentes atores 

participantes do processo de desenvolvimento turístico regional, ou seja, Estado, população 

local, iniciativa privada e Associações de Turismo e/ou ONG’s (BOVO, 2006). O 

envolvimento de várias pessoas e órgãos ligados ao setor pode contribuir para o conhecimento 

das tentativas de desenvolvimento turístico rural nos cinco municípios, objetivo desta 

pesquisa. 
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Com esta divisão por tipologia de entidade ou empresa, percebe-se que o turismo 

rural nos municípios pesquisados está sendo desenvolvido principalmente por 

empreendedores rurais. Estes tiveram até o momento o apoio fundamental das entidades e 

órgãos ligados ao meio rural, como EPAGRI e SEBRAE, inclusive com propostas de 

negócios. Apesar das Secretarias Municipais de Turismo terem profissionais qualificados, 

constata-se que estes possuem uma relação um pouco distante com os empreendedores 

turísticos rurais. Entende-se que uma maior interação entre as duas partes, com momentos de 

troca de experiências e conhecimentos teóricos e empíricos poderia contribuir no 

desenvolvimento turístico rural. 

Os entrevistados possuem variadas funções ou cargos, conforme se pode observar na 

Tabela 05, sendo 54,3% presidentes ou diretores, vinculados principalmente aos Comturs, 

Associações e entidades. Já os 13,0%, classificados como auxiliares administrativos, 

assessores, consultores e agentes, estão ligados principalmente as Secretarias Municipais de 

Turismo. Os gerentes e administradores, correspondentes a 10,9% dos entrevistados, são na 

sua maioria de empreendimentos turísticos. Os cargos de chefia, que equivalem a 6,5%, são 

de uma secretaria de turismo e de dois empreendimentos turísticos. Os 2,2%, correspondem a 

um monitor de empreendimento turístico.  

Tabela 05 - Cargo/função 

CARGO/FUNÇÃO FREQUÊNCIA  PERCENTUAL  
Presidente / Diretor 25 54,3 
Auxiliar administrativo 6 13,0 
Assessor /Consultor / Agente 6 13,0 
Gerente / Administrador 5 10,9 
Chefia 3 6,5 
Monitor 1 2,2 
TOTAL 46 100,0 

O resultado desta questão demonstra que existem várias pessoas de diferentes 

funções e formações envolvidas direta ou indiretamente com o turismo rural. Isto é positivo, 

pois o turismo é uma atividade diversificada, exigindo o conhecimento e a experiência em 

áreas distintas. No caso do turismo rural, é importante relacionar o conhecimento teórico, 

como o de turismólogos, e o conhecimento empírico, ou seja, os profissionais que atuam no 

ramo há algum tempo. Assim como é necessário integrar o trabalho de turismólogos, 

administradores, profissionais da cultura, pesquisadores ambientais e os produtores rurais, 

pois todos dentro da sua função têm muito a colaborar com o desenvolvimento turístico rural 
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da região. Justamente por causa dessa variedade de opções de atividades que podem ser 

realizadas no espaço rural, Sachs (2002) afirma que este espaço possui um grande potencial 

de empregos, com outras atividades além do turismo. 

Os cinco municípios citados na Tabela 06 não possuem a mesma quantidade de 

entrevistados.  Alguns municípios possuem um número maior de entrevistados, pois possuem 

mais pessoas, entidades, associações e órgãos envolvidos com o turismo rural. Jaraguá do Sul 

por ser a maior cidade pesquisada e com o maior número de entidades e empreendimentos 

turísticos da região possui 36,9% dos entrevistados. Em Corupá, com 19,6%, observa-se que 

apesar do município ser de pequeno porte, há considerável quantidade de empreendedores do 

turismo rural. Apesar de Massaranduba não contar com muitos empreendimentos turísticos 

rurais, possui quantidade expressiva de entrevistados, 17,4%, pois existem muitas associações 

ligadas indiretamente à atividade. Schroeder, com 15,2%, começa a ter um número crescente 

de empreendedores turísticos rurais, como: pousadas, pesque-pagues e venda de produtos 

coloniais. Evidencia-se que embora Guaramirim tenha um roteiro e núcleo de turismo rural, 

este se encontra praticamente desativado e possui poucos empreendimentos em 

funcionamento, por isso o município possui apenas 10,9% dos entrevistados. 

Tabela 06 - Município de procedência dos entrevistados 

MUNICÍPIO  DE PROCEDÊNCIA  DOS ENTREVISTADOS FREQUÊNCIA  PERCENTUAL  

Corupá 9 19,6 

Guaramirim 5 10,9 

Jaraguá do Sul 17 36,9 

Massaranduba 8 17,4 

Schroeder 7 15,2 

TOTAL 46 100,0 

Esta divisão de entrevistados por município proporciona a visualização do turismo 

rural na região da SDR de Jaraguá do Sul. Constata-se que a infraestrutura turística centraliza-

se em Jaraguá do Sul, bem como as entidades e associações ligadas a atividade. Apesar disso, 

observam-se nos últimos anos tentativas dos demais municípios, com destaque, para Corupá e 

Schroeder, no desenvolvimento turístico com enfoque nas belezas naturais. O turismo 

realizado de forma regional também começou a ser discutido, em reuniões e projetos 

desenvolvidos pela SDR de Jaraguá do Sul e com a participação dos representantes das cinco 

Secretarias Municipais de Turismo. Por isso acredita-se que a atividade turística realizada 
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regionalmente poderia proporcionar inovações, com maior quantidade e variedade de atrativos 

turísticos. Como consequência o turismo rural movimentaria a economia dos municípios 

menores da região, o que resulta em alguns benefícios locais. 

Quanto ao porte da empresa ou entidade demonstrado na Tabela 07, 54,3% não 

responderam a questão porque são profissionais liberais, sem registro de seu empreendimento 

turístico rural, bem como representantes de entidades e associações que desconhecem esta 

informação ou algumas entidades que não possuem esta divisão por porte. Dos 

empreendedores ou demais entidades entrevistadas, 39,1% são microempresas como, por 

exemplo, pousadas, restaurantes e principalmente propriedades rurais. Somente 6,6% são de 

médio porte, ou seja, um hotel, a Secretaria de Turismo de Jaraguá do Sul e o Jaraguá do Sul 

Convention e Visitors Bureau. 

Tabela 07 - Porte da entidade/empresa 

PORTA DA ENTIDADE /EMPRESA FREQUÊNCIA  PERCENTUAL  
Sem resposta 25 54,3 
Microempresa 18 39,1 
Médio 3 6,6 
TOTAL 46 100,0 

Levando-se em consideração que o turismo ainda é desenvolvido de forma amadora 

e com poucos incentivos (CROSBY e MOREDA, 1996), percebe-se com o resultado dessa 

questão que muitos empreendedores turísticos rurais da região desconhecem ou 

desconsideram o porte de sua empresa. Nestes locais percebe-se a ausência de um profissional 

que tenha conhecimento, ao menos básico sobre o turismo, prejudicando assim a qualidade 

dos serviços oferecidos. Cursos oferecidos em parceria com entidades como o SEBRAE e a 

EPAGRI poderiam incentivar o crescimento do empreendimento, melhorando também a 

infraestrutura e atendimento. 

Como se constata na Tabela 08, os produtos e serviços oferecidos nas entidades ou 

empresas entrevistadas são bastante variados, pois as empresas e entidades pesquisadas são de 

diversos segmentos do turismo ou relacionado à atividade. O resultado mostra que 26,1% 

oferecem alimentos e bebidas, sendo a maioria dos empreendimentos turísticos como: pesque-

pagues, parques e restaurantes. Hospedagem e venda de produtos coloniais e naturais 

possuem 15,2% cada. O primeiro relaciona-se a pousadas, hotéis de lazer e campings, 

enquanto os produtos coloniais e naturais são feitos por pessoas da comunidade local e 

comercializados nos meios de hospedagem e alimentação.  
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Também foram entrevistados empreendedores com serviços relacionados ao lazer 

como, parques aquáticos e pesque-pagues, bastante comuns na região, correspondente a 

13,0% das respostas. Obteve o mesmo percentual, os produtos ou serviços da gestão pública 

municipal, vinculada aos responsáveis e funcionários das Secretarias Municipais de Turismo. 

Para 10,9% dos entrevistados os serviços oferecidos estão relacionados aos atrativos naturais 

da região pesquisada como: parques, trilhas ecológicas, cachoeiras, paisagens, entre outros. 

Dentre as demais respostas mencionadas, estas estão ligadas principalmente a turismólogos, 

associações étnicas, entidades e Comturs. Por último, os entrevistados que não responderam a 

questão correspondente a 13,0%, são representantes da Secretaria de Turismo de Corupá e 

Jaraguá do Sul, da SDR de Jaraguá do Sul, da APROBAM e do SEBRAE. Isto se deve ao fato 

de suas atividades não estão diretamente ligadas ao turismo rural e por isso entendem, de 

forma equivocada, que não possuem vínculo com os serviços da atividade. 

Tabela 08 - Produtos e serviços das entidades/empresas 

PRODUTOS E SERVIÇOS DAS ENTIDADES/EMPRESAS FREQUÊNCIA  PERCENTUAL  
Alimentos e Bebidas 12 26,1 
Hospedagem 7 15,2 
Venda de produtos coloniais e naturais 7 15,2 
Lazer 6 13,0 
Gestão Pública Municipal 6 13,0 
Atrativos naturais 5 10,9 
Manifestações culturais e artísticas 3 6,5 
Eventos 3 6,5 
Parcerias e benefícios por meio do associativismo  3 6,5 
Vendas de produtos diversos 2 4,3 
Atividades de aventura 2 4,3 
Atividades rurais 1 2,2 
Divulgação do turismo 1 2,2 
Planejamento turístico 1 2,2 
Agenciamento de viagens  1 2,2 
Assessoria a agricultores 1 2,2 
Apoio ao desenvolvimento turístico regional 1 2,2 
Sem resposta 6 13,0 
TOTAL  68 147,7 
BASE DAS ENTREVISTAS 46 100,0 

Observa-se que a maioria dos entrevistados está relacionada a serviços turísticos 

comuns como alimentação e hospedagem, sendo que atividades relacionadas à natureza, 

campo e aventura, possuem pouca expressividade. Isto demonstra que a diversidade de 

atrativos naturais, culturais e históricos ainda não está sendo utilizada como um diferencial no 

turismo rural da região, sendo uma das causas a falta de conhecimento e valorização destes 

por parte dos dirigentes e da própria população local.  
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A variedade de atividades no meio rural poderia ser mais bem empregada no 

desenvolvimento turístico, pois como afirmam Almeida, Froehlich e Riedl (2001), muitos 

turistas procuram conhecer e participar das atividades campeiras da fazenda. Sendo este um 

dos objetivos da atividade e considerando a ampla área rural da região, serviços relacionados 

às atividades campeiras e atividades que valorizem a diversidade cultural da região, poderiam 

ser mais desenvolvidos no turismo rural. 

A Tabela 09 refere-se ao número de funcionários das empresas ou entidades 

entrevistadas e como se observou na Tabela 07 que a maioria são microempresas, a 

quantidade de funcionários foi baixa, pois 65,2% possuem entre um e cinco funcionários, 

sendo que a média ficou entre três funcionários. Destes números, dezesseis são 

empreendimentos turísticos familiares, ou seja, propriedades rurais que possuem subsídios da 

agricultura familiar e tem no turismo rural o incremento de sua renda. A proporção de seis a 

dez funcionários obteve 13,0% das respostas, destacando-se as Secretarias Municipais de 

Turismo. Foi mencionado por 4,3% dos entrevistados, a faixa de 11 a 20 funcionários, 

principalmente de empreendimentos turísticos e Secretarias Municipais de Turismo. São 

poucos os empreendimentos e entidades com número superior a vinte funcionários, 4,3%, 

destacando-se a quantidade de 36 e 30 funcionários, que foram citados por representantes dos 

dois hotéis de médio porte de Jaraguá do Sul. O que chamou a atenção foi o fato de 13,0% dos 

entrevistados não responderem a questão. Isto se justifica por dois motivos: primeiramente 

devido algumas associações e entidades não possuírem funcionários, somente sócios ou 

associados e, segundo porque como se mencionou na Tabela 07, muitos empreendimentos 

turísticos rurais são familiares, como por exemplo, na venda de produtos coloniais.  

Tabela 09 - Número de funcionários da entidade/empresa 

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DA ENTIDADE /EMPRESA FREQUÊNCIA  PERCENTUAL  
1 a 5 30 65,2 
6 a 10 6 13,0 
11 a 20 2 4,3 
Acima de 20 2 4,3 
Sem resposta 6 13,0 
TOTAL 46 100,0 

Verifica-se que o turismo rural nos municípios pesquisados, com exceção de Jaraguá 

do Sul, é uma atividade econômica familiar, oferecendo um atendimento familiar, ou seja, 

mais personalizado, atencioso e autêntico. No entanto, isto pode comprometer o 

profissionalismo da atividade, pois como os empreendimentos são familiares as exigências 
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com capacitação e qualidade dos serviços geralmente são menores que em empreendimentos 

turísticos de médio e grande porte. 

Esta realidade mostra também que o turismo poderia gerar mais empregos se 

houvesse maior fiscalização quanto à legalização da atividade. Esta situação se agrava ainda 

mais na área rural porque a maioria das pessoas envolvidas possui outras atividades, sendo o 

turismo uma segunda fonte de renda. No caso das vendas de produtos coloniais, destaque na 

região, poderiam existir cooperativas ou associações que facilitassem os procedimentos de 

formalização. Com isso a atividade turística poderia crescer mais, garantindo emprego e renda 

para mais pessoas, conforme mencionado por Almeida, Froehlich e Riedl (2001).  

Na Tabela 10 verifica-se que 34,8% dos entrevistados consideram o verão o período 

com maior demanda devido à região encontrar-se próxima ao litoral e seu clima ser quente. 

Neste período há muitos turistas e também a maioria dos empreendimentos turísticos dos 

municípios pesquisados relacionam-se a esta estação, como: cachoeiras, pesque-pagues, 

parques aquáticos, esportes de aventura, entre outros. A resposta de 10,9% dos entrevistados 

foi demanda variada ou no inverno, cada um com o mesmo percentual. A demanda variada foi 

mencionada pelos empreendimentos que recebem visitantes em diversas épocas do ano, como 

por exemplo, restaurantes e propriedades rurais. Já os que citaram a maior demanda turística 

no inverno, são principalmente pousadas e hotéis localizados na área rural, que possuem 

infraestrutura e grande variedade de atividades, pois a região também registra baixas 

temporadas no inverno.  

Tabela 10 - Época da demanda 

ÉPOCA DA DEMANDA  FREQUÊNCIA  PERCENTUAL  
Verão 16 34,8 
Variada 5 10,9 
Inverno 5 10,9 
Eventos culturais 4 8,7 
Datas comemorativas 2 4,3 
Sem resposta 19 41,3 
Base das entrevistas 51 110,9 
Total  46 100,0 

Os 8,7% que responderam que a demanda turística é ocasionada pelos eventos 

culturais, são as Associações Alemã, Húngara e Italiana de Jaraguá do Sul, que possui a maior 

quantidade de visitantes em festividades como: jantares, festas étnicas e apresentações 

culturais. As datas comemorativas, correspondente a 4,3%, relacionam-se as pessoas ligadas a 
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produtos coloniais que são consumidos em maior quantidade em determinadas épocas do ano 

como Natal, dias das mães e Páscoa. Muitos entrevistados não possuem conhecimento quanto 

à definição de demanda, pois 41,3% não responderam a questão. Este resultado também se 

justifica porque as entidades, associações, Secretarias Municipais de Turismo e turismólogos 

que não trabalham na área, não possuem demanda turística. 

Este resultado demonstra que a maioria dos turistas não vem exclusivamente à 

região, mas vem principalmente para o litoral e devido às facilidades de acesso se deslocam 

aos municípios pesquisados. Mais opções de lazer, um roteiro turístico regional e maior 

divulgação dos atrativos turísticos são algumas estratégias para que esta demanda permaneça 

mais tempo e visite todos os municípios da região.  Estas poderiam ser estratégias adotadas 

nas políticas de desenvolvimento turístico dos municípios pesquisados, como mencionado por 

Brown (2002). 

Quanto ao perfil da demanda turística, a Tabela 11 demonstra que a falta de 

conhecimento do termo também levou a maioria a relacionar o perfil da demanda somente à 

procedência desta, pois para a maioria dos empreendimentos turísticos e algumas entidades, 

43,5%, os turistas são da região norte de Santa Catarina. O fato de ser a Capital mais próxima, 

levou 21,7% na sua maioria parques, pesque-pagues e propriedades rurais que comercializam 

produtos coloniais, a mencionar Curitiba como um grande emissor de demanda para a região. 

Para 17,4% a demanda que visita a região é bastante variada, ou seja, é um público formado 

por toda família e de diferentes classes sociais. Por ser uma região com grandes empresas, 

principalmente em Jaraguá do Sul, acaba recebendo pessoas de todo país e de outros países, 

por isso 13,0% mencionaram turistas vindo de São Paulo.  

Tabela 11 - Perfil da demanda 

PERFIL DA DEMANDA  FREQUÊNCIA  PERCENTUAL  

Região norte de SC 20 43,5 

Curitiba 10 21,7 

Variada 8 17,4 

São Paulo 6 13,0 

Blumenau 2 4,3 

Florianópolis 2 4,3 

Rio de Janeiro 2 4,3 

Criciúma 1 2,2 

Sem resposta 20 43,5 

Base das entrevistas 71 154,2 

Total  46 100,0 
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A cidade de Blumenau, por ser próximo também foi citada por 4,3% dos 

entrevistados. Florianópolis, com 4,3% das respostas, por ser uma grande cidade, acaba tendo 

muitos turistas na região, pois estes procuram destinos próximos e tranquilos. O Rio de 

Janeiro, que também possui 4,3%, atrai pessoas vindas principalmente a negócios e que 

acabam conhecendo alguns atrativos turísticos da região. Criciúma também obteve 4,3% das 

respostas, principalmente pesque-pagues, mas esta informação foi surpresa, pois na maioria 

das pesquisas de demanda turística regional esta cidade não possui expressividade. Assim 

como na Tabela 10, também houve falta de compreensão dos entrevistados no que se refere ao 

conceito de demanda e também as associações, entidades e Secretarias Municipais de Turismo 

que não possuem demanda, por isso 43,5% dos entrevistados não responderam a questão. 

Com estas informações pode-se constatar que apesar de Jaraguá do Sul concentrar a 

maior parte da demanda turística, todos os demais municípios recebem turistas das mais 

variadas procedências e perfis. Como a maior demanda é da região, geralmente não há 

pernoite, usufruindo-se mais os equipamentos de lazer. Esta realidade justifica-se 

principalmente pelo fato de que, com exceção de Jaraguá do Sul, nos demais municípios 

pesquisados são poucas as opções de hospedagem. Ampliar a oferta de hotéis e pousadas para 

o público de lazer, principalmente na área rural, além de melhorar a infraestrutura e qualidade 

dos serviços oferecidos, poderia atrair mais o público regional, do estado e de outras 

localidades. 

Observa-se também que apesar de receber pessoas de vários destinos nacionais e 

internacionais, vindos principalmente a negócios, os municípios ainda não estão oferecendo 

opções de lazer suficientes a esta demanda, que acaba saindo da região para conhecer outros 

destinos turísticos mais conhecidos e atraentes. Com a variedade de atrativos naturais, 

poderiam ser elaboradas mais atividades e empreendimentos relacionados aos segmentos de 

turismo rural, ecológico, de aventura, entre outros. Para isso também é necessário ter mais 

profissionais e empresas de turismo receptivo nos finais de semana, pois a maioria destes 

opera somente durante a semana. 

Na Tabela 12, 34,8% dos entrevistados consideraram o desenvolvimento turístico da 

região ao abrir o seu empreendimento, o que demonstra a preocupação de algumas pessoas 

envolvidas com o turismo rural em favorecer a região em geral, revertendo os benefícios do 

turismo a outros segmentos turísticos e da sociedade como a população local. Mas 30,4% não 

levaram em consideração os benefícios a região quando iniciaram as atividades, pois 

desenvolvem o turismo rural de forma isolada, ou seja, somente com atividades realizadas no 

empreendimento turístico. O fato de 28,3% não responderem a questão justifica-se porque 

nem todos os entrevistados são proprietários ou trabalham diretamente e exclusivamente com 

empreendimentos turísticos. Dos entrevistados, 6,5% responderam que não sabem, este 

resultado deve-se principalmente pela falta de entendimento destes termos. 
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Tabela 12 - O empreendimento considera o desenvolvimento turístico da região 

DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DA REGIÃO  FREQUÊNCIA  PERCENTUAL  
Sim 16 34,8 
Não 14 30,4 
Não Sabe 3 6,5 
Não respondeu 13 28,3 
Total   
Base das entrevistas 46 100,0 

Conforme observado na Tabela 12, a maioria dos empreendimentos turísticos rurais 

não desenvolvem atividades em parceria com a comunidade local, onde os benefícios 

revertem-se quase que exclusivamente aos hotéis e pousadas, ou seja, aos proprietários destas 

e que são de outras localidades. O desenvolvimento turístico rural levando-se em 

consideração o território onde os empreendimentos localizam-se poderia proporcionar a estes 

uma atividade diferenciada e autêntica (CRUZ, 2002). Além disso, se houvesse maior 

preocupação com o território onde o turismo está inserido, a atividade poderia proporcionar 

desenvolvimento local a várias esferas sociais. 

Conhecimento sobre os termos: Na Tabela 13 constata-se uma grande variedade de 

respostas, o que demonstra uma falta de compreensão dos entrevistados a respeito do assunto, 

bem como a falta de consenso teórico, mencionado por Solla (2002), no que tange o conceito 

de turismo rural.  

Tabela 13 - Conceito de Turismo Rural (TR) 

CONCEITO DE TR  FREQUÊNCIA  PERCENTUAL  
Agregação de valor a produtos e serviços 14 30,4 
Observação e participação das atividades rurais 13 28,3 
Oportunidade de negócios  12 26,1 
Receber turistas na propriedade rural 10 21,7 
Contemplar as belezas naturais 10 21,7 
Desenvolvimento e valorização das atividades agrícolas 9 19,6 
Preservação do patrimônio natural e cultural local 8 17,4 
Estruturação das propriedades rurais 8 17,4 
Forma de lazer a população local e regional 2 4,3 
Hospedagem familiar e simples 2 4,3 
União da comunidade local 1 2,2 
Fuga do stress da vida urbana 1 2,2 
Diminuição do êxodo rural 1 2,2 
Não sabe 2 4,3 
Total 93 202,1 
Base de entrevistas 46 100,0 
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Como pode ser visto na Tabela 13, quase todos os entrevistados possuem um 

conhecimento prévio sobre o turismo rural, mesmo que na teoria existam vários conceitos 

diferentes sobre o assunto. Das respostas obtidas 30,4% classifica que a atividade relaciona-se 

a agregação de valor a produtos e serviços, como por exemplo, por meio da venda de produtos 

coloniais. Para 28,3% dos entrevistados a observação e participação das atividades rurais 

definem o desenvolvimento do turismo rural, pois se considera que os visitantes que 

frequentam estes locais procuram principalmente a vivência de atividades relacionadas ao 

campo. Para 26,1% dos entrevistados o turismo rural é uma oportunidade de negócio, pois 

acaba sendo uma segunda fonte de renda familiar, podendo às vezes se tornar a principal. As 

respostas receber turistas na propriedade rural, com ou seu pernoite; e contemplar as belezas 

naturais, como atividades de relaxamento, passeios e trilhas, foram mencionadas cada uma 

por 21,7% dos entrevistados.  

Para 19,6% dos entrevistados, o turismo rural é o desenvolvimento e a valorização 

das atividades agrícolas, porém esta resposta foi resultado da falta de compreensão dos 

entrevistados, pois se trata de uma consequência da atividade. Para 17,4% dos entrevistados o 

turismo rural é a preservação cultural e natural do local visitado e com o mesmo percentual, 

está a estruturação das propriedades rurais, ocasionando melhores condições de vida das 

famílias do campo. Porém, novamente consideram-se estas consequências do 

desenvolvimento turístico rural. Outras respostas classificadas pelos entrevistados comprovam 

que a maioria desconhece a definição do turismo rural, sendo que 4,3% afirmaram não ter 

conhecimento sobre o tema. Palestras, cursos e reuniões sobre a atividade para as pessoas 

envolvidas direta e indiretamente, poderiam facilitar a compreensão do termo, o que poderia 

melhorar a qualidade dos serviços prestados. 

Apesar disso, o resultado da maioria dos entrevistados coincide com o 

posicionamento da OMT (2003) que classifica o turismo rural de um modo abrangente, pouco 

específico quanto as suas atividades. Estes resultados comprovam a variedade de atrativos 

turísticos encontrados nas áreas rurais dos municípios pesquisados, como por exemplo: 

paisagem, produtos coloniais, manifestações culturais, diversidade ecológica, entre outros. 

Referindo-se ao conhecimento dos entrevistados sobre o desenvolvimento do turismo 

rural nos municípios da SDR de Jaraguá do Sul, representado na Tabela 14, a maioria, 65,2%, 

considera que a atividade ocorre parcialmente, ou seja, somente em alguns municípios e 
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locais, não sendo desenvolvida de forma regionalizada. Para 21,7% não há nenhuma forma de 

desenvolvimento turístico rural na região, pois a economia da região é baseada principalmente 

na indústria, agricultura e comércio. Somente 8,7% consideram que o turismo rural ocorre em 

todos os municípios, ou seja, é desenvolvido regionalmente. Dos entrevistados 4,3% 

responderam que não sabem, pois desconhecem a realidade do desenvolvimento turístico rural 

da região. 

Tabela 14 - Conhecimento sobre o desenvolvimento do TR na região 

DESENVOLVIMENTO DO TR NOS MUNICÍPIOS PESQUISADOS  FREQUÊNCIA  PERCENTUAL  
Sim totalmente 4 8,7 
Sim parcialmente 30 65,2 
Não 10 21,7 
Não sabe 2 4,3 
Total 46 100,0 

O turismo rural ainda não possui a relevância merecida, levando-se em consideração 

o potencial natural e rural dos municípios. Ampliar as opções oferecidas neste segmento seria 

uma das estratégias adotadas para o seu fortalecimento na região. Também se verifica que 

alguns municípios estão ampliando e melhorando as opções de lazer, com destaque para 

Schroeder e Corupá. Apesar de existirem projetos e ações regionais, é preciso ações mais 

concretas da iniciativa pública e privada de todos os municípios, pois quem não se envolve no 

processo acaba perdendo oportunidades de negócios.   

O fato de muitos entrevistados afirmarem que o turismo rural não é desenvolvido em 

nenhum município pesquisado, justifica-se pela falta de conhecimento do termo, apontado na 

Tabela 13, por dois entrevistados, mas também sugere uma revisão da forma como a atividade 

turística rural está sendo desenvolvida na região. Inserir e envolver a população no processo 

do turismo rural, incentivando a participação pode melhorar o entendimento que a população 

tem sobre a atividade nos municípios pesquisados. 

Tabela 15 - Município que desenvolve o TR 

SIM TOTALMENTE NOS MUNICÍPIOS  FREQUÊNCIA  PERCENTUAL  
Jaraguá do Sul 3 75,0 
Corupá 3 75,0 
Schroeder 1 25,0 
Total 7 175,0 
Base de entrevistas 4 100,0 
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Dos 8,7% de entrevistados que responderam que o turismo rural ocorre totalmente na 

região pesquisada, a Tabela 15 evidencia que 75% das respostas correspondem ao município 

de Jaraguá do Sul e Corupá, respectivamente. Jaraguá do Sul apesar de possuir a maior 

quantidade de atrativos e serviços turísticos também possui número maior de entrevistados. 

Corupá por suas belezas naturais, principalmente a Rota das Cachoeiras, é um exemplo de 

turismo para alguns entrevistados. O município de Schroeder com 25% das respostas está se 

tornando nos últimos anos referência regional nas atividades de aventura e ecológicas.  

Evidencia-se que apesar de poucos entrevistados considerarem o turismo rural uma 

atividade prioritária para os municípios mencionados, isto demonstra que há interesse e 

iniciativas ligadas à atividade. Contudo, como já mencionado anteriormente, políticas 

regionais de turismo podem aumentar os efeitos positivos da atividade para toda a região e 

também localmente. Como os municípios de Guaramirim e Massaranduba não foram 

mencionados por nenhum entrevistado, considera-se extremamente importante a intervenção 

de órgãos responsáveis pela atividade na região, como por exemplo, a Gerência Regional de 

Turismo de Jaraguá do Sul, buscando envolver os responsáveis municipais. Como 

mencionado por Bovo (2006) algumas das funções do Estado é facilitar a implantação de 

projetos e apoiar estudos para implantação e manutenção do turismo. 

Tabela 16 - Participação no desenvolvimento do TR 

PARTICIPAÇÃO NO TR  FREQUÊNCIA  PERCENTUAL  
Não 21 45,65 
Sim 25 54,35 
TOTAL 46 100,0 

No que se refere à participação dos entrevistados no processo de desenvolvimento do 

turismo rural na região, a Tabela 16 mostra que o resultado é muito semelhante, pois 54,35% 

responderam que já participaram ou participam da atividade e 45,65% responderam que não 

participaram ou participam do desenvolvimento turístico. Constata-se que a maioria dos que 

não participou deste processo são representantes de entidades e associações, que embora 

estejam ligadas indiretamente ao turismo rural não estão inseridos nas tentativas de seu 

desenvolvimento. Este resultado surpreende, pois demonstra que a maioria dos entrevistados 

já teve ou tem algum envolvimento com o turismo rural, e mesmo que esta participação não 

seja tão ativa atualmente, ocorreu em algum momento.  
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Como a maioria dos entrevistados que respondeu a questão positivamente afirmou 

que esta participação era mais forte há alguns anos que atualmente, seria muito importante 

buscar envolver novamente as pessoas que já participaram do processo turístico e hoje se 

encontram afastadas. Estas pessoas poderiam contribuir com sua experiência na atividade, 

orientando os grupos atuais, bem como buscando atualização de seus conhecimentos. 

Neste contexto Sampaio (2004) afirma que o processo participativo do turismo 

necessita do envolvimento de todas as pessoas envolvidas, mas no caso do turismo rural 

principalmente, a participação da comunidade local, pois esta pode auxiliar na busca da 

sustentabilidade da atividade. Observa-se que na região pesquisada as tentativas de 

desenvolvimento turístico rural consideraram as ideias de apenas alguns empreendedores 

turísticos e pessoas ligadas a Secretarias Municipais de Turismo.  

Tabela 17 - Onde ocorreu a participação no desenvolvimento do TR 

ONDE OCORREU A PARTICIPAÇÃO  FREQUÊNCIA  PERCENTUAL  

Corupá 8 32,0 

Jaraguá do Sul 6 24,0 

Schroeder 6 24,0 

Guaramirim 4 16,0 

Barra Velha 1 4,0 

Em todos os municípios pesquisados 5 20,0 

Total 30 120,0 

Base de entrevistas 25 100,0 

Da afirmação positiva a respeito da pergunta anterior, a Tabela 17 demonstra que o 

município que mais se destacou na participação com o turismo rural foi Corupá, pois obteve 

32,0% das respostas. Este número deve-se ao fato de que somente uma pessoa entrevistada 

deste município considera não ter participado de nenhuma forma do turismo rural. Jaraguá do 

Sul e Schroeder obtiveram o mesmo percentual, ou seja, 24,0% das respostas. Embora ambos 

tenham um percentual igual, as análises são diferentes, pois em Schroeder somente uma 

pessoa respondeu não participar da atividade turística. Já em Jaraguá do Sul, mais da metade 

dos entrevistados afirmou nunca ter sido envolvida no processo de desenvolvimento turístico 

rural.  

Guaramirim apesar de possuir somente 16,0%, a participação no turismo rural foi 

mencionada por quase todos os entrevistados. Embora Barra Velha não faça parte da região 

pesquisada, mas localiza-se próxima, obteve 4,0% das respostas. Com o percentual de 20,0%, 

houve a participação do processo em todos os municípios pesquisados, ou seja, Corupá, 
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Guaramirim, Jaraguá do Sul, Massaranduba e Schroeder, mas acredita-se que houve uma falta 

de compreensão sobre a questão, pois não houve especificação das atividades. 

Com isso verifica-se que os municípios de Corupá, Guaramirim e Schroeder estão 

buscando incluir os sujeitos envolvidos nas tentativas de desenvolvimento turístico rural, 

mesmo que nem sempre este envolvimento seja realizado em todas as etapas. Esta 

preocupação poderá trazer resultados positivos ao turismo rural, pois este dificilmente 

privilegiará somente uma parcela da sociedade, mas todos de modo geral, pois as ações são 

decididas em conjunto. Porém a realidade é bem diferente em Jaraguá do Sul, que na maioria 

das situações, envolveu a comunidade local somente na apresentação das propostas, o que não 

pode ser considerado participação do processo. A situação é ainda mais complexa no 

município de Massaranduba, pois nenhum dos oito entrevistados deste município mencionou 

participar da atividade. Este resultado comprova que o turismo rural é uma atividade 

inexpressiva no município, apesar deste ser agrícola. 

Novamente alerta-se para a necessidade de organizar o turismo rural de forma 

regional, com a troca de informações e experiências entre os vários segmentos da atividade 

nos municípios pesquisados. Contudo muitas vezes as pessoas não querem participar deste 

processo por falta de conhecimento do assunto, principalmente em comunidades rurais, por 

isso Dreher (2004) considera este um grande desafio e alerta para a necessidade 

primeiramente, de conscientização turística.  

Tabela 18 - Como ocorreu à participação no desenvolvimento do TR  

COMO OCORREU A PARTICIPAÇÃO  FREQUÊNCIA  PERCENTUAL  
Reuniões 9 36,0 
Visitas a outros destinos de TR 8 32,0 
Palestras 5 20,0 
Cursos 5 20,0 
COMTUR 4 16,0 
Projetos 4 16,0 
Planejamento estratégico 3 12,0 
Turismo receptivo 3 12,0 
Exposições, feiras, congressos e oficinas  3 12,0 
Total 44 176,0 
Base de entrevistas 25 100,0 

Ainda referente à participação dos entrevistados no desenvolvimento turístico rural, a 

forma como isto ocorreu ou ocorre, Tabela 18, foi citado por 36,0% dos entrevistados, por 

meio de reuniões. A questão é que como as reuniões são organizadas, na sua maioria, pelas 

Secretarias Municipais de Turismo, nem sempre as sugestões da comunidade são ouvidas, 

sendo apresentadas apenas propostas. As visitas a outros destinos de turismo rural como, 
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Santa Rosa de Lima, Joinville e Blumenau, foram organizadas pelas Secretarias Municipais 

de Turismo e citadas por 32,0% dos entrevistados, na sua maioria empreendedores turísticos. 

Com o mesmo percentual, 20,0%, as palestras e cursos, foram outras formas de participação 

dos entrevistados no turismo rural da região, principalmente dos empreendedores turísticos.  

O envolvimento no Conselho Municipal de Turismo, sendo na maioria representantes 

de órgãos públicos e privados, foi citado por 16,0% dos entrevistados, bem como a 

participação em projetos como, por exemplo, da EPAGRI, do SEBRAE, da Fibra da Banana, 

em Corupá e o Núcleo de Turismo Rural do Jacu-Açú, em Guaramirim. O planejamento 

estratégico, organizado pelas Secretarias Municipais de Turismo; o turismo receptivo, citado 

pelos empreendedores e turismólogos; e as exposições, feiras, congressos e oficinas do 

município, realizados geralmente em parcerias entre faculdades, entidades regionais e 

prefeituras municipais, obtiveram cada um 12,0% das respostas.  

Observou-se que a maioria destas ações foi desenvolvida em parceria com órgãos e 

entidades regionais, mas ocorreram já faz algum tempo, não acontecendo atualizações no que 

se refere a visitas, cursos e palestras. As reuniões citadas pela maioria, dificilmente são 

regulares, exemplo disso são os Conselhos Municipais de Turismo que possuem dificuldade 

de realizar os encontros e possuem atuação inexpressiva no turismo da região. Percebe-se que 

muitas ações desenvolvidas há alguns anos precisam ser retomadas e transformar esta uma 

estratégia contínua, para que os resultados possam ser percebidos no desenvolvimento da 

atividade. 

Tabela 19 - Motivação em participar do TR 

MOTIVAÇÃO EM PARTICIPAR DO TR  FREQUÊNCIA  PERCENTUAL  
Acreditar no potencial turístico dos municípios da região 11 23,9 
Propriedade agrícola/natural já receber visitantes 7 15,2 
Empreendimento familiar 5 10,9 
Sinergia com o campo e seus modos de vida 4 8,7 
Participação nas rotas de colonização de Jaraguá do Sul  3 6,5 
Trabalho na Secretaria de Turismo de Jaraguá do Sul 3 6,5 
Alternativa de renda 3 6,5 
Vontade de ter o próprio negócio 3 6,5 
Necessidade de união dos agricultores locais 3 6,5 
Falta de opções de lazer na região 2 4,3 
Contato com um público diferenciado 2 4,3 
Diversidade cultural da região 1 2,2 
Opção de lazer aos visitantes 1 2,2 
Atividade que proporcione qualidade de vida as pessoas 1 2,2 
Incentivo da Prefeitura de Schroeder 1 2,2 
Sem resposta 6 13,0 
Total 56 121,6 
Base de entrevistas 46 100,0 
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No que diz respeito à motivação que levou os entrevistados a participar do turismo 

rural, percebe-se na Tabela 19 uma grande variedade de respostas. Para 23,9% dos 

entrevistados a principal motivação foi o potencial turístico da região, principalmente as 

belezas naturais. Como já mencionado anteriormente, a região recebe muitos visitantes a 

negócios, por isso muitos empreendedores, 15,2%, iniciaram as atividades turísticas por já 

receberem visitantes ocasionalmente. Também há casos, 10,9%, em que o empreendimento 

turístico como, hotel, restaurante e pesque-pague, pertencer à família e por isso as gerações 

estão conduzindo as atividades. A sinergia com as atividades rurais e o modo de vida da 

população residente, foi outro fator que motivou 8,7% dos entrevistados. O fato de 13,0% dos 

entrevistados não responderem a questão, dá-se porque estes não se consideram participantes 

do processo, pois estão indiretamente ligados à atividade, seja por vínculo a associações e 

entidades como a EPAGRI e SEBRAE ou por serem turismólogos que não atuam na área. 

Dentre o resultado da questão estas foram as respostas mais expressivas. 

Este resultado confirma que a região possui potencial turístico rural, pois a maioria 

das pessoas que estão ligadas à área foram motivadas pela diversidade natural dos municípios 

pesquisados. Mas nota-se que são necessários mais cuidados de preservação e valorização 

destas riquezas. Iniciativas por parte do poder público e de empreendimentos que informem 

mais a população da importância desses atrativos para o turismo regional, podem estimular 

nesta o interesse em conhecer e preservar estes locais. Também é preciso que a região tenha 

clara qual a sua identidade turística, como por exemplo, os atrativos rurais e culturais. Como 

na região há grande diversidade étnica torna-se imprescindível que se tenha claro o que vai ser 

oferecido na atividade turística rural. 

A questão da região já receber visitantes de outras localidades é um fator muito 

positivo para o desenvolvimento turístico rural, pois a procedência da maioria destes é de 

grandes cidades e este é o principal público do turismo rural. Mas percebe-se que ainda 

precisam ser oferecidas mais e novas opções de lazer rural, pois com exceção dos hotéis ou 

pousadas, os turistas que visitam os municípios não permanecem muitos dias na região, 

deslocando-se para outros destinos turísticos mais atraentes.  

Complementando, percebe-se que a motivação dos entrevistados em participar do 

turismo rural foi semelhante aos principais fatores de motivação dos turistas que escolhem 

uma área rural classificados por Rodrigues (2000), ou seja, contato com a natureza, modos de 

vida simples e local tranquilo. Isto se deve também a muitos entrevistados não terem nascido 

na região, mas decidiram ficar por questões profissionais ou por opção, devido principalmente 

pelas belezas e a qualidade de vida. 
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Tabela 20 - Pontos fortes no processo de desenvolvimento do TR 

PONTOS FORTES FREQUÊNCIA  PERCENTUAL  
Geração de empregos 38 82,6 
Fonte de renda 35 76,1 
Valorização da cultura local 33 71,7 
Preservação ambiental 25 54,3 
Melhoria da infraestrutura 21 45,7 
Minimização do êxodo rural 20 43,5 
Outros 8 17,4 
Não opinou 1 2,2 
Total 181 393,5 
Base de entrevistas 46 100,0 

Dentre os pontos fortes enfrentados no processo de desenvolvimento turístico rural, 

apontaram-se algumas alternativas, sendo todas mencionadas pelos entrevistados, conforme 

demonstrado na Tabela 20. A geração de empregos obteve a maioria das respostas, 82,6%, 

sendo mencionado por quase todos os entrevistados. O turismo rural visto como fonte de 

renda também foi citada por quase todos os entrevistados, pois obteve 76,1% das respostas. 

Como a cultura é um fator muito importante na região, 71,7% dos entrevistados destacou que 

o turismo rural contribui para a valorização da cultural local. Como os atrativos naturais 

fazem parte da vocação turística da região, a preservação ambiental torna-se essencial na 

atividade turística rural para 54,3% dos entrevistados. Mesmo que a maioria dos 

empreendimentos e atrativos turísticos rurais ainda necessite de infraestrutura turística, as 

melhorias já podem ser percebidas com a atividade turística, por isso obteve 45,7% das 

respostas.  

Com as melhorias em infraestrutura, ocasionadas pelo turismo, o aumento de renda 

familiar, a oportunidade de mais empregos na área rural, favorece a permanência dos 

moradores no campo, principalmente dos jovens. Por isso 43,5% dos entrevistados 

consideram que a atividade diminui o êxodo rural. Além destas opções, 17,4% dos 

entrevistados fizeram outras considerações importantes quanto aos benefícios ocasionados 

pelo turismo rural como: valorização e divulgação da propriedade rural, agregação de valor 

aos produtos coloniais, favorece a educação, capacidade de administração da propriedade, 

melhoria na qualidade de vida dos agricultores, inserção da tecnologia, melhoria na economia 

local, estímulo ao associativismo e contato com a natureza. Com 2,2%, somente um 

entrevistado não opinou porque não considera ter conhecimento suficiente sobre o tema por 

não ter participado do processo.  
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Percebe-se que o turismo rural é visto como uma atividade positiva a região por 

quase todos os entrevistados, pois teve vários pontos fortes destacados. A aceitação da 

atividade pela população é imprescindível para o desenvolvimento deste segmento, pois esta 

estará em contato direto com o turista. Há muitos casos de destinos turísticos que não se 

preocuparam com a opinião, interesses e participação da comunidade local e em consequência 

disso não obtêm sucesso (KRIPPENDORF, 2000). Porém apesar de ser visto positivamente 

pelos entrevistados, acredita-se que a informação sobre o turismo rural para a população local, 

precisa ser intensificada, envolvendo: conceito, impactos positivos e negativos, atividades, 

entre outros. 

Tabela 21 - Pontos fracos no processo de desenvolvimento do TR 

PONTOS FRACOS FREQUÊNCIA  PERCENTUAL  
Falta de incentivo público 29 63,0 
Mão de obra desqualificada 27 58,7 
Falta de planejamento 22 47,8 
Degradação ambiental 11 23,9 
Outros 10 21,7 
Massificação da atividade 4 8,7 
Diminuição da qualidade de vida 4 8,7 
Descaracterização da cultura local 4 8,7 
Não opinou 1 2,2 
Total 112 243,4 
Base de entrevistas 46 100,0 

Foram dadas opções dos principais pontos fracos enfrentados pelo turismo rural na 

região, Tabela 21, tendo sido todos mencionados. Com um percentual significativo, 63,0%, a 

falta de incentivo público foi mencionada pela maioria dos entrevistados, o que deve ser um 

alerta para os dirigentes públicos, principalmente municipais. A mão-de-obra desqualificada, 

com 58,7% das respostas, também deve ser um fator a ser considerado, principalmente pelos 

profissionais da área e pelas entidades de ensino da região. A falta de planejamento, 

principalmente pelas Secretarias Municipais de Turismo e pelos empreendedores turísticos, 

foi apontada por 47,8% dos entrevistados. A degradação ambiental, não é um fator tão 

preocupante para a maioria dos entrevistados, pois foi mencionado por somente 23,9%. Mas a 

situação de não estarem sendo percebidas grandes interferências nos atrativos naturais, não 

significa que o turismo rural não possa causar danos, apenas a atividade ainda não tenha muita 

expressão na região.   
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Dentre as opções citadas na categoria outros 21,7%, pode-se mencionar: falta de 

conhecimento da comunidade em relação ao turismo rural, bagunça, falta de cultura 

associativista no meio rural, excessiva preocupação com o econômico, falta de critérios, 

regulamentações e incentivos ao turismo rural, inviabilidade de projetos ocasionados pela 

troca de governos, distância da região de grandes centros, falta de atrativos, falta de 

divulgação da região, dificuldade de crédito aos produtores rurais e falta de legislação que 

facilite a comercialização dos produtos rurais. Somente 8,7% dos entrevistados acreditam que 

o turismo rural possa estar se tornando uma atividade massificada na região, isto se deve ao 

fato de como mencionado anteriormente a atividade ainda estar em fase inicial nos municípios 

pesquisados. Com o mesmo percentual e com a justificativa, a diminuição da qualidade de 

vida e a descaracterização da cultural local ainda são pouco percebidas. O mesmo 

entrevistado, 2,2%, que não opinou na questão anterior preferiu não opinar nesta, pelo mesmo 

motivo, ou seja, não ter participado do processo. 

Embora estejam sendo realizadas algumas ações em prol do turismo rural na região, 

ainda falta incentivo aos empreendedores turísticos por parte dos órgãos públicos estaduais e 

federais responsáveis, no que se refere a projetos que estimulem a atividade nas pequenas 

propriedades rurais e a agilidade destes.  As Secretarias Municipais de Turismo tem um papel 

fundamental neste processo, pois são elas as responsáveis no direcionamento da atividade, 

sendo fundamental a parceria com os empreendedores turísticos, comunidade local e 

entidades ligadas à atividade. Porém é importante ressaltar que o papel dos órgãos públicos é 

o incentivo, ficando a iniciativa privada e empreendedores turísticos rurais responsáveis pelo 

desenvolvimento da atividade. Uma relação harmoniosa entre todos os envolvidos na 

atividade poderia contribuir para que o turismo rural se desenvolvesse de forma mais eficaz, 

diferente de várias tentativas já ocorridas. 

Também há carência de cursos profissionais e acadêmicos de turismo rural para os 

jovens e principalmente para os agricultores. Isto além de melhorar a qualidade dos serviços 

oferecidos, poderia estimular a participação de mais pessoas na atividade, com maior 

comprometimento da comunidade local. Apesar da degradação ambiental, descaracterização 

cultural diminuição da qualidade de vida local, quase não terem sidos citados, é importante 

que desde o início da atividade estas sejam preocupações constantes, pois podem prejudicar o 

futuro da atividade. 
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Conforme demonstra a Tabela 22, foram classificadas pelos entrevistados várias 

alternativas para desenvolver o turismo rural nos municípios pesquisados. O incentivo público 

por parte dos Governos Federais, Estaduais e Municipais ao desenvolvimento da atividade 

teve um percentual bem expressivo, pois obteve 32,6% das respostas. Mas observou-se que a 

maioria dos entrevistados desconhece as formas de captação de recursos financeiros para 

projetos na área, como por exemplo, o Sistema Estadual de Incentivo a Turismo, Esporte e 

Cultura - SEITEC.  

Tabela 22 - Alternativas para desenvolver o TR 

ALTERNATIVAS PARA DESENVOLVER O TR  FREQUÊNCIA  PERCENTUAL  
Maior incentivo público 15 32,6 
Planejamento estratégico 7 15,2 
Capacitação dos sujeitos envolvidos no processo 7 15,2 
Palestras de sensibilização e conhecimento da atividade 7 15,2 
Melhoria na infraestrutura dos atrativos turísticos 6 13,0 
Parceria entre comunidade e poder público e privado 5 10,9 
Investimento em divulgação turística da região 5 10,9 
Levantamento das propriedades rurais com potencial turístico 4 8,7 
Criar legislação específica do TR 2 4,3 
Maior participação da comunidade no desenvolvimento do TR 2 4,3 
Mais opções de lazer nas propriedades 2 4,3 
Pesquisa de mercado e viabilidade econômica 2 4,3 
Valorização das belezas naturais e rurais da região 2 4,3 
Aumentar unidades de produção coletiva para os produtos agrícolas 2 4,3 
Maior investimento da iniciativa privada 1 2,2 
Inclusão do conhecimento turístico nas escolas 1 2,2 
Investimento no agronegócio 1 2,2 
Aplicação de políticas públicas de turismo 1 2,2 
Incentivo a manifestações culturais locais 1 2,2 
Fortalecer a economia local 1 2,2 
Mais profissionais assessorando as propriedades agrícolas 1 2,2 
Não sabe 3 6,5 
Total 78 169,2  
Base de entrevistas 46 100,0 

Com 15,2% das respostas cada, tem-se: o planejamento estratégico, capacitação dos 

sujeitos envolvidos no desenvolvimento turístico rural e palestras de sensibilização e 

conhecimento do tema para a comunidade local. Com isso evidencia-se que a maioria das 

ações referentes ao turismo rural são sem planejamento, consequência também dos outros 

itens citados como a presença de alguns profissionais despreparados atuando nesta área e a 

população receptora sem conhecimento suficiente sobre o assunto. Na capacitação sugeriram-

se principalmente cursos técnicos e com duração mais reduzida devido à maioria dos 

entrevistados possuírem outras atividades além do turismo. Entre os cursos sugeridos destaca-

se o empreendedorismo, pois a maioria dos proprietários rurais não possui noção sobre o 

tema.  
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Para 13,0%, dos entrevistados melhorias na infraestrutura dos atrativos turísticos 

seriam alternativas eficientes no desenvolvimento da atividade. Esta sugestão deve-se ao fato 

da maioria dos atrativos turísticos rurais da região não possuir estrutura básica para visitação 

como: saneamento, acesso, sinalização, estacionamento, entre outros. 

Parceria entre comunidade local e iniciativa pública e privada recebeu 10,9% das 

respostas. Geralmente a renda gerada pela atividade se concentra em alguns serviços e 

propriedades rurais, por isso falta o desenvolvimento da atividade conjuntamente. Um 

exemplo bem simples e que demonstra esta realidade é o fato de não acontecerem na região 

momentos para discussão da atividade envolvendo diferentes segmentos, ou seja, entre 

empreendedores turísticos rurais, entidades e iniciativa pública e privada. Pellin (2006) 

comenta que o turismo rural ainda tem se mostrado uma atividade com benefícios restritos a 

algumas parcelas da sociedade. Embora muitos entrevistados, 10,9%, considerem importante 

a intensificação na divulgação turística da região, isto pode comprometer o seu 

desenvolvimento, pois como se observa existem várias questões a serem melhoradas 

anteriormente a esta ação. 

Muitos municípios pesquisados estão na fase inicial do processo de desenvolvimento 

turístico rural, ou seja, no levantamento das propriedades rurais com potencial turístico, por 

isso para 8,7% dos entrevistados, esta é uma questão importante. Porém observa-se que na 

maioria dos municípios que possuem estes dados, estes se encontram desatualizados e há 

municípios que ainda não iniciaram este processo, pois a atividade turística rural possui pouca 

expressividade. Com 6,5%, alguns entrevistados não responderam, pois não tem 

conhecimento sobre o assunto, o que confirma novamente a falta de participação neste 

processo. 

Com base nestes resultados observa-se que há muitas medidas a serem adotadas a 

fim de aperfeiçoar a atividade, mas que também há várias alternativas para isso, como aquelas 

apontadas acima. Considera-se que se os dirigentes e entidades responsáveis pela atividade na 

região ouvissem mais as pessoas envolvidas diretamente no turismo rural, considerando a 

realidade em que vivem, poderiam ser adotadas medidas mais eficientes e rápidas.  

Como pode ser visto na Tabela 23, a maioria dos entrevistados, ou seja, 78,3% 

responderam que o turismo rural não é considerado prioridade nas discussões do turismo 

regional e somente 21,7% consideram que este é prioridade nas discussões regionais sobre o 

turismo. Com isso constata-se que apesar dos programas de roteirização da Secretaria de 

Estado de Cultura, Turismo e Esporte, com os circuitos turísticos, mencionados por Lins et al. 

(2002), sendo um deles o turismo rural, nos municípios da SDR de Jaraguá do Sul são 

priorizados outros segmentos turísticos, com destaque aos eventos e negócios.  
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Tabela 23 - TR como prioridade nas discussões do turismo regional 

TR COMO PRIORIDADE NAS DISCUSSÕES DO TURISMO REGIONAL  FREQUÊNCIA  PERCENTUAL  
Sim 10 21,7 
Não 36 78,3 
Total 46 100,0 

Mas em decorrência da maioria dos municípios pesquisados serem agrícolas, de 

pequeno porte e com atrativos turísticos naturais, a região tem potencial para o 

desenvolvimento do turismo rural. Esta atividade poderia incrementar o turismo na região, 

que necessita de inovações e mais atividades de lazer, além de proporcionar uma alternativa 

de renda aos produtores rurais.  

Tabela 24 - Conhecimento de projetos de TR 

CONHECIMENTO DE PROJETOS DE TR FREQUÊNCIA  PERCENTUAL  

Sim 21 45,7 

Não 25 54,3 

Total 46 100,0 

Conforme a Tabela 24 a maioria dos entrevistados, 54,3% não conhecem nenhum 

projeto de turismo rural e outros 45,7% afirmam ter conhecimento a respeito. Embora existam 

algumas ações turísticas sendo desenvolvidas na área rural da região da SDR de Jaraguá do 

Sul, a maioria dos entrevistados não possui conhecimento, pois como constatado na Tabela 

23, o turismo rural não é prioridade no turismo regional. 

O planejamento turístico dos municípios pesquisados poderia envolver mais as áreas 

rurais, pois as tentativas de desenvolvimento da atividade, na sua maioria, fracassaram 

principalmente por não terem sido planejadas anteriores a concretização das ações, que 

geralmente são isoladas. Por isso buscando conciliar os impactos positivos e negativos da 

atividade, que ainda são incertos, conforme Brown (2002), torna-se imprescindível a 

implantação de políticas de desenvolvimento turístico rural na região pesquisada. 

Da afirmação positiva a respeito da pergunta anterior, os dados apresentados na 

Tabela 25 comprovam que a maioria, 52,4% dos projetos dos municípios pesquisados não 

foram ou são realizados em parceria entre órgãos públicos e privados e comunidade local. Dos 

47,62% entrevistados que afirmaram conhecer projetos realizados em parceria com os sujeitos 

citados acima, foram vários os exemplos citados. O projeto de turismo rural na Estrada de 

Jacu-Açú, região afastado do Centro de Guaramirim e os Roteiros Nacionais da Imigração, 
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cada um com 9,5% das respostas, são exemplos distintos. Enquanto o primeiro refere-se a um 

projeto quase desativado e iniciado há alguns anos pela Prefeitura de Guaramirim, o segundo 

ainda está em fase de implantação e é uma proposta do SEBRAE, em parceria com o Instituto 

Patrimônio Histórico Artístico Nacional (IPHAN) e as Prefeituras dos oito Municípios do 

Vale Europeu. 

Tabela 25 - Projetos do TR realizados em parceria entre iniciativa pública e privada e 
comunidade local 

PROJETOS DE TR REALIZADOS EM PARCERIA  FREQUÊNCIA  PERCENTUAL  
Não 11 52,4 
Projeto de TR no Jacu-Açú, em Guaramirim 2 9,5 
Roteiros Nacionais da Imigração, do SEBRAE 2 9,5 
Caminhada Ecológica de Jaraguá do Sul 1 4,8 
Curso de Turismo e Hospitalidade de Guaramirim 1 4,8 
Casa do Agricultor de Schroeder 1 4,8 
Projeto Valorizar o Artesanal, de Guaramirim 1 4,8 
Rota da Colonização Italiana, em Nereu Ramos, Jaraguá do Sul 1 4,8 
Rotas das Cachoeiras, em Corupá 1 4,8 
Projeto de Turismo Integrado da AMVALI (POTIRA) 1 4,8 
Projeto de Sinalização Turística, de Jaraguá do Sul 1 4,8 
Projeto Turismo Integrado do Vale do Itapocu 1 4,8 
Projeto Fibra da Bananeira, de Corupá 1 4,8 
Total 25 119,0 
Base de entrevistas 21 100,0 

Outros exemplos de projetos desativados e com igual percentual, 4,8% das respostas, 

tem-se: a Rota da Colonização Italiana, de Jaraguá do Sul, da Secretaria Municipal de 

Turismo e o Círculo Italiano de Jaraguá do Sul; Turismo Integrado da AMVALI (POTIRA) e 

o Projeto de Turismo Integrado do Vale do Itapocu. Projetos em andamento e apontados por 

também 4,8% dos entrevistados, são a Caminhada Ecológica de Jaraguá do Sul, desenvolvido 

regularmente pela Secretaria Municipal de Turismo, com trilhas em vários locais da cidade e 

região; Conhecendo Minha Região, do Curso de Ensino Profissionalizante da Escola Alfredo 

Zimmermannm em Turismo e Hospitalidade, de Guaramirim, com visitas aos principais 

atrativos turísticos dos municípios do Vale do Itapocu; Casa do Agricultor de Schroeder, com 

venda de produtos coloniais e coordenada pela Associação dos Produtores Agrícolas de 

Schroeder; Projeto Valorizar o Artesanal de Guaramirim, na Estrada Bananal, com venda de 

produtos coloniais; Rota das Cachoeiras, em Corupá, mantida pelo Parque Emílio Batistela, 

com trilhas e visitação as 14 cachoeiras do parque; Sinalização Turística de Jaraguá do Sul, 

realizado pela Secretaria Municipal de Turismo; e a Fibra da Bananeira de Corupá, com 

oficinas de artesanato em parceria com a EPAGRI Regional. 
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Constata-se que todos os projetos citados acima são de âmbito regional e local, com 

exceção do projeto Roteiros Nacionais de Imigração, do SEBRAE, que por abranger outra 

região, o Vale Europeu e Jaraguá do Sul, possui maior expressividade. Porém como este 

projeto está em implantação, com algumas fases a serem concluídas, com previsão de término 

para maio de 2010, algumas precauções devem ser tomadas a fim de não serem repetidos 

erros de outros projetos realizados anteriormente e atualmente desativados, como as Rotas da 

Colonização de Jaraguá do Sul. 

Dentre os projetos mencionados não há a participação de todos os envolvidos no 

turismo rural, ou seja, iniciativa pública e privada e comunidade local. Até mesmo aqueles 

projetos apontados pelos entrevistados com participação dos envolvidos e que se encontram 

desativados, devem o seu fracasso principalmente a esta falta de parceria no decorrer do 

processo. Como citado por Sampaio (2004) o processo participativo do turismo sugere a 

integração de representantes das esferas do Estado, o mercado e a sociedade civil, pois todas 

se complementam necessitando uma da outra. Por isso um estudo das tentativas de 

desenvolvimento turístico rural ocorridas na região, até o momento, objeto desta pesquisa, 

possa contribuir para atuais e novos projetos neste segmento, considerando a importância da 

parceria entre os envolvidos. 

Tabela 26 - Participação da comunidade na elaboração desses projetos 

PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE NOS PROJETOS  FREQUÊNCIA  PERCENTUAL  
Sim 5 23,8 
Não 12 57,1 
Talvez 1 4,8 
Não Sabe 3 14,3 
Total 21 100,0 

Conforme a Tabela 26, dos 21 entrevistados que responderam conhecer projetos de 

turismo rural, 57,1% consideram que a comunidade local não participa ou não participou na 

elaboração destes, pois apenas é inserida no processo quando as estratégias e diretrizes lhes 

são apresentadas, mas já foram definidas anteriormente. Para 23,8% há ou houve a 

participação da comunidade desde o início do processo. Dos entrevistados 14,3% não 

souberam responder por não estarem envolvidos diretamente com a atividade ou não terem 

conhecimento suficiente para responder. Para 4,8% esta participação acontece em algumas 

situações, enquanto que em outras não, por isso ainda precisa ser intensificada. 
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Para Verbole (2000), a comunidade local, principal envolvida no desenvolvimento 

do turismo rural, precisa ser entendida, ouvida e participar de todas as etapas do processo. 

Porém o resultado desta pesquisa mostra uma situação contrária nos municípios pesquisados, 

sendo provavelmente esta uma das causas que levou a estagnação da atividade na região e o 

fracasso de várias tentativas de turismo rural, como pode ser observado na Tabela 25.  

Acredita-se que seja preciso mudanças de atitudes principalmente dos representantes 

das Secretarias Municipais de Turismo e Gerência Regional de Turismo, dos empreendedores 

e da própria comunidade local. Dos primeiros no sentido de inserir-se e preocupar-se mais 

com as interferências que o turismo possa ocasionar nos residentes das áreas rurais e na 

própria proposta da atividade e da comunidade local em interessar-se mais neste assunto. A 

fim de estimular este interesse algumas ações poderiam facilitar a participação da comunidade 

local como: esclarecer dúvidas sobre o tema, iniciando pelo conceito de turismo rural; realizar 

reuniões em conjunto com outros órgãos responsáveis e inserí-la na implantação da atividade. 

Tabela 27 - TR é uma iniciativa apenas de empresas privadas? 

TR COMO INICIATIVA DAS EMPRESAS PRIVADAS  FREQUÊNCIA  PERCENTUAL  

Sim 23 50,0 

Não 20 43,5 

Não Sabe 3 6,5 

Total 46 100,0 

Na Tabela 27, tem-se o resultado de que para 50,0% dos entrevistados o turismo 

rural é desenvolvido apenas por empreendimentos turísticos como: hotéis, pousadas, 

restaurantes, parques, pesque-pagues, entre outros. Já para os 43,5% que não consideram a 

atividade apenas desenvolvida por empresas, a maioria acredita que também há o 

envolvimento de órgãos públicos, principalmente municipais e da comunidade local. Os 6,5% 

que não souberam responder a questão foi devido à falta de conhecimento sobre o assunto ou 

não participar diretamente da atividade. 

O envolvimento maior das demais esferas da sociedade com a atividade poderia 

contribuir com atividades inovadoras e um fortalecimento maior da região como roteiro 

turístico no Estado, pois atualmente a região não é considerada um destino de destaque, 

apenas possui iniciativas de sucesso isoladas, como por exemplo, hotéis e pousadas. 

A Tabela 28 reforça que o turismo rural é uma iniciativa principalmente de empresas 

privadas, pois 41,3% dos entrevistados consideram que não há nenhuma forma de 
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participação da comunidade local no turismo rural da região. Das respostas afirmativas, 

21,7% indicaram que esta participação ocorre de várias formas como, por exemplo, na venda 

de produtos coloniais. Esta pode ocorrer em suas propriedades com a visita de turistas, mas na 

maioria dos casos sem outras atividades, ou com a venda em outros locais como feiras, 

associações, restaurantes, pesque-pagues, pousadas e hotéis. As iniciativas isoladas apontadas 

por 17,4% dos entrevistados referem-se principalmente a alguns empreendimentos informais, 

como por exemplo, artistas e artesãos. A visitação a atrativos naturais e rurais foi mencionada 

por 6,5% dos entrevistados, sendo que estes geralmente possuem pouca infraestrutura básica e 

turística. Há pouca participação da comunidade local em reuniões, 6,5% das respostas, sendo 

estas geralmente organizadas pelas Secretarias Municipais de Turismo.  

Tabela 28 - Como ocorre à participação da comunidade no TR 

COMO OCORREU A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE  FREQUÊNCIA  PERCENTUAL  

Não ocorre 19 41,3 

Venda de produtos locais 10 21,7 

Iniciativas isoladas 8 17,4 

Visitação a atrativos naturais e rurais 3 6,5 

Reuniões sobre o tema 3 6,5 

Projetos da iniciativa pública 2 4,3 

Sem planejamento e acompanhamento profissional 2 4,3 

Oferecendo hospedagem 1 2,2 

Cursos técnicos e acadêmicos 1 2,2 

Apoio aos projetos da iniciativa privada 1 2,2 

Não sabe 3 6,5 

Total 53 115,1 

Base de entrevistas 46 100,0 

Como há alguns projetos turísticos rurais realizados por entidades como SEBRAE, 

EPAGRI e Secretarias Municipais de Turismo, a participação para 4,3% dos entrevistados 

ocorre desta forma. Para o mesmo percentual de entrevistados, isto ocorre sem planejamento e 

acompanhamento de profissionais qualificados, ou seja, por pessoas que decidem investir no 

turismo e sem estarem preparadas para os impactos negativos da atividade.  

Para 2,2% dos entrevistados o envolvimento com o turismo rural ocorre com serviço de 

hospedagem nas propriedades rurais ou empreendimentos turísticos. Com este mesmo 

percentual, uma pessoa considera que a participação aconteça por meio de cursos 

profissionalizantes ou acadêmicos, o mesmo ocorrendo com o envolvimento direto da 

comunidade receptora nas atividades turísticas como pesque-pagues. Com o percentual de 
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6,5%, alguns entrevistados não souberam responder a questão, pois embora acreditem que 

esta participação aconteça não tem conhecimento sobre a forma como isso acontece na região. 

Observa-se que a comunidade local participou pouco das tentativas de 

desenvolvimento turístico rural na região pesquisada e mesmo nas vezes em que isto ocorreu 

foi por meio de atividades simples, não participando do processo de sua implantação. 

Acredita-se que com uma participação mais forte, tenha-se maior envolvimento e 

investimentos por parte dos setores públicos e privados, resultando no fortalecimento do 

turismo rural. 

Opinião sobre as perspectivas do turismo rural: Na Tabela 29, têm-se as 

dimensões da sustentabilidade classificadas por Sachs (1993), confirmando-se a situação 

apresentada pelo autor quando se refere à sustentabilidade ecológica como um dos pilares das 

dimensões, pois para 71,7% dos entrevistados a maior preocupação do desenvolvimento 

turístico rural na região pesquisada está relacionada à questão ambiental. 

Tabela 29 - Questões de sustentabilidade consideradas pelo TR 

CONSIDERAÇÃO DO TR COM A SUSTENTABILIDADE  FREQUÊNCIA  PERCENTUAL  
Ecológica 33 71,7 
Cultural 32 69,5 
Econômica 30 65,2 
Social 23 50,0 
Espacial 15 32,6 
Não respondeu 8 17,4 
Total 141 306,4 
Base de entrevistas 46 100,0 

Ainda conforme a Tabela 29, o resultado de 69,5% das respostas para a 

sustentabilidade cultural, contraria a afirmação de Sachs, quando este menciona as 

sustentabilidades ecológicas, econômicas e sociais como as mais lembradas. A justificativa 

para este percentual significativo deve-se a duas questões: a primeira relaciona-se ao fato da 

cultura, manifestada principalmente na herança européia, ser muito forte na região e por isso a 

preocupação com sua preservação e, a segunda refere-se ao fato de que como algumas 

dimensões relacionadas não são do conhecimento de muitos entrevistados, estes optaram pela 

sustentabilidade cultural por terem maior conhecimento sobre o tema. 

A sustentabilidade econômica, com 65,2% possui destaque, pois para os 

entrevistados, o turismo está se constituindo uma atividade em ascensão e fortalecendo a 

economia regional. Porém além de ser uma preocupação de muitos entrevistados é também de 



126 

alguns autores, como Fernandes (2002) quando afirma que o objetivo econômico não pode ser 

a maior busca do turismo rural, mas sim um caminho para o alcance das demais 

sustentabilidades. Com 50,0%, a sustentabilidade social, objeto deste estudo, não está sendo 

muito considerada pela maioria dos entrevistados, pois não se observam muitas mudanças na 

realidade social da população em geral e dos envolvidos com o turismo rural. Também não há 

a devida preocupação com a interferência da atividade nos modos de vida locais. Além disso, 

esta dimensão não é tão mencionada nas discussões sobre as interferências ocasionadas pelo 

turismo rural, ocasionando a falta de conhecimento da população sobre o assunto. 

A dimensão espacial obteve somente 32,6% das respostas e além de não existiram 

muitas ações em prol desta área observa-se também a falta de conhecimento dos entrevistados 

quanto ao assunto, fato este que é comentado por Sachs (2002) quando afirma ser esta a 

sustentabilidade menos mencionada e compreendida. Apenas 17,4% dos entrevistados 

consideram que o turismo rural nos municípios pesquisados não se preocupa com nenhuma 

das dimensões da sustentabilidade mencionadas acima, o que evidencia que de certa forma a 

região esteja tentando desenvolver uma atividade responsável, preocupada principalmente 

com a questão ecológica e com medidas a médio e longo prazo. 

Apesar de verificar-se que a região da SDR de Jaraguá do Sul está considerando mais 

intensamente as questões ecológicas, culturais e econômicas e desenvolvendo algumas ações 

em prol destas áreas, é preciso maior preocupação com as questões sociais e espaciais. 

Portanto a sustentabilidade somente é atingida com a plenitude de todas as áreas envolvidas, 

por isso Crosby e Moreda (1996) ressaltam que no turismo rural deve haver a harmonia entre 

meio ambiente, comunidade local e do próprio turismo. Esta harmonia e preocupação de todas 

as áreas conjuntamente poderiam contribuir para o desenvolvimento turístico rural nos 

municípios pesquisados, pois este aconteceria de forma mais consciente e responsável. 

Sendo a sustentabilidade ecológica a mais mencionada nas preocupações regionais, 

esta pode ser vivenciada de diferentes formas, como mencionado na Tabela 30. A forma mais 

utilizada para demonstrar a preocupação com o meio ambiente, 24,2% das respostas, é por 

meio de palestras e eventos de conscientização ambiental promovidas pelas prefeituras 

municipais e entidades ligadas ao meio ambiente, com a participação da comunidade local. 

Com o mesmo percentual a utilização sustentável dos recursos naturais pode ser observada 

por meio de mudanças de hábitos dos residentes como: reciclagem de lixo, utilização de 

sacolas ecologicamente corretas, diminuição do uso de agrotóxicos na agricultura, entre 

outros. Alguns locais foram transformados em Áreas de Preservação Ambiental (APA), por 
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isso obtiveram 18,2% das respostas, o que demonstra a preocupação dos órgãos públicos em 

proteger a fauna e flora, pois a natureza é dos maiores atrativos turísticos da região. Para 

18,2% dos entrevistados, os turistas também demonstram maior interesse ecológico por meio 

do contato com a natureza e o meio rural, evidenciados principalmente através de trilhas, 

caminhadas ecológicas, cavalgadas e outras atividades realizadas nos atrativos turísticos 

naturais da região.  

Tabela 30 - Consideração do TR com a sustentabilidade ecológica 

SUSTENTABILIDADE ECOLÓGICA  FREQUÊNCIA  PERCENTUAL  
Palestras e eventos de conscientização ambiental para comunidade 8 24,2 
Utilização sustentável dos recursos naturais  8 24,2 
Áreas de Preservação Ambiental 6 18,2 
Observação da natureza 6 18,2 
Projetos ambientais  4 12,1 
Preservação de nascentes 3 9,1 
Conscientização ecológica dos turistas 3 9,1 
Preservação ambiental de empreendimentos 2 6,1 
Políticas públicas ambientais 1 3,0 
Total 41 124,2 
Base de entrevistas 33 100,0 

Os projetos ambientais, relacionados por 12,1% dos entrevistados, referem-se ao 

aproveitamento de materiais da natureza, realizados em parceria com as prefeituras 

municipais, EPAGRI, SEBRAE e comunidade local, como por exemplo, a Fibra da Bananeira 

e o Projeto Micro Bacias. A preservação de nascentes e a conscientização ecológica dos 

turistas, ambos com 9,1% das respostas, podem ser observadas de forma mais modesta em 

mudanças de atitudes como: não jogar lixo, não desmatar, não retirar nada da natureza e não 

perturbar as pessoas que residem nos locais visitados. A preservação ambiental de alguns 

empreendimentos turísticos rurais como pesque-pagues, parques, pousadas foi citada por 

6,1% dos entrevistados. Somente um entrevistado da Secretaria Municipal de Turismo de 

Jaraguá do Sul, 3,0%, citou a existência de políticas públicas municipais de preservação 

ambiental como uma preocupação com a natureza. 

Este resultado demonstra que embora estejam acontecendo algumas ações 

objetivando a sustentabilidade dos recursos naturais da região, estas ações em sua maioria são 

isoladas, ou seja, desenvolvidas por alguns órgãos ou entidades e não possuem o 

envolvimento de várias esferas sociais, como por exemplo, os turistas e a comunidade local. 

Acredita-se que com um trabalho conjunto, inserindo no processo todos os envolvidos com o 

turismo rural, os resultados possam ser mais concretos, pois as pessoas realmente se tornam 
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conscientes quando se sentem parte daquele universo. Por isso Fernandes (2002) demonstra a 

importância da harmonia entre as várias dimensões, pois para atingir a sustentabilidade 

ecológica faz-se necessária a mudança de hábitos de vida da sociedade em geral. 

Tabela 31 - Consideração do TR com a sustentabilidade cultural 

SUSTENTABILIDADE CULTURAL  FREQUÊNCIA  PERCENTUAL  
Preservação de costumes e hábitos de vida rural e local 16 50,0 
Valorização da identidade cultural 7 21,9 
Valorização de eventos locais 5 15,6 
Divulgação da região 3 9,4 
Reuniões 2 6,2 
Valorização da arquitetura 1 3,1 
Interação cultural 1 3,1 
Total 35 109,3 
Base de entrevistas 32 100,0 

Para a maioria dos entrevistados o turismo cultural está inserido no turismo rural, por 

isso acredita-se que a sustentabilidade cultural possa ser evidenciada de diversas formas, 

Tabela 31. A maioria dos entrevistados, 50,0%, considera que isto pode ocorrer por meio da 

preservação de costumes e hábitos de vida rural e local, exemplificados com manifestações 

culturais como: artesanato, gastronomia, música, dança, folclore, entre outros. Como 

resultado dessas manifestações culturais, a região está adquirindo uma identidade cultural 

forte, principalmente por meio de heranças européias, e por isso obteve 21,9% das respostas. 

Os eventos locais, classificados por 15,6% dos entrevistados, são outra forma de 

sustentabilidade cultural em toda a região, destacando-se: Festas de Outubro, Religiosas, de 

Rei e Rainha, Clubes e das Associações Alemães, Húngaras e Polonesas e Círculos Italianos. 

Para 9,4% dos entrevistados a cultura facilita a divulgação da região, principalmente 

para o turismo rural. Das respostas, 6,2% consideram que a preocupação com a preservação 

cultural é demonstrada por meio de reuniões promovidas pelos órgãos públicos de turismo e 

entidades relacionadas, como as Sociedades e Clubes de Caça e Tiro. Os ambientes rústicos, 

encontrados principalmente nas propriedades rurais, favorecem a valorização da arquitetura 

local. Assim como a diversidade cultural da região estimula o intercâmbio e um bom 

relacionamento entre várias etnias. Ambas as respostas foram citadas por 3,1% dos 

entrevistados. 

Embora as manifestações culturais estejam muito presentes no cotidiano da região da 

SDR de Jaraguá do Sul e seja um importante atrativo turístico rural, devido a sua diversidade, 

a sustentabilidade cultural possui o desafio de preservar a identidade e os costumes de forma 
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autêntica (CAPORAL e COSTABEBER, 2004). Porém acredita-se que a população seja o 

ponto de partida deste desenvolvimento, pois a maioria das manifestações culturais da região 

é coordenada por entidades da sociedade civil. Neste contexto, acredita-se que uma interação 

entre empreendimentos turísticos rurais e os sujeitos responsáveis por estas manifestações 

culturais, possam valorizar ainda mais a cultura local e também proporcionar aos visitantes 

atividades mais diversificadas.  

Tabela 32 - Consideração do TR com a sustentabilidade econômica 

SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA FREQUÊNCIA  PERCENTUAL  
Geração de renda 20 66,7 
Geração de emprego 6 20,0 
Venda de produtos coloniais 4 13,3 
Melhorias nas propriedades rurais 3 10,0 
Aumento da arrecadação 2 6,7 
Ampliação de empreendimentos turísticos na região 1 3,3 
Valorização do comércio local 1 3,3 
Total 37 123,3 
Base de entrevistas 30 100,0 

A Tabela 32 confirma que um dos maiores benefícios econômicos que a atividade 

turística traz a região é a geração de renda, 66,7%, que pode ser direta por meio dos 

empreendimentos turísticos e indireta por meio da prestação de serviços e produtos a estes 

locais. A geração de emprego, com 20,0% das respostas, também comprova que os efeitos 

positivos do turismo estão sendo percebidos pela população, em especial na área rural, pois 

isto ocasiona a diminuição do êxodo rural e maiores possibilidades de emprego para os 

jovens. Para 13,3% dos entrevistados a venda de produtos coloniais é uma forma de beneficiar 

a população, especialmente os proprietários rurais. Como a atividade turística pode trazer 

rendimentos financeiros, estes valores extras são revertidos em melhorias das propriedades 

como em infraestrutura e acesso, conforme mencionado por 10,0% dos entrevistados. Com 

6,7% das respostas, o turismo rural foi mencionado como uma forma de aumento da 

arrecadação por meio de impostos e aos poucos começa a movimentar a economia regional. 

Com 3,3% das respostas, o turismo rural compreende atualmente a ampliação de 

empreendimentos turísticos, como hotéis, pousadas e restaurantes; e a valorização do 

comércio local, pois os turistas também podem fazer compras. 

Apesar das respostas terem mencionado os benefícios do turismo rural para a região, 

observa-se a falta de conhecimento dos entrevistados sobre o assunto, pois nenhuma delas 
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teve relação com o conceito de sustentabilidade econômica como o de Sachs (2002), que 

considera esta a utilização dos recursos naturais, mas de forma consciente.  

Na área rural os efeitos econômicos do turismo tornam-se ainda mais evidentes, pois 

a atividade pode ser uma segunda fonte de renda familiar e geração de empregos, buscando 

favorecer o maior número de pessoas conforme menciona Sachs (2002). Mas apesar do 

turismo estar se destacando na região como uma atividade econômica viável, esta percepção é 

maior em outros segmentos e ainda não possui expressividade na área rural. Verifica-se que 

nas localidades onde o turismo rural ocorre, este se concentra em algumas pousadas e hotéis-

fazenda. Com os problemas referentes à agricultura observados nos últimos anos, o turismo 

rural poderia contribuir para a economia e o rendimento familiar, principalmente dos 

pequenos municípios da região, pois estes ainda não vêem a atividade como uma 

oportunidade de negócio e desenvolvimento. 

Tabela 33 - Consideração do TR com a sustentabilidade social 

SUSTENTABILIDADE SOCIAL  FREQUÊNCIA  PERCENTUAL  
Oportunidade de auto-sustento 7 30,4 
Valorização e participação da comunidade local 7 30,4 
Maior rendimento familiar 4 17,4 
Melhoria da qualidade de vida da comunidade local 4 17,4 
Bem-estar aos turistas  2 8,7 
Cursos de qualificação profissional 1 4,3 
Parcerias com escolas 1 4,3 
Total 26 112,9 
Base de entrevistas 23 100,0 

Dentre as possibilidades de melhorias sociais, conforme demonstra a Tabela 33, 

15,2% dos entrevistados responderam que a condição de auto-sustento na propriedade rural 

ajuda a melhorar as condições de vida da comunidade local, como por exemplo, a agregação 

de valor aos produtos rurais. Também com 15,2% das respostas, a valorização e participação 

da comunidade local, podem ser observadas de algumas maneiras como a valorização da 

mulher e por meio de reuniões. Isto acaba fortalecendo as atividades desenvolvidas na área 

rural, inclusive o turismo, pois a comunidade sente-se integrante do processo.  

O aumento de rendimento familiar, mencionado por 8,7% dos entrevistados, estimula 

a comunidade a desenvolver as atividades não agrícolas, pois esta percebe resultados 

positivos. Esta situação traz melhorias na qualidade de vida da comunidade local, como: 

infraestrutura e saneamento básico, citados por 8,7% dos entrevistados. O bem-estar dos 

turistas, apontados por 4,3% das respostas, refere-se a hábitos de vida mais saudáveis como, 
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por exemplo, alimentos naturais. Outras questões foram consideradas, ambas com 2,2% das 

respostas como: cursos de qualificação profissional, principalmente aos empreendedores 

turísticos; e a parcerias com escolas no ensino e atividades relacionadas ao turismo rural. 

Constata-se que na região pesquisada os efeitos do turismo rural ainda são pouco 

expressivos no dia-a-dia da população rural, pois os benefícios da atividade, com exceções, 

não se revertem à melhoria da qualidade de vida local.  A distribuição equitativa de renda a 

todos os envolvidos no processo, mencionada por Sachs (1993), poderia trazer avanços 

relacionadas a questões básicas para as comunidades rurais como: saneamento básico, saúde, 

educação e segurança. Todas estas questões são importantes ao desenvolvimento das áreas 

rurais e poderiam transformar gradativamente as condições de vida dos produtores rurais, pois 

muitos destes não vivem em situação adequada. 

Tabela 34 - Consideração do TR com a sustentabilidade espacial 

SUSTENTABILIDADE SOCIAL  FREQUÊNCIA  PERCENTUAL  
Legislação e fiscalização para o uso do solo 4 26,6 
Revitalização do espaço rural 4 26,6 
Uso sustentável dos bens naturais e rurais 3 20,0 
Melhorias na infraestrutura básica e de apoio 1 6,7 
Planejamento integrado  1 6,7 
Política territorial 1 6,7 
Facilidade de acesso 1 6,7 
Total 15 100,0 
Base de entrevistas 15 100,0 

Apesar de ter sido mencionada por apenas 32,6% dos entrevistados, a 

sustentabilidade espacial foi lembrada, Tabela 34. Com 26,6% das respostas, esta 

sustentabilidade pode ser percebida por meio de leis que regulamentem o uso do solo e órgãos 

que realizem esta fiscalização, principalmente FATMA e IBAMA. Com o mesmo percentual 

isto também pode ser percebido, por meio da revitalização do espaço rural, como por 

exemplo, o reflorestamento e espaços mais organizados e limpos para receber os turistas. O 

uso sustentável dos bens naturais e rurais obteve 20,0% das respostas, e considera a 

preservação de algumas áreas, principalmente encostas de nascentes e rios, onde não são 

realizadas atividades agrícolas e de pecuária. Cada um com 6,7% das respostas também foram 

consideradas questões como: planejamento integrado mesorregional, realizado com órgãos 

regionais competentes e as prefeituras dos cinco municípios; política territorial, citada pelo 

Secretário de Turismo de Jaraguá do Sul; melhorias na infraestrutura básica e de apoio; e 
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facilidade de acesso, com melhorias nas rodovias. Embora as duas últimas não tenham muita 

ligação com esta dimensão, foram citadas devido à falta de conhecimento sobre o tema. 

Com este resultado observa-se que poucos entrevistados mencionaram a 

sustentabilidade espacial, por não terem conhecimento sobre o assunto e até mesmo aqueles 

que a mencionaram, em alguns casos demonstraram não compreender a questão. Esta falta de 

conhecimento demonstra a falta de preocupação com o assunto, principalmente por parte de 

órgãos públicos e responsáveis pelo desenvolvimento turístico rural da região. Considera-se 

que o esclarecimento do assunto para as pessoas diretamente envolvidas com a atividade 

turística, planejamento quanto ao uso do solo, cumprimento e fiscalização de legislações 

específicas poderiam contribuir para que o turismo se desenvolva de forma ordenada nos 

espaços rurais. Para tanto Campanhola e Silva (1999), ressaltam a importância do 

desenvolvimento integrado com as demais dimensões da sustentabilidade aqui consideradas.  

Mesmo sendo inegáveis os benefícios que o turismo rural pode ocasionar a um 

território, sendo uma forma de valorização deste, Solla (2002) afirma que a atividade não 

pode ser a única forma de desenvolvimento local, mesmo porque o turismo rural precisa ser 

um complemento às atividades agrícolas. Na região em alguns empreendimentos turísticos 

rurais, o turismo está se tornando a única atividade econômica. Este fato necessita de 

preocupação e medidas que evitem que as localidades vejam no turismo a única fonte de 

renda familiar, pois não é esta a proposta do turismo rural.  

Tabela 35 - Preocupação do TR com os impactos causados pelos turistas nos locais 
visitados  

IMPACTOS DOS TURISTAS FREQUÊNCIA  PERCENTUAL  
Não causam impactos 26 56,5 
Sim 20 43,5 
Total 46 100,0 

Apesar dos entrevistados considerarem a necessidade do processo de 

desenvolvimento preocupar-se com os impactos dos turistas nos locais visitados, a Tabela 35 

mostra que 56,5% afirmam que isto não está ocorrendo devido o turismo ainda não interferir 

no modo de vida da população local e nem no seu habitat. Um dos motivos deste resultado é a 

conscientização e postura adequada da maioria dos turistas que visitam a região. Para 43,5% 

dos entrevistados o turismo rural preocupa-se com a interferência dos turistas nos locais 

visitados. 
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Embora se perceba uma despreocupação por parte dos dirigentes e empreendedores 

turísticos na região pesquisada quanto às interferências que o turismo pode ocasionar nos 

destinos visitados, principalmente em áreas naturais e rurais, isto se deve, sobretudo, a falta de 

conhecimento destes em relação ao tema. O fato do turismo realizado na região possuir um 

público com acesso as informações e consciente sobre os problemas ambientais ameniza os 

impactos negativos da atividade, mas não as exclui.  

Neste contexto, Krippendorf (2000) afirma que a relação turista/comunidade local 

pode ser muito prejudicada no desenvolvimento turístico se não houver planejamento da 

atividade, pois os residentes podem ver nos turistas os responsáveis por vários transtornos em 

seu modo de vida. Para amenizar os efeitos negativos dessa relação, acredita-se que a 

comunidade local precisa ser consultada anteriormente ao desenvolvimento turístico e 

somente após a aceitação desta, sejam realizadas reuniões e palestras para explicar o tema. 

Tabela 36 - Ações que minimizem os impactos dos turistas nos locais visitados 

MINIMIZAÇÃO DOS IMPACTOS DOS TURISTAS  FREQUÊNCIA  PERCENTUAL  
Sem exemplos 7 15,2 
Planejamento 5 10,9 
Reuniões 4 8,7 
Veículos de comunicação 2 4,3 
Conscientização dos turistas 2 4,3 
Total 20 100,0 

Na Tabela 36, os entrevistados que afirmaram que existe a preocupação com os 

impactos dos turistas nos locais visitados, 15,2% não souberam responder, por não 

acompanharem o processo. O planejamento, realizado principalmente pelo poder público foi 

citado por 10,9% dos entrevistados, dentre as formas de isto ocorrer pode-se mencionar a 

capacidade de carga nos atrativos turísticos. Para 8,7% dos entrevistados a preocupação com a 

interferência dos turistas pode ser discutida em reuniões realizadas por órgãos públicos e 

privados e comunidade local. Veículos de comunicação como jornais, revistas, TV e rádios 

podem contribuir alertando os turistas quanto aos cuidados com o meio ambiente; bem como 

a própria informação dos turistas sobre o assunto, cada um com 4,3% das respostas. 

No resultado da Tabela 36 observa-se que as ações referentes a esta preocupação 

relacionam-se aos impactos ambientais, mas as questões sociais não são mencionadas. 

Estratégias que busquem diminuir as desigualdades sociais, proporcionando a comunidade 

local formas de vida mais adequadas com o desenvolvimento turístico rural, poderiam 
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oportunizar condições mais favoráveis de vida a toda a sociedade. Para Dias (2002) os seres 

humanos estão inseridos no meio ambiente, ou seja, a sustentabilidade abrange o interesse de 

todos os envolvidos na atividade turística. 

Tabela 37 - A contribuição do TR para o desenvolvimento da região 

CONTRIBUIÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO  FREQUÊNCIA  PERCENTUAL  
Não 1 2,2 
Geração de renda e fortalecimento da economia 23 50,0 
Oportunidade de emprego 11 23,9 
Divulgação da região e dos atrativos turísticos 10 21,7 
Valorização cultural 6 13,0 
Desenvolvimento sustentável 6 13,0 
Participação da comunidade local 4 8,7 
Melhorias no comércio local 3 6,5 
Melhorias na infraestrutura da região 3 6,5 
Valorização das propriedades rurais 3 6,5 
Políticas públicas de turismo 2 4,3 
Preservação ambiental 2 4,3 
Qualidade no atendimento 1 2,2 
Fortalecimento do trade turístico 1 2,2 
Sem resposta 4 8,7 

Total 81 176,0 
Base de entrevistas 46 100,0 

Conforme demonstra a Tabela 37, somente um entrevistado, 2,2% não considera que 

o turismo rural possa contribuir para o desenvolvimento da região da SDR de Jaraguá do Sul, 

mas este não justificou sua resposta. Provavelmente este não tenha entendido a questão, pois 

respondeu a entrevista por e-mail. Das 45 respostas positivas, várias foram as alternativas 

citadas, onde se destaca a geração de renda e fortalecimento da economia, com 50,0% das 

respostas. Isto comprova que a região pesquisada está crescendo no desenvolvimento turístico 

rural e começa a sentir os efeitos positivos da atividade na sua economia. Para 23,9% dos 

entrevistados, a geração de emprego é um dos maiores benefícios do turismo rural, 

demonstrando que a região, destaque nos empregos relacionados à indústria, começa a 

oferecer novas opções de trabalho, principalmente para os mais jovens. Mas apesar da oferta 

de emprego na área turística estar aumentando, observa-se ainda uma carência na região de 

profissionais qualificados, sendo a maioria dos cargos gerenciais ocupados por profissionais 

de outras localidades. Acredita-se que esta carência seja suprida com o oferecimento cada vez 

maior de cursos profissionalizantes e acadêmicos na área, realizados pelas faculdades e 

entidades de ensino da região.  
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Com 21,7% das respostas, a divulgação da região e dos atrativos turísticos, realizada 

por meio de folders, cartazes, guias e sites regionais também são apontados como um dos 

benefícios do turismo para os municípios pesquisados. A valorização cultural, permitindo a 

divulgação das tradições locais e realizando intercâmbio entre diferentes etnias; e o 

desenvolvimento sustentável, ou seja, realizado com planejamento em diversas áreas, foram 

respostas dadas por 13,0% dos entrevistados. Conforme 8,7% das respostas, o turismo rural 

também proporciona a participação da comunidade local direta e indiretamente como na 

prestação de serviços e venda de produtos coloniais.  

Outros benefícios da atividade na região foram citados por 6,5% dos entrevistados 

como: melhorias no comércio local; melhorias em infraestrutura, o que inclui também o 

embelezamento das cidades; e a valorização das propriedades rurais, como por exemplo, com 

a integração entre área rural e urbana e melhoria nas condições de vida da população. Ambos 

com 4,3% das respostas, as políticas públicas de turismo e a preservação ambiental foram 

mencionadas na contribuição do turismo rural para a região, bem como a qualidade de 

atendimento e o fortalecimento do trade turístico, os dois últimos com 2,2% cada. Para 8,7% 

dos entrevistados o turismo rural também contribui para o desenvolvimento regional, porém 

estes preferiram não opinar quanto à forma que isto ocorre, por não estarem diretamente 

ligados ao processo. 

Conforme destaca Coriolano (2003a) o turismo pode viabilizar o desenvolvimento 

regional e local, mas somente quando prioriza o ser humano. Nas respostas citadas pelos 

entrevistados verifica-se que o fator econômico é o que possui maior importância no turismo 

rural regional. Embora estes sejam fundamentais para o desenvolvimento da atividade, ainda 

não se percebe que esta esteja promovendo o desenvolvimento social nos municípios 

pesquisados.  

Para tanto se acredita que a inclusão da comunidade local no processo, possa reverter 

esta situação entre econômico e social e com isso provocar mudanças principalmente sociais, 

que inclui maior qualidade de vida a população, distribuição equitativa dos lucros, 

conservação do meio ambiente natural e cultural.  

Alguns entrevistados colaboraram também com sugestões e críticas referentes ao 

tema e que não foram mencionadas em nenhuma questão da entrevista. Como houve uma 

ampla variedade de respostas, estas não estão demonstradas por meio de tabelas, mas de 

forma descritiva e decrescente. 
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Entre as sugestões mencionadas pode-se destacar: a conscientização do poder 

público quanto à importância do turismo rural para a região da SDR de Jaraguá do Sul; 

realizar reuniões frequentes com a participação de várias esferas da sociedade envolvidas 

direta e indiretamente com o turismo; planejamento turístico rural; desenvolver o turismo 

regionalmente; criar mais empreendimentos turísticos rurais; incentivar o desenvolvimento da 

atividade em locais com potencial turístico rural; melhorias na sinalização turística; realizar 

mais pesquisas sobre a atividade; maior união e participação da comunidade no 

desenvolvimento da atividade; incentivar os filhos de empreendedores na continuidade da 

atividade; incentivar a realização de eventos nos empreendimentos; melhoria em transporte 

público e estradas; diminuir a carga tributária dos empreendimentos turísticos rurais; criar 

uma associação de turismo rural; incentivar a preservação ambiental; aumentar a rede 

hoteleira, principalmente nos municípios de pequeno porte; promover cursos de qualificação 

profissional; ações mais rápidas por parte dos Governos Federal e Estadual; e aumentar a 

carga horária da população da região para o lazer. 

As críticas citadas pelos entrevistados são: falta de incentivo público para o 

desenvolvimento turístico rural; dificuldade no desenvolvimento da atividade na região; falta 

de fiscalização e policiamento que garanta a segurança nos atrativos turísticos; falta de 

valorização a cultura regional; e falta de união entre os segmentos envolvidos. Acredita-se 

que estas críticas e sugestões retratem a realidade do turismo rural na região, com muitos 

obstáculos a serem superados. Porém estes possam facilitar o direcionamento da atividade e 

conduzir os dirigentes e responsáveis no desafio de desenvolver o turismo rural em um 

mercado que está cada vez mais competitivo. 

4.3 RESULTADOS DA PERCEPÇÃO 

Em relação aos planos de desenvolvimento turístico regional constata-se que alguns 

sujeitos dos municípios da SDR de Jaraguá do Sul motivam reuniões para implantação da 

atividade turística na região. As ações e projetos já realizados tiveram como principal objetivo 

o desenvolvimento turístico regional. Mas apesar das várias tentativas já realizadas para a 

regionalização turística esta ainda não evoluiu consideravelmente nos últimos anos. As ações 

consideram primeiramente as necessidades turísticas de cada município, ou seja, são voltadas 

para o desenvolvimento turístico local, e não observam com ênfase o turismo rural. 
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Embora os entrevistados desconheçam o tema, estes apontaram o turismo como uma 

forma de melhorar a infraestrutura básica e turística dos municípios, principalmente aqueles 

de pequeno porte, onde há maior carência de recursos para o desenvolvimento turístico. Isso 

pode ser um certo desespero em tentar resolver as atuais dificuldades, pois desejam o que não 

conhecem. 

Em âmbito geral, os entrevistados consideram que ainda há pouco incentivo do 

Governo Estadual e Federal no desenvolvimento turístico, e quando isto ocorre há muita 

burocracia e demora na liberação dos recursos financeiros. Isto acaba prejudicando ações que 

são prioritárias para o turismo regional. 

Constata-se que apesar de não existirem muitos empreendimentos turísticos rurais na 

região, estes são os maiores responsáveis pelo desenvolvimento da atividade atualmente. Mas 

observa-se que com os vários programas e planos dos Governos Federais e Estaduais 

incentivando o desenvolvimento turístico e, em especial no turismo rural, como as Diretrizes 

para o seu desenvolvimento do Ministério do Turismo (2004), a atividade está ganhando 

destaque nos discursos dos dirigentes municipais e regionais. Esta realidade também está se 

modificando aos poucos por pressão dos próprios empreendedores turísticos. 

Atualmente as políticas públicas de turismo existentes na região pesquisada são 

voltadas principalmente ao desenvolvimento de empreendimentos turísticos locais, com 

poucas ações de regionalização do turismo. Observa-se que os municípios estão adaptando-se 

as propostas do Ministério do Turismo e do Governo Estadual, por meio da SANTUR e da 

Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte, mas ainda são poucas as ações existentes 

e desprovidas de esforços coletivos entre os municípios (DREHER, MANTOVANELI 

JÚNIOR e KRAISCH 2009).  

A região pesquisada possui deficiência em mão-de-obra qualificada para atuar nos 

empreendimentos turísticos, conforme mencionado pelos entrevistados. Isto se deve por vezes 

a pouca oferta de cursos profissionais. Mas apesar disso, constata-se que em todas as 

secretarias municipais de turismo da região há a atuação de um turismólogo, o que demonstra 

a preocupação dos dirigentes públicos com a contratação de profissionais qualificados para 

atuarem na organização do setor (DREHER, MANTOVANELI JÚNIOR e KRAISCH 2009). 

Porém, estes profissionais atuam em cargos não gerenciais, sendo a coordenação do turismo 

exercida por outro profissional, pois todas as secretarias municipais estão vinculadas a outras 

áreas, ficando o turismo em segundo plano.  
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Observou-se também que ainda são poucas as pesquisas e estatísticas realizadas na 

região para atualização de banco de dados, identificação da demanda, a fim de acompanhar a 

realidade do turismo. Porém, as poucas pesquisas indicam um crescimento da atividade 

turística, especialmente no que se refere a eventos e negócios. 

Nas diretrizes do turismo rural (MTUR, 2004) a articulação é vista como uma forma 

de valorização e fortalecimento da atividade, isto por meio da representatividade de 

instituições e órgãos de turismo rural. Atualmente a organização do turismo em cada 

município pesquisado ocorre por intermédio das secretarias municipais do turismo e com o 

apoio dos Conselhos Municipais de Turismo, formados em redes e fóruns de discussão. 

Porém estes se encontram atualmente com pouca expressividade nos municípios pesquisados. 

O COMTUR de Massaranduba encontra-se desativado há alguns anos; em Guaramirim não 

ocorrem reuniões há mais de dois anos; em Jaraguá do Sul, Corupá e Schroeder embora 

ocorram reuniões periodicamente, suas ações possuem pouca expressividade no 

desenvolvimento turístico regional. 

Referente ao Comitê Regional de Turismo, vinculado a SDR de Jaraguá do Sul, 

constata-se que a maioria dos projetos apresentados não considera ações turísticas regionais e 

sim locais e são desenvolvidos isoladamente por Prefeituras ou entidades da região. Estes 

projetos em muitas vezes, acabam não priorizando o desenvolvimento regional, mas ações e 

interesses isolados (DREHER, MANTOVANELI JÚNIOR e KRAISCH 2009).  

A formação de associações, entidades, conselhos e organizações não-governamentais 

(ONG’s) de turismo ou relacionadas à área é muito importante para o desenvolvimento 

turístico desta região, conforme pôde ser observado nas entrevistas. Além das Secretarias e 

Conselhos Municipais de Turismo, entidades como EPAGRI e SEBRAE, possuem 

considerável expressividade no turismo regional, especialmente rural, por desenvolverem um 

trabalho em parceria com os sujeitos envolvidos na atividade e em todos os municípios 

pesquisados.  

Como sugerido por Sampaio (2004) o processo participativo do turismo busca a 

integração de representantes das esferas do Estado, o mercado, sociedade civil e ONGs, pois 

todas se complementam necessitando uma da outra. Para Arnstein (1969) este processo 

participativo envolve também a parceria entre todos os envolvidos, com divisão de 

responsabilidades e a delegação de poder no planejamento e implementação das iniciativas. 
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Um dos maiores desafios do desenvolvimento turístico na região da SDR de Jaraguá 

do Sul é a parceria entre a iniciativa pública e privada e a comunidade local, pois conforme 

constatado nas entrevistas, os projetos existentes não realizam um trabalho coletivo. Como 

exemplo pode-se citar as Rotas de Colonização de Jaraguá do Sul, que foram desenvolvidas 

pela Secretaria Municipal de Turismo e uma empresa de turismo receptivo, mas a comunidade 

local não participou de seu planejamento. Posteriormente a idealização do projeto, foram 

realizadas reuniões com a diretoria das Associações Alemã, Húngara e Italiana apenas para 

apresentar a proposta. Como resultado, essas rotas encontram-se atualmente quase desativadas 

e a maioria das propriedades rurais encerraram suas atividades relacionadas ao turismo, 

voltando somente para as atividades rurais. 

Observa-se que comunidade local possui pouco envolvimento com o turismo rural e 

muitas vezes quando isso ocorre os benefícios são restritos a algumas pessoas, restando aos 

residentes atividades simples, com salários baixos e sobrecarga de trabalho, como alerta 

Krippendorf (2000). Isto retrata um pouco da realidade da região pesquisada, pois os 

benefícios atualmente são pouco vivenciados pela comunidade receptora. Embora aconteçam 

algumas palestras, cursos, reuniões, visitas a outras destinações, por exemplo, a participação 

da comunidade não é expressiva. Esta também não foi consultada quanto a sua aceitação ao 

turismo, a realidade, as necessidades e os rumos da atividade turística na área rural. 

Outro exemplo que constata a falta de parceria entre os envolvidos com o turismo 

relaciona-se a empreendimentos hoteleiros localizados na área rural, principalmente com a 

comunidade local. Isto pode ser evidenciado por meio da contratação de mão-de-obra, pois os 

cargos gerenciais são ocupados por profissionais de outras cidades. Também não ocorre a 

comercialização de produtos coloniais locais nos hotéis. Isto acontece principalmente pela 

falta de conhecimento prévio sobre o turismo rural, falta de incentivo dos empreendedores 

turísticos a visitas nas propriedades rurais, o apoio e acompanhamento contínuo de órgãos 

públicos. 

No que tange o turismo rural é necessário valorizar as atividades rurais, agregando 

valor aos produtos e serviços, pois se observa que embora a região da SDR de Jaraguá do Sul 

tenha na agricultura uma forte expressão econômica, percebe-se que esta atividade vem 

sofrendo nos últimos anos alguns impactos negativos. Como exemplos têm-se as questões 

climáticas e a baixa nos preços de alguns produtos como o arroz e a banana.  Outra questão é 

o êxodo rural, ocasionado principalmente pela instalação de grandes empresas na cidade de 

Jaraguá do Sul, o que acaba levando a maioria dos jovens a não interessar-se pelas atividades 

rurais e a procurar trabalho nas indústrias.  



140 

Ainda são poucas as ações realizadas em prol da preservação cultural e da 

valorização da diversidade étnica da região como um atrativo turístico. Porém é preciso tomar 

cuidado para que a atividade turística mantenha a autenticidade, com atendimento familiar, 

hábitos de vida e tradições simples.  

A divulgação dos municípios, apontada por muito entrevistados como uma forma de 

desenvolvimento regional é outra consequência da atividade turística, mas a região atualmente 

possui pouca expressividade no turismo do Estado, apesar de seu potencial, conforme 

destacam Dreher e Kraisch (2009). Observa-se que embora existam materiais de turismo 

como folders, vídeos, mapas, guias e sites, em alguns municípios pesquisados estes estão 

desatualizados, principalmente em Massaranduba e Guaramirim. Outra questão é que a 

maioria destes materiais são específicos de cada município e não regionais. Nos municípios 

pesquisados o único material de divulgação turística integrada é o projeto de um mapa 

turístico regional, Vale dos Encantos, envolvendo os atrativos turísticos de cada município 

pesquisado, com previsão de lançamento no final de 2009. 

Entende-se que a divulgação turística da região seja necessária e mencionada por 

Dreher e Kraisch (2009), mas para que isto ocorra, algumas ações devem ser realizadas 

anteriormente para não prejudicarem o desenvolvimento turístico. Como pode ser observado, 

a infraestrutura turística na maioria dos municípios pesquisados, com exceção de Jaraguá do 

Sul, não está adequada, pois possui poucas opções de restaurantes, meios de hospedagem e de 

lazer. Outra questão são os atrativos turísticos que em alguns casos, principalmente nas áreas 

rurais e naturais, encontram-se em más condições de conservação, com acesso precário, com 

pouca sinalização e com pessoas desqualificadas e sem conhecimento da área. 

4.3.1 Potencial 

A região possui alguns atrativos turísticos naturais, como pôde ser observado na 

descrição dos atrativos turísticos de cada município pesquisado, com cachoeiras, trilhas, 

parques, entre outros. Alguns municípios também estão desenvolvendo atividades esportivas e 

de aventura, ligados à natureza dentre os quais se destacam: caminhadas ecológicas, 

cicloturismo, vôo livre, canoagem, acquaride, bicicross etc. 

Quanto à potencialidade cultural, constata-se que a região pesquisada possui traços 

muito fortes de seus principais colonizadores europeus, ou seja, alemães, húngaros, italianos e 

poloneses. Esta diversidade cultural pode ser evidenciada em diversas manifestações como: 
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arquitetura, gastronomia, idioma e festas. Na área rural observam-se modos de vida simples, 

com pessoas que buscam hábitos de vida típicos da área rural. Estas manifestações são 

expressivas, pois os municípios de Corupá, Massaranduba e Schroeder possuem na área rural 

a maior parte de sua população. Guaramirim e Jaraguá do Sul apesar de serem municípios 

mais urbanizados, também possuem uma parcela considerável de habitantes rurais. 

Devido à localização próxima a centros urbanos e com uma quantidade expressiva de 

empresas reconhecidas nacional e internacionalmente, a região da SDR de Jaraguá do Sul, 

possui no turismo de negócios e eventos o maior destaque da atividade turística atualmente. 

Recebendo muitos visitantes estrangeiros a negócios e em eventos, que começam a ser cada 

vez mais frequentes na Arena de Múltiplo Uso e no Centro Cultural, a região não aproveita 

toda essa demanda para o turismo. Pode-se observar que a maior taxa de ocupação dos hotéis, 

principalmente em Jaraguá do Sul, é nos dias de semana. Estes visitantes, na sua maioria, não 

permanecem finais de semana ou retornam a passeio na região, pois não são oferecidas opções 

de lazer atraentes ou desconhecem os atrativos existentes. 

4.3.2 Sugestões 

A falta de regionalização do turismo acaba por enfraquecer o processo de 

roteirização turística proposto pela Secretaria de Estado de Cultura, Turismo e Esporte (LINS 

et al., 2002). Como as políticas de turismo do Governo Estadual e Federal, priorizam ações 

em municípios que desenvolvam o turismo regional, sugere-se que o planejamento turístico 

dos municípios da região da SDR de Jaraguá do Sul seja desenvolvido de forma integrada, 

mas respeitando a realidade local.  

Esta pode ser uma estratégia de valorização do roteiro turístico regional Vale dos 

Encantos, pois este ainda não possui muita expressividade no cenário turístico do Estado, 

tendo em vista que a região sempre esteve vinculada aos roteiros turísticos de outras regiões 

como Joinville, não possuindo um roteiro próprio. O Roteiro Vale dos Encantos foi criado em 

2005 e ainda não se consolidou na região, sendo pouco divulgado, recebendo algum incentivo 

público e financeiro somente recentemente. Quanto ao Comitê Regional de Turismo, 

coordenado pela SDR de Jaraguá do Sul, nos critérios de aprovação dos projetos poderiam ser 

priorizados aqueles que incentivem o desenvolvimento turístico regional. 

Outro fator importante para o turismo rural nos municípios pesquisados é a criação 

de políticas públicas que apresentem diretrizes capazes de ordenar a atividade no sentido de 
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atender relações entre todos os envolvidos, como um conjunto de decisões para regulamentar 

e executar ações requeridas pela comunidade local. Conforme mencionado pela OMT (2003), 

declarações formais, leis, documentos ou falas oficiais são também exemplos de políticas. 

Como consequência busca-se melhorias em infraestrutura básica e turística, no acesso, nos 

serviços para a população, nos atrativos, na qualidade do atendimento, na ampliação da 

atratividade, na promoção, na estruturação da gestão do lazer. A infraestrutura é uma das 

diretrizes do turismo rural propostas pelo Ministério do Turismo (MTUR, 2004), onde se 

busca identificar as necessidades, bem como as responsabilidades e competências dos 

envolvidos. 

O envolvimento das comunidades é visto pelo Ministério do Turismo (MTUR, 2004) 

como essencial para o turismo rural, com relação à sociedade civil esta deveria participar da 

elaboração e da gestão das políticas, principalmente por meio dos conselhos municipais, 

estaduais e nacionais. Os representantes destes conselhos exercem o controle social sobre as 

políticas públicas como por meio de fóruns, movimentos e outras organizações. Cordioli 

(2001) destaca que não basta à comunidade participar do planejamento das ações, é preciso 

envolvê-la no estudo do diagnóstico da sua situação, bem como na sua avaliação, partindo da 

ideia de quem executa, planeja.  Neste processo de participação faz parte à conscientização, a 

organização social e a capacitação.  

No que tange a falta de parceria entre iniciativa pública e privada e comunidade local 

sugere-se o envolvimento dos vários segmentos da sociedade no processo de desenvolvimento 

turístico, pois o propósito é garantir eficácia e sustentabilidade. Acredita-se que estas medidas 

levem ao sucesso da atividade e a participação da sociedade civil, por meio da boa 

governança, ou seja, o exercício da autoridade econômica, política e administrativa para 

gerenciar o país em todos os níveis. Contudo, é preciso haver consenso em torno de um 

interesse comum, bem como amparo legal. A falta de legislação para a comunidade local 

inserida no turismo rural a expõe ao poder da iniciativa privada de turismo, aos interesses 

políticos e financeiros de governos e à influência externa (BOVO, 2004). 

Recomenda-se que a participação da comunidade local, ocorra inicialmente pela 

sensibilização, a qual deve ter esclarecidos os objetivos do turismo rural, os impactos 

positivos e negativos que a atividade ocasiona e a importância da organização e cooperação. 

Isto requer o envolvimento e comprometimento da comunidade no processo de planejamento, 

desenvolvimento e controle da atividade turística. Entende-se que é necessário haver 

cooperação coletiva, valorizando o público em detrimento do particular, tornar os 

empreendimentos competitivos, mas agregando um produto coletivo. 



143 

Um dos objetivos do processo de implementação do turismo, por meio de um 

planejamento participativo, conforme a OMT (2003), é proporcionar alguns benefícios 

socioeconômicos para a sociedade, por meio de empregos, de renda, e da melhoria da 

infraestrutura, das instalações e dos serviços da comunidade, sem deixar de considerar as 

especificidades de recursos de cada área, bem como a sustentabilidade do setor turístico.  

Diante do desafio de proporcionar a inclusão e integração de classes sociais menos 

favorecidas no desenvolvimento do turismo rural, uma opção é a organização de associações e 

cooperativas. Esta prática pouco adotada na região seria uma estratégia de promoção e 

comercialização de produtos e serviços, além de fomentar e apoiar a iniciativa de pequenos 

empreendedores. Como a região possui muitos proprietários rurais que produzem produtos 

coloniais, mas não comercializam formalmente, esta seria uma opção de renda. Com isso 

várias classes sociais teriam oportunidade de participar e estarem inseridas nas tentativas de 

desenvolvimento turístico rural, usufruindo de seus benefícios. 

O turismo pode ser uma forma de inclusão social, por meio da valorização humana, 

da qualidade de vida e da igualdade social. Esta inclusão no turismo rural pode acontecer por 

meio de oportunidades oferecidas a todas as pessoas interessadas, inclusive as menos 

favorecidas. Isto pode ser percebido por meio da geração de emprego e complementação de 

renda; redução da pobreza; melhorias nas áreas de educação, saúde, infraestrutura; 

acessibilidade de pessoas portadoras de necessidades especiais e/ou com mobilidade reduzida 

aos atrativos turísticos; inserção das mulheres no mercado de trabalho turístico, aumentando o 

rendimento monetário familiar; aumento da auto-estima dos agricultores. Neste contexto 

propõe-se a humanização do turismo, denominado por Coriolano (2003b) como turismo 

comunitário, surgindo como uma forma alternativa para regiões menos privilegiadas, como 

por exemplo, áreas rurais, com atividades de revalorização do lugar e das pessoas, ou seja, 

desenvolvido pelos próprios moradores locais. 

Conforme Almeida, Froehlich e Riedl (2001) o turismo pode criar vários empregos 

direta e indiretamente. Por isso no que se refere à capacitação profissional, é indispensável 

que seja dada prioridade à formação dos recursos humanos diretamente envolvidos com o 

turismo, por meio de treinamento e atualização dos profissionais, pois são estes que conduzem 

o processo. No que se refere ao turismo rural e a fim de evitar o êxodo rural, é necessário que 

os empreendedores priorizem a contratação de pessoas da comunidade local, contudo é 

necessário haver capacitação. Neste âmbito, a capacitação e a promoção de cursos de 

qualificação e de aperfeiçoamento profissional é uma diretriz sugerida pelo Ministério do 

Turismo (MTUR, 2004) para o desenvolvimento turístico rural.  
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Percebe-se a necessidade de um cuidado especial quando o assunto é a relação entre 

a comunidade local e os turistas, pois esta afeta diretamente o desenvolvimento turístico rural. 

Por isso é preciso considerar os possíveis conflitos existentes entre turistas e comunidade 

local, isto devido às diferenças culturais, sociais e econômicas, além de hábitos e estilos de 

vida que cada um possui. Conforme Krippendorf (2000) este conflitos podem ocorrer porque 

nem turistas e nem comunidade local conhecem o universo do outro. Geralmente é a 

comunidade receptora que mais sofre os impactos desses conflitos, por causa das 

interferências sofridas nos seus hábitos e atividades diárias, no seu tempo de lazer e de 

descanso, na cultura local e no seu modo de viver.  

Quanto aos turistas, estes devem ser acolhidos adequadamente, com serviços e 

atrativos turísticos de qualidade e infraestrutura adequada. De acordo com Ministério de 

Turismo (MTUR, 2007), o bem-estar do turista depende, essencialmente, de quem o recebe. 

Por isso, é necessário melhorar a condição de vida das comunidades locais, valorizar e 

desenvolver as potencialidades, respeitando os princípios da sustentabilidade, bem como os 

valores e peculiaridades de cada localidade.  

De um modo geral é preciso identificar formas de turismo que não comprometam os 

atrativos naturais e culturais da região, por isso Florit e Dreher (2009) consideram que uma 

reflexão sobre os valores, atitudes e comportamentos dos visitantes seja essencial. Como há 

pouca informação sobre os turistas que visitam a região, esta é uma medida complexa. 

Pesquisas nos atrativos turísticos para primeiramente identificar o público e posteriormente 

minimizar a interferência dos visitantes nos locais visitados seriam estratégias que poderiam 

ser adotadas por órgãos públicos e privados do turismo. 

Quanto à utilização dos recursos naturais, uma forma de minimizar os impactos 

negativos é por meio do consumo sustentável, ou seja, uma mudança nos hábitos de consumo 

da sociedade em geral. No caso do turismo, a redução do consumo exagerado evitaria custos 

desnecessários na recuperação ambiental. Os recursos economizados podem ser investidos, 

por exemplo, na qualidade da atividade. 

Partindo-se da sustentabilidade ecológica, considera-se que seja preciso uma nova 

compreensão das viagens, ou seja, o desenvolvimento do senso de humanidade e de equidade. 

Considerando que o turismo em áreas naturais deve priorizar a preservação local, as 

transformações da ação humana devem ser as mínimas possíveis na estrutura natural 

(FLORIT e DREHER, 2009). 
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Em destinos turísticos naturais e rurais é importante a elaboração de um estudo de 

capacidade de carga, ou seja, a quantidade ideal de visitantes que uma área pode receber sem 

que cause danos físicos e sociais. Para tanto é necessário um levantamento realizado por 

profissionais capacitados, em locais turísticos, especialmente de relevância ambiental, para 

saber a demanda que podem suportar sem que haja prejuízos. Além da utilização de limites, 

são sugeridas por Florit e Dreher (2009) outras práticas sobre o turismo em áreas naturais 

como: à semelhança dos códigos de conduta, estimulando a responsabilidade e 

comportamento dos envolvidos com o turismo, cuidadosa utilização da natureza, reduzindo 

assim os custos da má utilização dos recursos naturais. 

É preciso estabelecer estratégias que se preocupem com o desenvolvimento turístico 

realizado em áreas rurais e naturais em longo prazo. Para Fennel (2002) as atividades do 

turismo são normativas, ou seja, influenciam ações coletivas dos seres humanos sobre o 

planeta. Neste sentido o autor considera que a ética deveria ser mencionada nesta discussão, 

com a verificação de valores da atividade turística. Para tanto, faz-se necessária uma mudança 

de comportamento individual e coletiva. 

Levando-se em consideração a diversidade cultural da região, tem-se como estratégia 

de preservação a organização de Conselhos e Fundações Culturais atuantes nos municípios; 

realização de mais eventos que valorizem as heranças européias; fortalecimento e maior 

participação nas Festas e Bailes de Rei e Rainha, organizados pelas Sociedades de Caça e 

Tiro, bem como a participação de representantes destes nos conselhos municipais; e 

integração entre os Conselhos Municipais e Regionais de Turismo e de Cultura. 

A OMT (2003) considera três características do turismo realizado de forma 

“sustentável”, como: a qualidade, proporcionar ao visitante uma experiência de qualidade, 

melhorar a qualidade de vida da comunidade local e proteger a qualidade do meio ambiente; 

continuidade, garantia dos recursos naturais e da cultura local por longo prazo; e equilíbrio, 

proporcionar um bom relacionamento e o alcance de interesses das pessoas envolvidas com o 

turismo, os defensores do meio ambiente e a comunidade local. 

O ordenamento, diretriz de turismo rural (MTUR, 2004), propõe o levantamento, 

classificação e cadastramento dos serviços, assim como a identificação da demanda turística. 

Quanto à última, devido a poucas informações a respeito, sugerem-se pesquisas contínuas e o 

monitoramento maior do setor turístico para a resolução de problemas e que possam trazer 

benefícios aos atrativos e empreendimentos turísticos e aos turistas, por meio de novos 

indicadores e diretrizes. 
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Tendo em vista que a informação e comunicação são essenciais para a atividade 

turística, sendo também diretrizes de turismo rural, considera-se esta uma forma de 

disseminação do conhecimento, disponibilização de rede de informação e fortalecimento do 

turismo rural (MTUR, 2004). Tendo o marketing turístico como uma ferramenta para tais 

estratégias, este necessita de informações confiáveis dos locais turísticos, buscando aumentar 

a satisfação dos turistas. Produtos e serviços de qualidade ocasionam a valorização do turismo 

e a garantia de negócios por longo prazo, o que acaba beneficiando todos os envolvidos. 

Considera-se que após as ações sugeridas anteriormente, os municípios pesquisados 

necessitam de mais divulgação turística por parte do poder público, pois atualmente as ações 

neste sentido são de alguns empreendimentos turísticos. Sugere-se a intensificação do roteiro 

regional Vale dos Encantos, pois se a divulgação de cada município é inexpressiva, muito 

menor é a da região. Este roteiro inclui também os municípios de Barra Velha, São João do 

Itaperiú e São Bento do Sul, pela proximidade geográfica e por serem municípios que já 

desenvolvem atividades turísticas. 

Em síntese a proposta da OMT (2003) considera os benefícios do turismo a todos os 

envolvidos, sendo estas algumas alternativas aos municípios pesquisados.  Priorização do 

emprego nos empreendimentos turísticos de pessoas do local, o que resultará em programas 

de treinamento especiais, recuperação da educação básica e a qualificação em cursos de 

hotelaria e turismo e em língua estrangeira. Outra forma é incentivar os empresários locais a 

estabelecerem pequenos empreendimentos turísticos, por meio de assistência técnica e 

pequenos empréstimos. Outras formas de desenvolvimento turístico é por meio de melhorias 

em infraestrutura básica (estradas, abastecimento de água, energia elétrica gerenciamento de 

resíduos), aplicação de taxas, e outros rendimentos provenientes do turismo, na melhoria das 

instalações e serviços da comunidade. 

Também classificadas pela OMT (2003) como técnicas para maximizar os benefícios 

da atividade estão à organização dos artesãos para produzirem e venderem o artesanato local 

aos turistas proporcionando, treinamento especial, postos de venda, e a melhoria da qualidade 

dos artigos produzidos; estimular e organizar apresentações de dança, música ou peças locais, 

respeitando a autenticidade; criar um programa para utilizar esses produtos da agricultura nos 

empreendimentos turísticos, mas sem privar a comunidade do acesso a sua alimentação; 

estimular os empreendimentos turísticos a utilizarem produtos locais, na construção e no 

mobiliário das instalações turísticas, sem provocar problemas ambientais; e organizar projetos 

turísticos baseados na comunidade. 
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Acredita-se que o turismo rural seja uma forma de desenvolvimento regional e local 

em algumas áreas. Bovo (2004) sintetiza o desenvolvimento como o equilíbrio entre todas as 

dimensões que compõem o seu conceito, o que em uma sociedade globalizada não é tarefa 

fácil. Desta forma não há um modelo de desenvolvimento que possa harmonizar todas as 

áreas, mas o turismo pode ser uma ferramenta útil para atingir este objetivo, pois fornece 

meios de inserir o homem rural na economia global, buscando preservar sua identidade 

cultural e seu modo de vida. 
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5 CONCLUSÃO 

O turismo vem se destacando como alternativa no desenvolvimento de algumas 

regiões. Por isso, muitos municípios têm buscado formas de ampliar sua atratividade turística. 

Neste contexto, o turismo rural surge como uma atividade capaz de fortalecer o 

desenvolvimento do espaço rural. 

Esta realidade também demonstra a capacidade da comunidade local de administrar o 

turismo como atividade complementar, em paralelo às atividades agrícolas que continuam 

sendo as principais. Sugere-se que o turismo seja inserido num conjunto de territórios e não 

de forma isolada, pois assim tona-se mais fácil viabilizar parcerias e obter a colaboração de 

todos os envolvidos. Embora o turismo rural possa gerar muitos benefícios, deve-se levar em 

consideração que a atividade provoca, entre outros impactos, transformações socioculturais, 

intervenções e mudanças ambientais no uso do espaço.  

A atividade turística deve ter como objetivo o alcance do bem-estar dos envolvidos 

em paralelo com desenvolvimento da sustentabilidade local e regional. Por isso, é 

imprescindível desenvolver o turismo rural levando-se em conta as diversas dimensões da 

sustentabilidade, para as quais o governo busque ações regulamentadoras em parceria com o 

setor privado, a comunidade local, associações e organizações. 

No que tange ao método de pesquisa adotado, pode-se afirmar que foi adequado ao 

atendimento dos objetivos estabelecidos. A pesquisa qualitativa permitiu um maior 

aprofundamento do estudo e um melhor contato do pesquisador com a região pesquisada e a 

quantitativa pode mensurar a representatividade da atividade na região. As técnicas de análise 

foram apropriadas, pois a descrição, entrevista semi-estruturada, a análise documental e a 

observação in loco permitiram a interpretação dos dados em aspectos qualitativos e 

quantitativos. 

Quanto ao objetivo geral deste trabalho, inferiu-se que as tentativas de 

territorialização do desenvolvimento turístico rural não são realizadas conjuntamente pelos 

envolvidos. O que ocorre são ações isoladas, realizadas por alguns órgãos e responsáveis pela 

atividade na região. Este processo conta com a participação dos sujeitos envolvidos apenas 

nas etapas finais, especialmente a comunidade receptora. 

No que concerne aos objetivos específicos, os resultados demonstram que alguns 

sujeitos envolvidos com a atividade vêm realizando tentativas de desenvolvimento turístico 
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regional, mas poucas foram às ações efetivas deste processo. Embora a região possua alguns 

atrativos naturais, culturais e históricos, as políticas de turismo regional não priorizam o 

turismo rural. Observa-se também que a forma como as tentativas deste processo acontecem é 

diferenciada nos cinco municípios pesquisados. 

Constatou-se ainda que os sujeitos diretamente envolvidos nas tentativas de 

desenvolvimento turístico rural são os representantes das Secretarias e Conselhos Municipais 

de Turismo, turismólogos e empreendedores. Já os indiretamente envolvidos são 

representantes de entidades e associações vinculadas à área e à comunidade local. Os 

resultados indicam que a maioria dos entrevistados possui poucas informações sobre o 

turismo rural, mas, em uma situação contraditória, acreditam que a atividade contribua para o 

desenvolvimento regional. 

Observou-se também que a maioria dos sujeitos que vivenciam as tentativas de 

territorialização do desenvolvimento turístico rural não participam de todo o processo, ou 

seja, do planejamento até a implementação. O Comitê Regional de Turismo e a Instância de 

Governança do Norte de Santa Catarina são alguns exemplos de regionalização do turismo e 

com a participação de diferentes atores governamentais e sociais do turismo. 

No que concerne aos pressupostos, constatou-se que estes foram confirmados. No 

primeiro, como demonstrado em alguns planos, estudos e materiais de divulgação turística, os 

municípios pesquisados possuem atrativos para que o desenvolvimento do turismo rural 

aconteça. No segundo, os entrevistados confirmaram que não houve a participação de todos os 

sujeitos envolvidos nos projetos de turismo rural, principalmente da comunidade local. O 

resultado disso é a estagnação do processo que pode ser percebida em alguns 

empreendimentos turísticos. O terceiro pressuposto se valida porque não há indícios de 

planejamento do turismo rural, pois as propostas elaboradas não contemplaram a realidade 

local de forma adequada e em longo prazo. Com a realização de alguns encontros e projetos 

conjuntos entre órgãos públicos de turismo dos municípios pesquisados e levando-se em 

consideração estratégias que se preocupem com a realidade atual e a sustentabilidade do setor, 

o turismo rural está sendo discutido atualmente na região. 

Conclui-se que a territorialização do desenvolvimento turístico rural na região 

pesquisada ainda não ocorreu, somente aconteceram algumas tentativas. Isto se evidencia 

porque, embora alguns sujeitos estejam dispostos ao desenvolvimento da atividade, ainda falta 

a participação da maioria dos envolvidos. O turismo rural da região restringe-se a ações 

isoladas, nas quais somente alguns sujeitos estão inseridos, sem o envolvimento da 
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comunidade receptora. Além disso, o turismo rural ainda não é visto pelos dirigentes como 

uma prioridade para o turismo regional, tanto que são poucos os investimentos no setor. 

Destaca-se que a atividade turística poderia impulsionar a economia e valorizar alguns 

atrativos naturais e culturais da região pesquisada, principalmente dos municípios de pequeno 

porte. Acredita-se que, com uma nova configuração do desenvolvimento turístico rural, os 

atores sociais responsáveis pelo seu direcionamento sejam provocados a decidirem os rumos 

que desejam para a atividade em sua região, ou seja, tenham maior comprometimento com as 

necessidades regionais. 

Não se pretende que este estudo seja conclusivo. Trata-se apenas do recorte de um 

tema abrangente, que admite outros enfoques. Por isso, recomenda-se que novos estudos 

sejam realizados para agregar mais informações sobre o objeto estudado, dentre as quais se 

cita: consequências da criação da SDR de Jaraguá do Sul; envolvimento dos municípios da 

região; demanda turística; políticas públicas de turismo rural; a regionalização do turismo; e 

investimentos na atividade. 
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APÊNDICE A - INSTRUMENTO DE PESQUISA  

 

 

 

 

 



UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU  

Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional - PPGDR  

Orientadora: Dra. Marialva Tomio Dreher 

Mestranda: Soraia Daiane Kraisch 

Projeto de Dissertação: Participação na Territorialização do Turismo Rural na Região da SDR 

de Jaraguá do Sul, SC. 

FORMULÁRIO ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

01. Gênero:  

(   ) Masculino       

(   ) Feminino 

02. Faixa etária:  

(   ) 15-19 

(   ) 20-29 

(   ) 30-39   

(   ) 40-49 

(   ) 50-59 

(   ) acima de 60 

03. Grau de escolaridade:  

(   ) Analfabeto                    

(   ) 1º grau incompleto        

(   ) 1º grau      

(   ) 2º grau incompleto        

(   ) 2º grau 

(   ) Ensino superior 

04. Entidade/empresa: _________________________________________________________  

05. Cargo/função:_____________________________________________________________ 

06. Município/localidade: ______________________________________________________ 

07. Porte: ___________________________________________________________________ 

08. Produtos e serviços: _______________________________________________________ 

09. Número de funcionários: ____________________________________________________ 

10. Época e perfil da demanda: _________________________________________________ 

11. Ao abrir o empreendimento você considerou o desenvolvimento turístico da região? 

(  ) Sim   (  ) Não  (  ) Não sabe 



 

TERRITORIALIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO RURA L 

12. O que você entende por turismo rural (TR)? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

13. Você acredita que ocorre desenvolvimento do TR nos municípios da região da SDR de 

Jaraguá do Sul? 

(   ) Sim totalmente. Indique em qual município: _________________________________  

(   ) Sim parcialmente 

(   ) Não   

(   ) Não sabe 

14. Você participou do processo de desenvolvimento do TR? 

( ) Não ( ) Sim. Onde?__________________________________________________ 

Como? __________________________________________________________________ 

15. Qual a principal motivação que lhe levou a participar desta atividade? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 



 

16. Indique os pontos fortes enfrentados no processo de desenvolvimento do TR.  

(   ) Fonte de renda 

(   ) Geração de empregos 

(   ) Valorização da cultural local 

(   ) Preservação ambiental 

(   ) Melhoria na infraestrutura 

(   ) Minimização do êxodo rural 

(   ) Outros: quais? _________________________________________________________ 

17. Indique os pontos fracos enfrentados no processo de desenvolvimento do TR. 

(   ) Falta de incentivo público 

(   ) Mão-de-obra desqualificada 

(   ) Falta de planejamento 

(   ) Massificação da atividade 

(   ) Degradação ambiental 

(   ) Diminuição da qualidade de vida 

(   ) Descaracterização da cultura local 

(   ) Outros: quais? _________________________________________________________ 

18. Em sua opinião, quais seriam as melhores alternativas para desenvolver o TR? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

19. Você considera que o TR é priorizado nas discussões do turismo regional?   

(   ) Sim 

(   ) Não 

20. Você conhece algum projeto de TR?  

(   ) Sim  

(   ) Não 

 



 

21. Destes projetos existe algum que foi realizado em parceria, entre iniciativa pública e 

privada e comunidade local em seu município?  

(   )  Não 

(   )  Sim. Quais? __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

22. Em sua opinião houve participação da comunidade na elaboração desses projetos?  

(   ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Talvez 

(   ) Não sabe 

23. Você considera que o desenvolvimento do TR é uma iniciativa apenas das empresas 

privadas?  

(   ) Sim   

(   ) Não 

24. Em sua opinião como ocorre atualmente a participação da comunidade no TR? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

25. No processo de desenvolvimento do TR, são consideradas as questões: 

(   ) Ecológica. Como?______________________________________________________ 

(   ) Social. Como?_________________________________________________________ 

(   ) Cultural. Como? _______________________________________________________ 

(   ) Econômica. Como? ____________________________________________________ 

(   ) Espacial. Como? _______________________________________________________ 



 

26. Você acredita que o processo de desenvolvimento preocupa-se com os impactos causados 

pelos turistas nos locais visitados? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

27. Em sua opinião, o desenvolvimento do TR pode contribuir para o desenvolvimento da 

região da SDR de Jaraguá do Sul?  

(   )  Não 

(   )  Sim.  De que forma? ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

28. Críticas e sugestões. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
 

 
Obrigada pela sua colaboração! 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A - FOTOS DOS MUNICÍPIOS PESQUISADOS 

 



 

 

Figura 09 - Rota das Cachoeiras em Corupá 

Fonte: PMC. 



 

 
Figura 10 - Vista aérea de Guaramirim 

Fonte: PMG. 

 

Figura 11 - Vista Aérea de Jaraguá do Sul 

Fonte: PMJS. 
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Figura 12 - Colheita de Arroz em Massaranduba. 

Fonte: Arquivo Pessoal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 13 - Usina do Bracinho em Schroeder 

Fonte: PMS. 


