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RESUMO 

 

O turismo é uma das atividades com maior crescimento dos últimos tempos e 
diferentes são as modalidades praticadas, tendo destaque para o turismo rural que 
em muitas experiências parte da premissa do desenvolvimento sustentável. Tendo 
este enfoque e aliado as questões da territorialidade, o presente trabalho tem como 
objetivo analisar as experiências de desenvolvimento turístico rural, oriundas dos 
projetos estruturados nos empreendimentos rurais localizados nos municípios de 
Lages – SC e Joinville - SC, considerando as territorialidades particularizadas em 
cada um deles. Ressalta-se que foi escolhido um empreendimento rural no 
município de Lages para dar embasamento às discussões da análise da Associação 
de Turismo Eco Rural no município de Joinville. Para obtenção do objetivo proposto 
foram realizados estudos de caso, com pesquisa qualitativa, tendo como 
instrumentos entrevistas semi-estruturadas com diferentes atores envolvidos na 
dinâmica do fenômeno nos dois diferentes casos. Para tanto, foi entrevistado o 
gerente do empreendimento, o Presidente da Associação de Turismo Eco-Rural, 
cinco moradores de cada uma das regiões e sessenta turistas e visitantes, sendo 
trinta em cada uma das experiências. Constatou-se que as duas experiências são 
bastante diferentes, principalmente no que tange os aspectos de governança, sendo 
uma corporativa e a outra associativa. No que refere-se a comunidade do entorno, 
pouco ou nada mudou a partir da prática do turismo e verificou-se que as principais 
expectativas dos turistas ao buscarem o turismo rural é o sossego e a fuga do 
estresse do cotidiano das grandes cidades. 
 
 

Palavras-chave:  Turismo rural, desenvolvimento, territorialidade, governança, 

associativismo, desenvolvimento turístico regional. 
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ABSTRACT 

 

Tourism is one of the activities with higher growth of recent times and different 
methods are practiced, with emphasis on rural tourism in many experiments that the 
premise of sustainable development. Taking this approach and combined the issues 
of territoriality, this paper aims to analyze the experiences of rural tourism 
development, from the structured projects in rural enterprises located in the cities of 
Lages – SC and Joinville - SC, considering the territorialities particularized in each 
them. It was chosen a rural enterprise in Lages  and Rural Tourism Association in the 
city of Joinville. To achieve the proposed objective case, studies were conducted with 
qualitative research, with the instruments semi-structured interviews with different 
actors involved in the dynamics of the phenomenon in two different cases. For both, 
was interviewed the manager of the venture, the President of the Rural Tourism 
Association, five people from each region and sixty tourists and visitors, with thirty in 
each experience. It was found that the two experiences are quite different, especially 
with regard to the matters of governance, one corporate and other partners. As 
relates to the surrounding community, little or nothing has changed from the practice 
of tourism and found that the main expectations of the tourists seek to rural tourism is 
the quiet and escape the stress of daily life in large cities. 

 

Key-words:  Rural tourism, development, territoriality, governance, associationism, 

regional tourism development. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A partir da análise de conceitos apresentados por diferentes autores da área 

do turismo, tais quais OMT (2001), Oliveira (2001), Boullón (2002) constata-se que 

este fenômeno apresenta complexas denominações.  

No Brasil, o turismo passou a ser analisado sob um enfoque acadêmico nas 

últimas três décadas e as discussões referentes ao crescimento e sua importância 

no contexto econômico acentuou-se, principalmente no que se refere à geração de 

divisas, aumento do produto interno bruto (PIB), superávit e desenvolvimento 

econômico das regiões.  

Desta forma estes diferentes autores analisam o turismo, ora como atividade, 

ora como um fenômeno. Ressalta-se, porém, que o grande desafio é interpretar e 

analisar o turismo como um fenômeno, incluindo aspectos sociais, culturais, 

econômicos, ecológicos e sob uma visão transformadora, tanto da comunidade 

autóctone, quanto dos turistas.  

Sendo assim, neste trabalho o turismo será apresentado, com uma visão 

capaz de integrar todos os aspectos anteriormente citados interligando com os 

conceitos de desenvolvimento e de territorialidade que serão referenciados e 

apresentados no decorrer da revisão bibliográfica. 

Partindo desse pressuposto, para que a proposta deste trabalho seja 

alcançada, serão aprofundados os conceitos de turismo rural, que é o foco principal 

do trabalho, aliado às questões de territorialidade e desenvolvimento, relacionando 

também alguns aspectos de governança para melhor compreensão dos casos. 

Escolhido dentro das diferentes tipologias do turismo, por tratar-se de uma 

atividade transformadora, tanto para a comunidade local, quanto para os turistas que 
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buscam uma nova experiência num território diferente do qual está habituado, sendo 

este território, muitas vezes os grandes centros urbanos.  

Uma abordagem ampla do turismo rural, tendo como base autores que 

estudam este fenômeno, permite compreender que com o crescimento das cidades, 

o estresse cotidiano, a busca pelo bucólico e a tranqüilidade, fazem que, cada vez 

mais, as pessoas busquem formas de contato direto com o ambiente natural. Diante 

desta afirmação, percebe-se o crescimento do turismo em meios rurais. 

De acordo com Tulik (2003, p. 11) “no Brasil o Turismo Rural está 

disseminado por todo o território, concentrando-se, porém em algumas áreas 

especificamente relacionadas à colonização européia”. 

Várias são as iniciativas desta prática no Brasil, sendo que a literatura indica 

como sendo o pioneirismo o município de Lages - SC, localizada no planalto 

serrano. Como forma alternativa de renda alguns fazendeiros resolveram “abrir as 

portas” de suas fazendas para receber turistas.  

A iniciativa conferiu à cidade o título de “Capital Nacional do Turismo Rural”, 

por ter inicialmente trabalhado com esta modalidade de turismo, tendo 

aproximadamente nove empreendimentos atuantes. 

 Outro exemplo da prática do turismo rural encontra-se no município de 

Joinville, onde, desde 1992 alguns moradores da região da Estrada Bonita 

organizaram-se para receber turistas. Diante da necessidade de organização, em 

2005 foi criada a Associação de Turismo Eco Rural, apresentando-se como uma 

forma diferenciada de organização desta atividade.  

Cabe destacar que o conceito eco rural ainda não é difundido 

academicamente, sendo este ainda um fator de discussão nas reuniões de 

planejamento dos atores envolvidos com o turismo da cidade de Joinville. 
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Partindo destes pressupostos e sob os aspectos conceituais da 

territorialidade, sugere-se a presente pesquisa, que tem como tema a análise das 

alterações ocorridas a partir do desenvolvimento turístico do meio rural no município 

de Joinville, bem como as suas implicações no desenvolvimento deste município. 

Cabe destacar que o município de Lages é citado e analisado no trabalho como 

contribuição dos aspectos diferenciados de governança.  

 

 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 
 

 

Para o desenvolvimento da pesquisa é apresentado o seguinte problema: A 

PARTIR DA ANÁLISE DA TERRITORIALIDADE, COMO SE CARACTERIZOU A 

REALIDADE RURAL APÓS A INSERÇÃO DA PRÁTICA DO TURISMO NOS 

EMPREENDIMENTOS RURAIS DOS MUNICÍPIOS DE LAGES E JOINVILLE AO 

LONGO DOS ÚLTIMOS VINTE ANOS, CONSIDERANDO AS DIFERENTES 

GOVERNANÇAS APLICADAS EM CADA UM DOS CASOS?  

 

 

1.2 OBJETIVOS  
 

 

Apresentam-se como objetivos do presente trabalho:  
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1.2.1 Objetivo Geral 

 
 

• Analisar as experiências de desenvolvimento turístico rural, oriundas dos 

projetos estruturados nos empreendimentos escolhidos para estudo, 

considerando as territorialidades e a governança particularizadas em cada um 

deles. 

  

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

• Caracterizar o ambiente rural de Lages e Joinville em seu contexto histórico; 

• Contextualizar os casos estudados, identificando as expectativas de cada um 

dos projetos em relação a prática do turismo, da territorialidade e da 

governança; 

• Verificar as expectativas dos visitantes em relação aos equipamentos de lazer 

estudados e fazer uma comparação com o que é oferecido.  

 

 

1.3 JUSTIFICATIVA PARA ESTUDO DO TEMA 
 

 

Na busca de novas experiências, os indivíduos passam a adquirir o hábito de 

viajar para diferentes lugares, interagindo com a comunidade autóctone, com seus 

costumes e tradições.  

Desta forma, numa ampla análise, pode-se afirmar que com a prática do 

turismo, diferentes territorialidades começam a interagir entre si, proporcionando aos 
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atores envolvidos a oportunidade de circulação entre diferentes territórios, tanto o do 

turista quando da comunidade autóctone. 

Esta interação ocorrendo no meio rural, pode ocasionar maiores impactos nas 

diferentes territorialidades envolvidas, visto que a diferença entre o homem que vive 

no campo e o que vive na cidade é bastante diferenciada. 

 A partir destas afirmações surge o tema do presente projeto que busca 

analisar as experiências de desenvolvimento turístico rural no município de Joinville, 

tendo como base comparativa a experiência do município de Lages – SC.  

Optou-se também pela análise de Lages SC, por esta ser considerada Capital 

Nacional do Turismo Rural. 

Destaca-se que um dos critérios de escolha destes municípios aconteceu 

pelos diferentes aspectos de governança trabalhados no turismo rural.  

No primeiro município o corporativismo é mais presente nas fazendas e no 

segundo trabalha-se a questão do associativismo, conceitos que serão 

apresentados na fundamentação teórica ao abordar-se a questão do turismo rural. 

 Para se atingir os objetivos propostos, opta-se pela conceituação do turismo 

como um fenômeno, que será explorado na fundamentação teórica, englobando 

todos os aspectos envolvidos na prática do turismo rural.   

A escolha pelo segmento turismo rural deu-se pela identificação com o tema e 

pelo desafio de relacioná-lo com conceitos de territorialidade e desenvolvimento o 

que permitirá ampliar o foco de discussões acadêmicas sobre a atividade, buscando 

inclusive referenciais teóricos ainda não explorados em outros trabalhos realizados. 

Cabe destacar as diferenças conceituais existentes no termo “turismo rural”. 

Neste trabalho serão demonstradas as diferenças entre turismo no espaço rural, 

agroturismo e especificamente o turismo rural. Este fato dá-se principalmente pela 
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escolha de dois diferentes objetos de pesquisa que apresentam particularidades 

bastante específicas na sua forma de gestão. 

A escolha do objeto Lages (SC) deu-se prioritariamente por esta cidade ser 

considerada “Capital Nacional do Turismo Rural” e pioneira neste segmento da 

atividade turística no Brasil. Ressaltando também, um estudo da importância que a 

prática do turismo representa hoje para o município, visto que até meados da 

década de 80 toda a economia do município estava voltada para a atividade 

extrativista da madeira.  

Com a crise deste modelo buscaram-se alternativas para a manutenção tanto 

da economia quanto da sociedade. Assim, para uma cidade que não possuía 

indústrias que comportassem a mão de obra, com um comércio enfraquecido pela 

falta de empregos na cidade, mas com um meio rural riquíssimo de belezas naturais, 

históricas e com a hospitalidade do povo serrano, decidiu-se iniciar a prática do 

turismo rural. Iniciativa que partiu de alguns fazendeiros que resolveram recepcionar 

os visitantes nestes locais.  

Num primeiro momento somente para receber os visitantes, sem 

hospedagem, passando com o tempo a receber hóspedes para “pouso”, alimentação 

e acompanhamento das atividades produtivas. 

Aos poucos a prática do turismo começou a representar um atrativo para o 

município e várias fazendas passaram a desenvolver esta atividade.  

Observa-se, porém, que com uma visão somente econômica, alguns 

fazendeiros perderam as características que atraíam os turistas, que era justamente 

o contato com as atividades produtivas da fazenda, com a cultura e a história. Outra 

observação é o caso de investidores de outras cidades, que construíram hotéis no 

meio rural, para aproveitarem o fluxo de turistas desta região. Todos estes aspectos 
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poderão ser evidenciados a partir das pesquisas realizadas em um empreendimento 

de Lages.  

A partir desta análise e como forma de compreender os efeitos deste 

fenômeno no município, optou-se por um empreendimento construído 

especificamente para receber turistas, ou seja observar-se-á a prática do turismo no 

espaço rural. 

A escolha do objeto Joinville deu-se a partir da avaliação empírica de 

organização dos empreendimentos localizados no meio rural, tendo estes uma 

associação que os representa perante os órgãos máximos de poder.  

A atividade turística rural iniciou em Joinville na metade da década de 90 

quando alguns agricultores da região da Estrada Bonita reuniram-se na associação 

de moradores e decidiram atender turistas oriundos, principalmente da região sul do 

país, com o passar do tempo outras regiões da área rural do município também 

começaram com esta prática, tais como Estrada D. Francisca, Região do Piraí, entre 

outras. 

Em 2005 representantes do poder público e da iniciativa privada reuniram-se 

para traçar o planejamento estratégico do turismo no município, nesta pesquisa ficou 

evidenciado que um dos potenciais seriam a organização e estruturação do turismo 

rural. Desta forma, foi criada a Associação de Turismo Eco-Rural, que tem como 

objetivo proporcionar melhorias na área rural, desenvolver a agricultura familiar e 

proporcionar aos turistas visitas de qualidade nas propriedades.  

Portanto, a relevância deste projeto encontra respaldo na investigação das 

alterações ocorridas a partir do desenvolvimento turístico do meio rural nos 

municípios de Lages e Joinville, bem como as suas implicações no desenvolvimento 

destes municípios, partindo dos conceitos de territorialidade.  
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Cabe destacar também que os fundamentos teóricos estão embasados na 

linha de pesquisa do Programa de Pós Graduação em Desenvolvimento Regional 

(PPGDR), que tem como área de concentração Estado, Sociedade e 

Desenvolvimento Regional e como Núcleo de Políticas Públicas (NPP) que está 

vinculado à linha Ecodecisão e Territorialidade, tendo interface com várias outras 

pesquisas já realizadas com este tema. 

No que tange os aspectos práticos, esta pesquisa se justifica pelos 

fundamentos teóricos utilizados, que podem agregar mais um trabalho de pesquisa 

nas discussões referentes aos temas e auxiliar a compreensão do desenvolvimento 

turístico das regiões estudadas. 

 

 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO CIENTÍFICO 
 

 
Para que todos os objetivos propostos sejam atingidos, as linhas condutoras 

do presente trabalho são o desenvolvimento regional, a territorialidade e o turismo, 

iniciando com uma introdução, onde é apresentado uma idéia geral do tema a ser 

estudado, os objetivos, problemas de pesquisa, bem como a justificativa para o 

estudo do presente assunto. 

No segundo capítulo inicia-se o referencial teórico, onde num primeiro 

momento são resgatados os conceitos norteadores do turismo rural, para que nos 

próximos itens possam ser apresentadas as discussões referentes ao 

desenvolvimento, a territorialidade e os aspectos de governança. 

 O terceiro capítulo corresponde aos métodos de pesquisa utilizados para a 

obtenção de todos os objetivos de pesquisa. No quarto capítulo, são apresentados 
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os resultados obtidos nas pesquisas realizadas com os proprietários e gerentes dos 

empreendimentos, os turistas e a comunidade das regiões que serviram como 

objetos de estudo. 

O quinto e último capítulo atem-se as considerações finais e possíveis 

recomendações que venham a contribuir com o turismo rural nos municípios de 

Lages e Joinville. 
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2 TURISMO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TERRITORIALIDADE  

 
 
 
 

Para a melhor compreensão da proposta de estudo, faz-se necessário a 

contextualização do tema, através de pesquisas bibliográficas referentes ao turismo 

rural, desenvolvimento e territorialidade, conforme segue nos próximos itens de 

estudo. 

 

 

 2.1 TURISMO RURAL: CONCEITOS NORTEADORES 
 
 
 

Os estudos referentes a atividade turística são relativamente novos, se 

comparados com outras áreas da ciência. Seu aspecto interdisciplinar faz com que 

diferentes interpretações sejam apresentadas, possuindo, desta forma, subjetividade 

nos conceitos.  

Tais interpretações subjetivas podem ocorrer pelo fato de o turismo não ter 

surgido de uma teoria, mas sim espontaneamente como é defendido por Boullón 

(2002, p. 20)  

o turismo não nasceu de uma teoria, mas de uma realidade que surgiu 
espontaneamente, e foi-se configurando sob o impacto de descobertas em 
outros campos, como entre outras coisas, o progresso da navegação e a 
invenção da ferrovia, do automóvel e do avião. 
 
 

Desta forma, os economistas e administradores tendem a analisar a atividade 

sob um enfoque econômico, calculando o quanto a atividade gera de divisas e o 

aumento de empregos em determinada região. É neste enfoque que se encontram 

as definições que apresentam o turismo como produto ou indústria.  
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Cabe destacar que, na visão de autores como Ruschmann (2001), Boullón 

(2002) e Beni (2003) este não é um conceito correto da atividade turística pois uma 

indústria é uma “atividade de transformação, que emprega numerosos recursos, 

alguns dos quais podem ser matéria prima e, outros produtos industriais 

intermediários”. (BOULLÓN, 2002, p. 32).  

Tendo como base esta afirmação, pode-se questionar qual o produto gerado 

pelo turismo ou ainda, qual a matéria prima utilizada pela chamada indústria do 

turismo. A partir das respostas desta reflexão percebe-se o equívoco de rotular o 

turismo como indústria. 

A defesa de que turismo não é uma indústria pode ser traduzida nas palavras 

de Sampaio (2005, p. 30) que afirma  

Explora-se o turismo com um fenômeno humano, isto é, mais totalizante do 
que um fenômeno apenas predominantemente cultural, para poder escapar 
da perspectiva do lazer e da cultura condicionados pelo utilitarismo 
econômico vigente. Valendo-se desse pressuposto, espera-se superar o 
reducionismo economicista da chamada indústria do turismo ou do 
denominado turismo de massa. 
 
 

Tendo esta afirmação como base, apresentam-se as ciências sociais que 

abordam o turismo sob um enfoque antropológico e social. Desta forma, turismo é 

analisado como um fenômeno, que engloba os aspectos políticos, sociais, culturais, 

ambientais e econômicos, numa visão sistêmica da atividade defendida por autores 

como Beni (2003) e Boullón (2002) e também Sampaio (2005). 

 Sampaio (2005) também defende esta questão, abordando o turismo 

como um fenômeno sistêmico, quando busca um melhor entendimento da 

“complexidade sistêmica entre deslocamento e permanência humana, parametrizada 

na dimensão espaço-tempo”. (p. 24) 
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Neste trabalho, partindo do foco que o turismo apresenta-se em toda a sua 

complexidade, optou-se por relacionar os aspectos do fenômeno do turismo, por 

entender que atende as expectativas da pesquisa.  

Desta forma, Panosso Neto (2005, p.104) afirma que estudar o fenômeno 

turístico significa  

analisar uma ação que está acontecendo, que pode ser apreendida pela 
consciência e que tem uma essência em si. De outro modo, podemos dizer 
que quando alguém se refere ao fenômeno turístico deveria estar falando da 
manifestação de algo que suscita interesse científico e que pode ser 
estudado e analisado cientificamente.  
 

 

Tendo como base a afirmação acima, de que o estudo de um fenômeno deve 

ser algo em ação, que está acontecendo e com base na complexidade do turismo 

que o apresenta em diferentes tipologias, este trabalho abordará o turismo rural e 

suas diferentes conceituações.  

Antes de apresentar os conceitos do turismo rural, cabe destacar as 

diferentes tipologias da atividade turística. Oliveira (2002, p. 74) afirma que é 

importante a delimitação da tipologia no turismo “não só para passar aos visitantes a 

informação sobre os tipos de turismo que a localidade oferece como também 

orientar os que querem investir no setor”. Percebe-se nesta afirmação a grande 

importância econômica dada ao turismo, que não representa o foco deste trabalho.   

Diferentes autores abordam de forma diferenciada estas classificações. As 

mais recentes obras que abordam a tipologia e a classificação do turismo são: 

Oliveira (2002), Andrade (2002), Barreto (1999), Senac (1998).  

Nestas obras, percebe-se diferenciação na maneira como o turismo é 

classificado, entretanto os tipos que são citados por todos os autores são: Turismo 

de lazer, eventos, de negócios, cultural, social, religioso, de juventude, técnico, 

terceira idade, ecológico, agroturismo e turismo rural.  
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Alves (2003) defende que “as modalidades de turismo que surgem 

atualmente, partem das necessidades dos turistas e das estratégias das empresas 

(mídia, agências) que compõem seu imaginário”. 

Sendo assim, e de acordo com esse mesmo autor, pode-se analisar que, o 

turismo rural, surge para atender uma demanda predominantemente urbana, que 

busca novas alternativas para o seu tempo livre. 

Com a finalidade de analisar este espaço rural e suas particularidades 

territoriais com a prática do turismo, este trabalho se concentrará no turismo rural e 

suas variáveis como agroturismo, turismo em áreas naturais e turismo no espaço 

rural, considerando os seus aspectos e suas implicações nas novas territorialidades. 

Primeiramente, cabe ressaltar, a existência de diferentes interpretações no 

estudo do turismo rural. Ainda não existe uma definição de concordância entre os 

pesquisadores do tema. Um dos principais fatores para este problema conceitual é 

justamente a questão espacial na delimitação entre o espaço rural e o espaço 

urbano, conforme abordado por Tulik (2003). 

Ainda no que refere-se as dificuldades conceituais do tema, Almeida e Bricalli 

(2002, p. 112) afirmam que “essa dificuldade conceitual é resultado das distintas 

potencialidades e especificidades dos diferentes territórios onde essas atividades se 

realizam”. 

Outro questionamento é se todas as atividades turísticas praticadas num meio 

não urbano são consideradas rurais, tais como ecoturismo, turismo de aventura 

entre outros. Uma linha de estudos defende que estas atividades são praticadas em 

áreas naturais e não em áreas rurais. No decorrer deste capítulo estes 

questionamentos serão argumentados utilizando-se do aspecto espacial para 

delimitação da tipologia do turismo que acontece num meio conhecido como rural. 



 26

Primeiramente, para compreensão do fenômeno turismo rural, faz-se 

necessária a observação de algumas transformações ocorridas neste meio até o 

início da prática desta atividade no Brasil, em meados da década de 80. 

Para iniciar estas discussões, destaca-se a análise de Priore e Venâncio 

(2006) referente a história da vida rural no Brasil desde a época da colonização até o 

período da reforma agrária, enfocando os aspectos simples da vida neste período, 

dedicada à agricultura, ao plantio, colheitas e principalmente a vida em comunidade.  

Ainda de acordo com Priore e Venâncio (2006) percebe-se que nesta época a 

produção rural era dedicada à produção e subsistência própria e também uma parte 

desta produção atendia às necessidades dos moradores das cidades.  

A maior parte da produção tinha como destino os grandes centros urbanos. 

Neste período o meio rural ainda não era visto como uma indústria e a valorização 

das pessoas que viviam neste local era pouca, fazendo com que muitos 

“sonhassem” com a vida nas cidades.  

Estes aspectos podem ter ocasionado o início do êxodo rural e 

conseqüentemente o inchaço populacional no meio urbano, principalmente a partir 

da década de 60.  (Alves, 2004) 

Alguns autores estudam a questão de alterações no meio rural. Martine 

(1989) que as alterações no período de 1965 a 1989.  Neste estudo as mudanças 

são classificadas em três fases, a da modernização conservadora (1965-1979), a da 

crise e retração (1980-1984) e a recuperação e supersafras (1985-1989).  

Nesta análise, Martine (1989, p. 22), diz que “torna-se necessário reexaminar 

o processo de modernização agrícola sob outra ótica – explicitando não somente as 

inter-relações econômicas entre modernidade, tamanho e eficiência, como suas 

dimensões políticas e suas implicações sociais”. 
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Mesmo depois de quase vinte anos, ainda pode-se trabalhar com essa 

discussão de Martine e analisar a questão social envolvida na dinâmica do território 

rural a partir da inserção do que hoje é denominado agroindústria. 

Pode-se trabalhar com uma evidencia que as grandes exigências no aumento 

da produção, tornou inevitável a modernização agrícola e o aumento da utilização de 

máquinas no processo de colheita, afetando diretamente a sustentabilidade 

ecológica e social, entretanto, a preocupação com este fator, ocasionou o aumento 

das discussões referentes ao desenvolvimento sustentável. 

 Florit (2005, p.82) aborda que a conseqüência desta modernização pode 

encontrar-se em três níveis que se inter-relacionam:  

 

os riscos ambientais (poluição, perda de biodiversidade, erosão dos solos, 
entre outros), os riscos sociais (marginalização das populações que não se 
modernizam, êxodo rural...) e os riscos alimentares (presença de 
agrotóxicos nos alimentos comercializados, diminuição geral da qualidade 
biológica dos mesmos).  
 
 

Outro autor a abordar as questões da sustentabilidade das transformações no 

meio rural foi Gliessman (2000, p.50), que cita estas alterações da seguinte forma:  

 

Durante o século XX, a produção de alimentos aumentou de duas maneiras: 
incorporando maior área de produção e aumentando a produtividade – a 
quantidade de alimento produzido por unidade de terra. [...] diversas 
técnicas usadas para aumentar a produtividade tem muitas conseqüências 
negativas que, em longo prazo, trabalham para minar a produtividade da 
terra agrícola. 

  

A partir destas análises de transformações fica evidenciado, que muitas 

propriedades deixam de utilizar o ambiente rural somente para produção de 

alimentos e, como forma de complemento à renda, incorporando outras atividades. 

Entre elas destacam-se: prestação de serviços, indústria da transformação, o 



 28

comércio de mercadorias, os serviços sociais, indústria da construção civil e o 

turismo. (CAMPANHOLA E SILVA, 2000). 

Além disso, pode-se destacar que a julgar pelo debate recente entre alguns 

autores, a constatação da emergência das atividades não agrícolas vêm 

estimulando um conjunto de reflexões sobre as características de desenvolvimento. 

(SCHNEIDER E FIALHO, 2000) 

Numa análise mais ampla do meio rural, percebe-se que atualmente este 

meio não tem como única finalidade produzir alimento para as cidades. Desta forma, 

a atividade rural deixa de ser exclusivamente agrícola e passa a ofertar serviços.    

Neste contexto, o turismo rural surge para quebrar a dicotomia cidade versus 

campo.  

Esta constatação pode ser traduzida em Aguilar, Merino e Migens (2003) que 

afirmam que a intensificação capitalista da agricultura e desenho de um novo 

modelo rural, não baseado exclusivamente na produção agrária, mas baseado na 

diversificação das atividades econômicas ocasionou o surgimento de diferentes 

atividades no meio rural.   

Ainda nesta linha de pensamento, Cavaco (2000, p.95) afirma que para as 

regiões ditas rurais não bastam apenas subsídios, livre circulação de bens e força de 

trabalho. É necessário  

 
à concepção de estratégias de desenvolvimento local como o alargar do 
conceito de desenvolvimento rural para lá do setor agrícola, tomando-se 
freqüentes as referencias a desenvolvimento endógenos [...], ascendentes 
[...], autocentrado [...], sustentável, ecodesenvolvimento, cujo sentido está 
parcialmente incluído no de desenvolvimento local ou desenvolvimento 
alternativo 

 

Diante deste contexto, surge a atividade turística praticada no ambiente rural. 

Neste sentido diversos autores concentram-se na análise dos fenômenos do turismo 
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neste meio, existindo diferentes estudos referentes a esta modalidade de turismo, 

tanto em âmbito nacional, quanto internacional.  

Estudando-se estas diferentes abordagens, percebe-se, o fato comum na 

existência de dificuldades de conceituação do termo, devido a inúmeras 

possibilidades de definição. Tulik (2003, p. 09) afirma que: 

 
uma das principais dificuldades que envolve o estudo do turismo é o fato de 
algumas questões que repercutem nessa atividade serem discutidas e 
resolvidas em outras áreas do conhecimento e, muitas vezes, o especialista 
em turismo desconhece a natureza e os avanços obtidos para poder aplicá-
los na busca pelo saber em seu campo de atuação. 

 

Cabe destacar que autores como Rodrigues (2000), Campanhola e Silva 

(2000), Tulik (2003), abordam a grande dificuldade de diferenciar os conceitos de 

turismo rural, ecoturismo e turismo ecorural. Este fator faz com que atividades sejam 

conceituadas sob diferentes observações, tendo como preocupação principal a 

espacialidade. 

Com base nesta afirmação, Tulik (2003, p. 13) afirma, ainda, que a primeira 

questão a ser resolvida quando se tenta abordar o turismo rural é a dificuldade 

variada da utilização de termos como área, espaço, zona e meio aplicados ao 

turismo rural, ao problema de delimitação do rural e do urbano e às características e 

às transformações do espaço rural.  

Estas questões resultam em expressões como Turismo no Espaço Rural e 

Turismo nas áreas Rurais. Sirgada apud Rodrigues (2000, p. 53) afirma, ainda, que  

 

o próprio conceito de turismo rural tem no Brasil um sentido mais 
abrangente, envolvendo a fruição dos recursos rurais e as atividades 
desportivas e ecológicas, bem como a dimensão relativamente intangível da 
cultura e do modo de vida das comunidades rurais e/ou montanha.  
 
 

Na conceituação de Rodrigues (2000) o turismo rural é dividido em: turismo 

rural tradicional (de origem agrícola e de colonização européia) e turismo rural 
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contemporâneo (hotéis-fazenda, pousadas rurais, spas rurais, segunda residência 

campestre, campings rurais).  

Partindo desta análise, algumas propriedades que praticam o turismo rural no 

Brasil, continuam praticando a forma tradicional, que contempla as atividades 

produtivas e também pode ser conceituado como agroturismo. (HEUSER e 

PATRÍCIO, 2006) 

Já o segundo caso é praticado em vários pontos da região sul do Brasil, tais 

como alguns empreendimentos rurais da região serrana de Santa Catarina, onde 

percebe-se a existência de hotéis localizados em ambiente rural. 

Outros autores também abordam as diferenciações entre os conceitos do 

turismo praticado no meio rural, entre eles, Campanhola e Silva (2000) diferenciam 

esta prática em turismo no meio rural e agroturismo.  

No primeiro caso incluem-se os spas rurais, os centros de convenções rurais, 

os locais de treinamentos de executivos, os parques naturais para atividades 

esportivas, as visitas a museus, igrejas, os hotéis-fazendas, as fazendas-hotéis, os 

campings, as colônias de férias entre outros.  

Neste caso o turismo rural é definido por Portuguez, Tamanini et al (2006, p. 

12) como  

atividade realizada no meio rural apropriada por atores de cultura local rural 
e estimulada por um fluxo de pessoas que desejam a contemplação dos 
significados da sociedade local e seu entorno natural, com retorno para a 
economia regional. 

 
 

Já o agroturismo é considerado como “prestação de qualquer serviço turístico, 

por motivos de férias e com preço, realizado no interior da exploração agrária, que 

se encontre em plena atividade agrícola, pecuária e florestal”. (CALS apud 

CAMPANHOLA e SILVA, 2000, p. 148).  
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Diante dos dois conceitos, percebe-se, portanto que o turismo rural está mais 

relacionado as atividades onde não necessita prioritariamente o envolvimento das 

atividades produtivas e o turista não precisa estar diretamente relacionado a estas 

atividades, ou seja, um hotel no meio rural ou a prática de atividades esportivas no 

meio rural, podem sim representar o turismo rural.  

Já o agroturismo está diretamente relacionado às práticas produtivas da 

propriedade e o turista se envolve neste processo. Pires (2002, p. 103) afirma que o 

agroturismo “realiza-se em fazendas ou propriedades rurais. É um segmento do 

turismo em áreas rurais que se localiza em fazendas preferencialmente ativas, 

podendo o turista participar das diferentes atividades agropecuárias”. 

Estudos recentes também relacionam a prática do turismo no meio rural com 

conceitos de turismo comunitário e turismo alternativo.  

Turismo comunitário é apresentado por Sampaio (2005) e também por 

Coriolano (2006) e representa a percepção da comunidade que deve ser levada em 

consideração no processo de tomada de decisões em relação às atividades que 

devem ser realizadas em sem ambiente. 

De acordo com Coriolano (2006) o turismo comunitário surge como 

contraposição ao chamado turismo de resorts e dos mega empreendimentos, pois 

muitas vezes a comunidade local sente-se usada pelo grandes empresários que 

constroem um mega empreendimento na região, mas não dão a contrapartida para a 

comunidade. 

O turismo alternativo trabalhado por Pires (2002) surge como forma de 

minimizar os impactos causados pela prática do turismo de massa. Portanto o 

turismo alternativo é definido como “todo turismo que se harmoniza com os valores 

naturais, sociais e comunitários e que possibilita tanto aos visitantes como aos 



 32

anfitriões compartilharem experiências e os benefícios de uma interação positiva”. 

(EADINGTON & SMITH apud PIRES, 2002, p. 84). 

Convém destacar que a autora deste trabalho defende as diferenças 

conceituais entre turismo rural e agroturismo e toda a pesquisa está fundamentada 

nestas questões. 

Diante deste pressuposto convém ainda citar que as idéias de economia 

utilitaristas podem prejudicar a prática do turismo rural, pois de acordo com Tulik 

(2003, p. 82) “o sucesso econômico pode atrair investidores, capitais e empresários 

estrangeiros, para quem o lucro é prioritário, limitando as oportunidades e os 

benefícios que a população local pode tirar dessa atividade”. 

Além das diferentes conceituações existentes entre o turismo rural, evidencia-

se também as diferentes maneiras de administração e organização desse meio. Em 

seguida será abordado questões sobre a governança corporativa e o associativismo 

que são duas formas organizacionais encontradas nos objetos pesquisados. 

 

 

2.1.1 Turismo Rural e as diferentes governanças envolvidas. 

 

 

Analisando os  diferentes casos de turismo rural existentes no Brasil percebe-

se que as experiências foram moldando-se de diversas maneiras e organizando-se 

com diferentes formas de governança de acordo com as perspectivas de cada 

região. Löffer apud Kissler e Heidemann (2006, p. 482) apresentam governança 

como sendo 
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Uma nova geração de reformas administrativas e de Estado, que têm como 
objeto a ação conjunta, levada a efeito de forma eficaz, transparente e 
compartilhada, pelo Estado, pelas empresas e pela sociedade civil, visando 
uma solução inovadora dos problemas sociais e criando possibilidades e 
chances de um desenvolvimento futuro sustentável para todos os 
participantes. 
 
 

Ainda no que diz respeito a governança e para facilitar a compreensão deste 

termo, Azevedo e Anastásia (2002) defendem que a governança não deve remeter 

somente ao Estado, mas envolver os aspectos da sociedade. Portanto a governança 

pode ser aplicada tanto nas corporações como na gestão pública. 

Desta forma, os autores Melo, Coelho e Diniz afirmam que além das questões 

político-institucionais de tomada de decisões, as formas de interlocução do Estado 

com os grupos organizados da sociedade, no que se refere ao processo de 

definição, acompanhamento e implementação de políticas públicas definem os 

aspectos de governança.  

Ainda neste aspecto Dorset e Baker apud Slomski et al (2008, p. 123) define a 

governança “como sendo o exercício da autoridade, controle, administração e poder 

de governar, ou seja, é a maneira como o poder é exercido na administração dos 

recursos econômicos e sociais de um país com o objetivo de seu desenvolvimento”. 

As discussões referentes ao termo governança permeiam um novo modelo de 

gestão tanto público quanto privado que prioriza a transparência nas ações, a 

administração de relacionamentos e a cooperação. 

É neste quadro que este trabalho tem seu enfoque, analisando as diferenças 

entre as governanças de dois diferentes modelos de turismo rural. Desta forma 

pode-se abordar por um lado a governança corporativa e por outro as questões 

referentes ao associativismo. 
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Apresentando-se alguns conceitos de como governança corporativa, 

primeiramente cita-se Andrade e Rosseti apud Slomski et al (2008, p. 07) que  define 

como: 

um conjunto de valores, princípios, propósitos e regras que rege o sistema 
de poder e os mecanismos de gestão das corporações, buscando a 
maximização da riqueza dos acionistas e atendimento dos direitos de outras 
partes interessadas, minimizando oportunismos conflitantes com este fim. 

 

Ainda neste mesmo sentido Marques (2007, p. 13) afirma que a governança 

corporativa pode ser “descrita como mecanismos ou princípios que governam o 

processo decisório dentro de uma empresa [...] é um conjunto de regras que visam 

minimizar os problemas de agência”.  

Vale mencionar que, várias empresas começam a trabalhar com este 

conceito, aprimorando a sua governança, mostrando transparência em suas ações e 

desenvolvendo métodos que possibilitem o conhecimento da sociedade em relação 

a sua dinâmica administrativa. Este é o caso do objeto de estudo no município de 

Lages – SC. 

Além da governança corporativa, outro tipo de organização do meio rural é o 

associativismo que tem como princípios a união de pessoas, grupos ou 

empreendimentos com um objetivo em comum, que pode ser  o desenvolvimento de 

uma região ou das pessoas que residem no local. 

Lima e Gomes (2005, p. 3831) afirmam que o associativismo  

é um importante caminho para se buscar a representação de uma categoria, 
pela união por objetivos comuns, a aglutinação de idéias para o bem de um 
setor, o que só será obtido através de organização, transparência, 
responsabilidade e ética daqueles que se disponibilizam a levantar esta 
bandeira. 

 

Diante disso o associativismo apresenta-se como uma possibilidade de 

criação de processos de desenvolvimento que evidenciem quais as relações de 

poder existentes em determinado local.  
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Com a realidade existente onde existe o avanço das práticas neoliberais e o 

Estado entra em crise é necessário a identificação da existência de sistemas 

econômicos evidenciados em princípios diferenciados do que vem sendo praticado 

até então. É ai que se apresentam a economia plural e também o associativismo. 

Corroborando esta afirmação Laville apud Pinto (2006, p. 94) expõem que 

A associação que corresponde juridicamente a uma estrutura forma e 
independente (...) não comercial a título principal, não distribuindo lucros a 
seus membros ou a seus administradores e comportando um componente 
de participação voluntária pode ser abordada sociologicamente como um 
espaço que opera a passagem da esfera privada à esfera pública por um 
encontro interpessoal. 

 
Portanto, com base em diferentes autores que abordam a questão do 

associativismo, pode-se destacar que a vida associativa passa a ter um novo 

significado, onde os interesses comuns passam a ser privilegiados em detrimento a 

interesse individual do cidadão. E é sob esta ótica que algumas localidades do meio 

rural vêm se organizando em forma associativa para buscar um bem comum a 

todos. Desta forma o associativismo apresenta-se como uma forma de governança 

do meio em que se aplica. 

Tendo como base os conceitos de governança acima trabalhados, afirma-se, 

neste caso que estes conceitos estão determinando e expressando as 

territorialidades envolvidas no processo de desenvolvimento turístico rural. Portanto, 

partindo dos conceitos de turismo rural e de governança acima apresentados, no 

item a seguir discute-se a questão do desenvolvimento e a relação que este 

apresenta com os temas já trabalhados. 

 

2.2 OS CONCEITOS DESENVOLVIMENTO E SUA RELAÇÃO COM O TURISMO 

RURAL E A TERRITORIALIDADE. 
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Devido a sua complexidade teórica, diferentes áreas do saber analisam a 

temática do desenvolvimento, entre elas a geografia, a economia, a sociologia, a 

antropologia, entre outras ciências. 

Partindo deste pressuposto e com base no tema e objetivos propostos a 

compreensão de conceitos de desenvolvimento é uma das “peças chave” no 

presente trabalho, pois mostra como as novas territorialidades influenciaram na 

região rural dos municípios em estudo.  

O termo desenvolvimento é muito usado, embora, muitas vezes, seja 

confundido com crescimento. Esta compreensão é originária do pós-guerra, quando 

os Estados Unidos tornaram-se nação hegemônica mundial. Tal afirmação pode ser 

constatada em Scotto, Carvalho e Guimarães (2007, p. 16) que afirmam que nos 

anos 60-70 

O desenvolvimento foi então identificado com o crescimento econômico, 
tecnológico, urbano e internalização da lógica da acumulação e da 
produção capitalista em todas as esferas da vida social. Um modo de vida 
desenvolvido ou moderno foi estabelecido como um caminho evolutivo, 
linear e inevitável a ser trilhado pelas sociedades subdesenvolvidas para 
superação da pobreza e do atraso. O paradigma de desenvolvimento a ser 
alcançado era a sociedade de consumo norte-americana. 

 

É importante, portanto, destacar que desenvolvimento representa acima de 

tudo melhoria de vida das comunidades, ou seja, o aspecto qualitativo da região é 

considerado neste caso. 

Esta diferenciação conceitual entre crescimento e desenvolvimento é 

abordada no texto de Perroux (1962) que mostra que o crescimento está atrelado a 

questões econômicas, dependendo intrinsecamente do desenvolvimento que não 

podendo estar desvinculado das questões sociais, culturais e institucionais.  

Ainda abordando as questões de desenvolvimento atrelado a crescimento, 

cita-se Esteva (2000) que num primeiro momento faz um resgate conceitual do 
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termo desenvolvimento, mostrando suas origens no século XVIII, sendo que por 

muito tempo na história desenvolvimento era utilizado para “conceituar quase tudo o 

que homem tem ou sabe”, com a evolução dos tempos, já no século XX, passou-se 

a utilizar os termos desenvolvimento e subdesenvolvimento.  

Para este mesmo autor (2000, p. 66), a partir de 1949 o desenvolvimento 

passou a ser sinônimo de crescimento econômico e somente as rendas per capitas 

das comunidades subdesenvolvidas eram consideradas nos processos de análise 

desenvolvimentistas. 

Nesta mesma linha de análise Blumer (1966) aborda as questões de 

desenvolvimento social e afirma a dificuldade de abordagem deste termo, por que o 

desenvolvimento está muito atrelado a questões econômicas, como pode ser 

observado nos estudos que medem as taxas de desenvolvimento de uma 

sociedade.  

De acordo com Blumer (1966, p. 40) os índices para se obter estes resultados 

ainda ficam atrelados, somente às taxas de alfabetização, de escolaridade, de 

consumo de calorias, ou índices de mortalidade infantil. 

Partindo desse pressuposto, Rodriguez (1997, p.10) afirma que 

“desenvolvimento não pode ser empregado como sinônimo de crescimento, nem 

tampouco regular a distribuição da riqueza”.  

Tendo este conceito como início para as demais conceituações, pode-se 

afirmar que, a economia não tem representatividade se não existe eficácia social, 

com efetiva participação dos cidadãos. Sendo assim, o crescimento do PIB (produto 

interno bruto) de uma região ou país, não pode ser tomado como referencial único 

para definir o desenvolvimento. 
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Pode-se analisar que, por um longo período histórico, principalmente no 

período que compreende o final da segunda guerra mundial até meados da década 

de 70, os conceitos de desenvolvimento estavam intimamente ligados a questão do 

crescimento econômico, sendo este um ideal desejado, principalmente pelos países 

ditos subdesenvolvidos que buscavam o progresso e tinham como modelo os 

padrões norte americanos.  

Desta forma, o desenvolvimento era visto sob um aspecto quantitativo de 

crescimento, tendo como foco a acumulação e produção capitalista.  Esteva in 

Sachs (2000) afirma que ainda hoje o termo desenvolvimento não consegue 

desassociar das palavras crescimento, maturação e evolução, pois longo foi o 

período em que foi relacionado com estas.  

Em contraponto Esteva (1996, p. 5) traduz com perspicácia a idéia de que o  

Desenvolvimento pressupõe mudança, transformação – e uma 
transformação positiva, desejada ou desejável. Clamar por desenvolvimento 
(seja a partir de que ângulo for) só é concebível, portanto, no seio de um 
cultura que busque a mudança ou que esteja conscientemente aberta a 
essa possibilidade como valor social.  
 

 

O que se observa atualmente vários são os termos utilizados para a 

conceituação do desenvolvimento, entre eles: desenvolvimento sustentável, 

desenvolvimento endógeno, desenvolvimento regional, desenvolvimento turístico. 

Cada uma destas abordagens possui uma grande quantidade de estudos e 

diferentes autores trabalhando com suas conceituações. 

O enfoque deste trabalhado será o desenvolvimento regional, o 

desenvolvimento turístico aliado ao desenvolvimento sustentável, visto que, estes 

estão atrelados ao objetivo principal apresentado. 
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2.2.1 Desenvolvimento Regional e suas implicações no turismo rural 

 

 

Antes de conceituar o termo desenvolvimento regional, cabe entender o que 

os autores afirmam como sendo região.  

Yazigi (2001), em sua obra A alma do lugar, faz um resgate histórico sobre o 

termo região e afirma que esta começou a ser denominada na época do 

renascimento com os cientistas das áreas naturais. Com o passar do tempo a 

geografia se apropria desse termo e trabalha com a definição de que “a região é 

definida como um conjunto de lugares onde as diferenças internas entre lugares são 

menores que as existentes entre eles e qualquer elemento de outro conjunto de 

lugares”. (CORREA apud YAZIGI, 2001, p. 32) 

Partindo desse pressuposto, Theis (2001) argumenta o uso do conceito 

desenvolvimento regional refere-se ao processo de acumulação que tem lugar no 

espaço de uma dada região.  

Ou seja, o desenvolvimento regional implica a união de lugares com um bem 

comum e uma finalidade que proporcione a melhoria de vida de determinada região. 

Cabe destacar que os aspectos a serem considerados para o desenvolvimento são 

econômicos, sociais, políticos, culturais entre outros. 

Cabe ressaltar que as forças propulsoras para proporcionar o 

desenvolvimento nas regiões devem ser os empreendimentos (Empresas), o poder 

político (Estado) e também pode-se incluir associações de moradores, cooperativas, 

entidades de classe. 

Aliando o desenvolvimento regional com do desenvolvimento turístico, 

percebe-se que a atividade turística pode colaborar com o desenvolvimento de 
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determinado local, desde que a prática desta seja feita de maneira planejada e 

organizada, principalmente quando trabalha-se com as áreas naturais ou o meio 

rural. 

Em sua obra Portuguez (2002, p. 15) afirma que: “ainda hoje, o turismo é 

incentivado a custos que vão além da inconseqüência, na tentativa de fazê-lo 

reproduzir o máximo de rendimentos possíveis. Desenvolver, nesse sentido, significa 

nada menos que reproduzir o capital, nos modelos tradicionais de acumulação, que 

não se incomodam como os custos sociais, tampouco ambientais, advindos dos 

empreendimentos do setor”. 

Ou seja, muitas vezes o turismo é entendido erroneamente como atividade 

capaz de melhorar a renda e a qualidade de vida somente sob um viés econômico, 

mas a atividade pode proporcionar muito mais que somente a questão econômica. 

Ainda Portuguez (2002, p.16) argumenta que “com as novas contribuições 

aos estudos do desenvolvimento, vislumbram-se novos horizontes para essa 

discussão, uma vez que atualmente este é entendido como um processo capaz de 

gerar bem-estar social no seu sentido amplo”. Desta forma, os conceitos de 

desenvolvimento regional podem contribuir para o desenvolvimento turístico de 

regiões.  

Cabe ressaltar que não se fala aqui em romper com o ideal de acúmulo de 

rendimentos com a prática turística, mas também considerar que as vantagens do 

turismo podem ser mais amplas, tais quais conservação ambiental, do patrimônio 

histórico e cultural e manutenção das particularidades regionais. 
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2.2.2. Desenvolvimento sustentável como alternativa para o turismo rural e para a 

manutenção do meio rural. 

 

 

Para fundamentar o presente trabalho e relacioná-lo com o tema proposto, 

também é importante apresentar os conceitos de desenvolvimento sustentável, 

principalmente por tratar-se de um estudo que enfoca a prática do turismo no meio 

rural. 

Ao tratar-se de desenvolvimento sustentável, é necessário fazer uma análise 

histórica do surgimento destas discussões.  

          Sampaio (2001), em um artigo sobre a sustentabilidade contextualiza o tema 

partir da década de 70 onde surgiu uma grande preocupação com as questões 

ambientais e os impactos causados com as alterações antrópicas do meio ambiente. 

Diante deste pressuposto são estabelecidas as discussões em relação ao 

desenvolvimento mundial, juntamente com a sustentabilidade. 

Em 1972, realizou-se em Estocolmo, a Conferência das Nações Unidas sobre 

o meio ambiente. Esta conferência fez com que os assuntos referentes a questões 

ambientais fossem colocadas na agenda de temas internacionais. Em Estocolmo, 

transpareceu a preocupação dos governantes com estratégias de gestão do meio 

ambiente. Neste período foi elaborado o conceito de ecodesenvolvimento. Em 1974, 

Ignacy Sachs reelaborou estas questões. 

Na Declaração de Cocoyoc, de 1974 e no Relatório Que Faire, de 1975 as 

idéias de Sachs foram reutilizadas, entretanto com a expressão de desenvolvimento 

sustentado. 
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 Nesta época o crescimento econômico era a única forma de se alcançar uma 

sociedade ideal de consumo e os países de terceiro mundo deveriam ingressar nos 

blocos de países desenvolvidos como forma de superação dos problemas 

ambientais e sociais.  Entretanto esta forma de desenvolvimento não obteve 

sucesso pela distribuição de renda desigual, pela degradação ambiental, o que 

gerou uma insustentabilidade do modelo. 

Em 1982, foi realizada em Nairóbi (Quênia), uma reunião em comemoração 

aos dez anos da reunião de Estocolmo. Nesta foi avaliado os resultados obtidos e 

em 1983 foi estabelecida a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento.  

Seu objetivo era examinar as questões ambientais, relacionando-as com o 

desenvolvimento. Em 1985 foi elaborado o relatório final desta comissão, como o 

título de Nosso Futuro Comum. Neste relatório, o termo desenvolvimento 

sustentável, foi destacado.  

Vinte anos depois da reunião de Estocolmo, em 1992, realizou-se a Rio 92, 

onde foi amplamente discutida a questão levantada no relatório de 1985. Entre 

muitas discussões uma referia-se aos problemas ambientais que são gerados em 

cidades e que suas soluções devem ser geradas nas próprias cidades, pois a ação 

local é necessária para a sobrevivência global. Os documentos elaborados após 

esta reunião foram a Carta da Terra e a Agenda 21, que ainda são seguidas e 

abordadas nos estudos referentes a desenvolvimento sustentável e afirmam que 

este desenvolvimento é “aquele que responde às necessidades do presente sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras às suas necessidades”. (apud 

SAMPAIO, 2002) 
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 A partir de então, estas discussões passaram a tornar-se cada vez mais 

freqüentes e com os grandes problemas ambientais e sociais que o mundo passa 

hoje, cada vez mais os governantes preocupam-se com as questões da 

sustentabilidade. 

Diante disso, para planejar o desenvolvimento sustentável é necessário 

observar cinco diferentes dimensões, que de acordo com Sachs (1993) são: 

• Sustentabilidade social - civilização baseada no "ser", existindo maior 

equidade em relação ao "Ter".  

• Sustentabilidade econômica - melhor alocação dos recursos e investimentos 

públicos e privados a ser avaliado em termos macro sociais. 

• Sustentabilidade ecológica - incrementa o aumento da capacidade de carga 

no planeta, a limitação do consumo de combustíveis fósseis, redução do 

volume de resíduos e de poluição, autolimitação do consumo material pelos 

países ricos e pelas camadas sociais privilegiadas em todo o mundo, 

intensificação da pesquisa de tecnologias limpas e definição das regras para 

uma proteção ambiental adequada. 

• Sustentabilidade espacial - voltada a uma configuração rural – urbana mais 

equilibrada e a uma melhor distribuição territorial de assentamentos humanos 

e atividades econômicas, com ênfase nas seguintes questões: concentração 

excessiva nas áreas metropolitanas; destruição de ecossistemas frágeis; 

promoção de projetos modernos de agricultura regenerativa e 

agroflorestamento, operados por pequenos produtores; ênfase no potencial 

para industrialização descentralizada; estabelecimento de uma rede de 

reservas naturais e biosfera para proteger a biodiversidade.    
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A partir desta análise apresenta-se como conceito de desenvolvimento 

sustentável aquele que atende as necessidades do presente sem comprometer a 

possibilidade de as gerações futuras atenderem as suas próprias necessidades. 

(WCED, 1991). 

Ainda no relatório Nosso Futuro comum apresenta-se o conceito de que o 

desenvolvimento sustentável 

é um processo de transformação no qual a exploração dos recursos, a 
direção dos investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e a 
mudança institucional se harmonizam e reforçam o potencial presente e 
futuro, a fim de atender às necessidades e às aspirações humanas" 
(WCED, 1991, p.49].  

 

Portanto, tendo como análise do que foi apresentado acima, destaca-se que 

este estudo está bastante focado nas questões de sustentabilidade espacial, pois 

permitirá o entendimento sobre a distribuição do homem do campo, suas influencias 

a partir da prática do turismo e como se formam estas redes para proteger a 

biodiversidades, garantindo um desenvolvimento sustentável nas regiões rurais. 

 

 
 
2.3 TERRITORIALIDADE: CONCEITOS PARA COMPREENSÃO DO TURISMO NO 

MEIO RURAL. 

 
 
 

Nos aspectos da territorialidade apresentam-se os conceitos do termo, 

relacionados ao desenvolvimento e ao turismo rural. 
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2.3.1 Conceitos de território para compreensão da territorialidade.  

 

 

Para compreensão do fenômeno do turismo no meio rural, é importante 

resgatar as conceituações teóricas referentes aos termos territorialidade e suas 

diferentes interpretações, demonstrando o quanto as territorialidades vão se forjando 

na medida em que o turismo acontece e de que forma os fenômenos sociais vão se 

apresentando num cenário composto pelos acontecimentos do passado, do 

presente, juntamente com as características dos visitantes, atrelada as diferentes 

governanças envolvidas no processo de desenvolvimento. 

Primeiramente cabe destacar que diferentes são as linhas filosóficas que 

apresentam as conceituações de território, entre elas a materialista, a idealista e a 

histórica. 

A materialista representa as questões do território e da natureza, a idealista 

apresenta o território relacionado às questões culturais e a por fim a perspectiva 

histórica do conceito. (HAESBAERT, 2007)  

Inicialmente, aliado aos conceitos de espaço e sob a ótica da geografia, o 

território significa o poder que a sociedade delimita sobre o espaço. (HAESBAERT, 

2002). 

Partindo destas breves análises, Schneider e Tartaruga, (2004, p.1) defendem 

que 

Enquanto na geografia o território tem um estatuto de um conceito 
heurístico, que faz referencia às relações de poder no espaço, na 
abordagem do desenvolvimento seu sentido passa a ser instrumental.  
 

 

O território, para os geógrafos, é uma parcela do espaço definida por limites 

(linhas), que possui um sistema de leis e uma unidade de governo, a partir do qual 



 46

as respectivas localização e características internas são descritas e explicadas, e 

que, portanto, define o parcelamento do mundo dentro da história da humanidade. 

Já numa visão mais humanista e atrelada às questões desenvolvimentistas, o 

território assume um papel subjetivo, que confronta com as perspectivas individuais. 

Corroborando esta afirmação Schneider e Tartaruga (2004) argumentam que 

a concepção do território do indivíduo põe em evidência a territorialidade, algo 

extremamente abstrato, o espaço das relações, dos sentidos, do sentimento de 

pertença e, portanto, da cultura.  

Sendo assim, o território, assume diferentes significados para uma 

comunidade islâmica, para uma tribo indígena, para uma família que vive numa 

grande metrópole ou, ainda, entre as pessoas de cada grupo social 

Entretanto, para o entendimento destas territorialidades, faz-se necessário, 

primeiramente a compreensão do que se entende por território. Raffestin (1993, p. 

143), por exemplo, afirma:  

o território se forma a partir do espaço, é o resultado de uma ação 
conduzida por um ator sintagmático (ator que realiza um programa) em 
qualquer nível. Ao se apropriar de um espaço, concreta ou abstratamente 
(por exemplo, pela abstração), o ator territorializa o espaço.  
 
 

O sentido do agir e da apropriação são expressos pelo autor mais claramente 

em seguida: "o território é um espaço onde se projetou um trabalho, seja energia e 

informação, e que, por conseqüência, revela relações de poder". 

Corroborando a questão de que o território organiza-se de acordo com as 

relações de poder estabelecidas Souza (1995, p.97) aborda que  "o território é 

fundamentalmente um espaço definido e delimitado por e a partir de relações de 

poder". 

Bozzano (2000, p.34), por sua vez, afirma que “o território não é a natureza e 

nem a sociedade, não é a articulação entre ambos; mas é natureza, sociedade e 
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articulação juntos. Neste cenário, cada processo adotará uma espacialidade 

particular”. Numa visão mais subjetiva e partindo para as questões da territorialidade 

este mesmo autor afirma portanto, que o território é "...um objeto complexo, que 

existe na medida em que nós o construímos, combinando nosso concreto real com 

nosso concreto pensado" . 

Diante destas diferentes territorialidades, que na medida em que se 

relacionam formam novas tecituras sociais, Mesquita (1995) afirma que a projeção 

da identidade dos indivíduos sobre o território, em processo que atua no nível 

subconsciente carregado de conteúdos emocionais, pode ser entendida como 

territorialidade.   

Nesta mesma linha de análise Soja (1993) vê na territorialidade um fenômeno 

comportamental associado à organização do espaço em esferas de influência, ou 

em territórios claramente diferenciados, considerados distintos e exclusivos, ao 

menos em parte, por seus ocupantes ou por aqueles que o definem. 

Numa conceituação que considera mais o espaço dos indivíduos Andrade 

(2002, p. 213) afirma que  

a expressão território e os derivados, territorialidade e desterritorialidade 
tem uso antigo nas Ciências Sociais e naturais. [...] nas ciências naturais, o 
território seria a área de influência e dominação de uma espécie animal que 
exerce o domínio da mesma, de forma mais intensa no centro e que perde 
esta intensidade ao se aproximar da periferia, onde passa a concorrer com 
os domínios de outras espécies.  
 
 

Ainda de acordo com este autor, “nas Ciências Sociais, a expressão território 

vem sendo utilizada desde o século passado, por geógrafos [...], muito preocupado 

com o papel desempenhado pelo Estado no controle do território”. 

Diante destas conceituações, fica evidente a importância de um estudo das 

territorialidades no meio rural, na medida em quem existe um intercâmbio de 

experiências entre comunidade local e turistas, isto se comprova com a afirmação de 
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Raffestin (1993, p. 160) que aborda que “a vida é tecida por relações, daí a 

territorialidade poder ser definida como um conjunto de relações [...] compatíveis 

com o recurso do sistema”. 

Na questão do turismo pode-se trabalhar com Knafou (1999), importante 

pesquisador do tema que aborda sobre as territorialidades distintas que se 

confrontam nos lugares turísticos: "a territorialidade sedentária dos que aí vivem 

freqüentemente, e a territorialidade nômade dos que só passam, mas que não têm 

menos necessidade de se apropriar, mesmo fugidiamente, dos territórios que 

freqüentam". Aqui se apresenta a teia social que acontece com a prática do turismo, 

ou seja, os diferentes atores envolvidos, se inter relacionam com suas distintas 

territorialidades. 

Como o foco deste trabalho é analisar as relações que ocorrem no meio rural, 

decorrentes das atividades turísticas, o conceito mais apropriado a citar é sob uma 

perspectiva integradora que afirma:  

uma espécie de experiência total do espaço que faz conjugar-se num 
mesmo lugar os diversos componentes da vida social: espaço bem 
circunscrito pelo limite entre exterior e interior, entre o Outro e o 
semelhante, e onde se pode ler, na relação funcional e simbólica com o 
extenso material um conjunto de idealidades partilhadas”. (CHIVALLON 
apud HAESBAERT, 2004. p. 75). 
 
 

Com a inserção das discussões sobre globalização, muitos autores da área 

da geografia defenderam o fim dos territórios, não havendo mais fronteiras culturais, 

sociais, geográficas e históricas. Diante disso ao abordar a questão do fim dos 

territórios Haesbaert (1998) trabalha sob a perspectiva de cinco diferentes 

interpretações da chamada desterritorialização: a primeira é sob o aspecto 

economicista onde é vista como superação dos entraves locais ou de localização. 

 De acordo com o ator esta ótica pode ser percebida como sinônimo de 

deslocalização. Neste sentido o território é analisado como um espaço físico.  
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A segunda avaliação de Haesbaert (1998) é a desterritorialização 

cartográfica, com superação “do espaço pelo tempo”, ou seja, suprime-se o fator 

distância. “defende-se aí uma diminuição ou mesmo anulação (pela velocidade) do 

fator geográfico ou espacial por excelência, a distância (física, cartográfica), em 

favor do tempo, da história”. (p. 130). 

A terceira leitura da desterritorialização é a visão do território como um 

espaço concreto onde se desenvolvem processos sociais. Neste caso o fim da 

geografia daria-se pelas conexões informacionais que permitem pretensamente livre 

circulação financeira planetária. 

A desterritorialização como esvaziamento de fronteiras é a quarta 

interpretação deste autor. Neste caso existe um livre acesso e circulação de 

pessoas e mercadorias, com o enfraquecimento do Estado - Nação. 

Finalmente Haesbaert (1998, p. 131) trabalha com os conceitos de 

desterritorialização culturalista, onde os lugares transformam-se em não-lugares, 

pela perda de identificação. Neste caso as “pessoas não mais se identificam 

simbólica e afetivamente com os lugares em que vivem, ou se identificam com vários 

deles ao mesmo tempo e podem mudar de referencia espacial - identitária com 

relativa facilidade”.  Este conceito representa o foco do estudo deste projeto que é 

analisar de que forma a comunidade rural dos municípios em estudo perdem sua 

identidade a partir da prática do turismo e como está a territorialidade desta região. 

Finalizando, tendo como base a obra de Haesbaert trabalha-se com a 

possibilidade de que o turismo rural se apropria dos territórios culturais, no que 

refere-se a questão apropriação simbólica de uma coletividade e economica quando 

o território serve de fonte de recursos. 
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2.3.2 Territorialidade e espetacularização no meio rural. 

 

 

 Uma das grandes preocupações em relação à territorialidade envolvida 

na atividade turística rural é o que alguns autores como Yazigi (2001) denominam de 

“não lugar”, ou seja, a partir do turismo massificado, com os efeitos da globalização 

e da evolução tecnológica, todos os lugares passam a ter as mesmas características 

e perdem as sua individualidade, o seu aconchego, as suas características culturais.  

Com a prática do turismo no meio rural, é importante analisar de que forma as 

expectativas dos turistas que vivem em grandes centros influencia no modo de vida 

do “homem do campo”.  

 Santos apud Coriolano (2006, p. 32) afirma que a tecnologia é capaz 

de produzir “um lugar turístico” comum a todos, pois o lazer começa a ficar 

industrializado, isso pode ser constatado nas palavras abaixo: 

Saímos de um lazer artesanal localizado para um lazer industrial 
globalizado, de um lazer entranhado na sociedade a um lazer automatizado. 
Essa automatização fez do lazer uma indústria, uma operação onde as 
diversas peças formam um sistema, seja ele o turismo ou o esporte ou 
qualquer sorte de divertimento. As revoluções dos transportes, do som, da 
imagem, das telecomunicações, fazem a integração de lugares e de suas 
formas de representações como: imagem, som e mensagem gerando a 
interatividade, com maiores possibilidades de relação e de respostas 
mútuas entre residentes e turistas. Contudo, a grande contradição está no 
fato de que em vez de se ter um conhecimento mais verdadeiro dos lugares, 
com sua variedade de combinações e escolhas, com a produção mercantil 
enviesada de imagens do mundo e de imagem das pessoas, estamos sob a 
ameaça permanente da manipulação. A imagem estereotipada ameaça 
substituir o gosto pela fantasia e pela descoberta. 
 
 

Ainda com base nesta afirmação pode-se trabalhar a questão da 

espetacularização do território rural. Debord em sua obra datada de 1968, aborda as 

questões do espetáculo e afirma que “toda a vida das sociedades nas quais reinam 

as condições modernas de produção se anuncia como uma imensa acumulação de 
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espetáculos. Tudo o que era diretamente vivido se esvai na fumaça da 

representação”. (p. 08) 

Desta forma, já que os espaços passam a ser comuns a todos e as 

expectativas dos visitantes começam a ser semelhantes, a expectativa de um turista 

ao visitar o meio rural é a observação de animais, de plantações, do modo de vida 

do produtor rural. Muitas vezes, para que essas expectativas sejam atendidas, haja 

o aumento de demanda e conseqüentemente maior lucratividade para o negócio, os 

empreendimentos no meio rural montam um cenário, ou seja, um espetáculo das 

atividades do meio rural.  

Ao abordar a espetacularização no turismo, Debord (1968, p. 109) afirma que 

Subproduto da circulação das mercadorias, a circulação humana 
considerada como consumo, o turismo, reduz-se fundamentalmente à 
distração de ir ver o que já se tornou banal. A ordenação econômica dos 
freqüentadores de lugares diferentes é por si só a garantia da 
pasteurização. A mesma modernização que retirou da viagem o tempo, 
retirou-lhe também a realidade do espaço. 

 
 

Portanto, com base nas questões da espetacularização pode-se abordar as 

diferentes territorialidades envolvidas durante a prática do turismo em um meio rural. 

Primeiro existe a territorialidade particularizada dos turistas que freqüentam, a 

territorialidade do empreendimento, de seus funcionários e proprietários e dos 

moradores da região onde está se praticando o turismo rural. Tendo esta relação 

territorial como base, Cruz (2002, p. 23) afirma que  

É no confronto entres essas diferentes territorialidades que se gestam os 
mais importantes paradoxos que caracterizam o uso de territórios pelo 
turismo, como, por exemplo, a segregação espacial de turistas e residentes 
e a geração de processos inflacionários que elevam preços de produtos, de 
serviços e da terra, beneficiando empreendedores turísticos, por um lado, e 
prejudicando residentes, por outro. 

 
  

Transferindo essa realidade para o turismo, verifica-se que os impactos 

negativos ocasionados são a perda de identidade cultural, a desistência das práticas 
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rurais, ou seja, passam somente a atender turistas, por que isso gera uma receita 

maior do que as práticas produtivas. 

Finalizando este tópico e para fundamentar o que já foi escrito anteriormente, 

pode-se abordar a citação de Abramovay (2000, p. 08) que afirma que “um território 

representa uma trama de relações com raízes históricas, configurações políticas e 

identidades que desempenham um papel ainda pouco conhecido no próprio 

desenvolvimento econômico”. No turismo rural isso traduz-se com a inter-relação 

turistas, comunidade autóctone que será descrito na pesquisa apresentada nos 

capítulos a seguir. 
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3 MÉTODO DE PESQUISA 

 

 

Neste capítulo são apresentados os métodos que regem o trabalho na 

obtenção de seus objetivos, tanto geral quanto específicos.  

          Para melhor compreensão, cabe destacar que como método entende-se “a 

ordem que se deve impor aos diferentes processos necessários para atingir um 

dado [...] é o caminho a seguir para chegar à verdade nas ciências”. (JOLIVET apud 

MARCONI E LAKATOS, 2006, p.45), é esta ordem que será apresentada neste 

capítulo, a partir da matriz analítica, procedimentos e técnicas de pesquisa.  

 

 

3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 
 

 

Para definição de um tipo de pesquisa fazem-se necessários a análise de 

diferentes critérios, entre eles o tema, problema, objetivos propostos, a situação de 

pesquisa, a metodologia e interesses do autor.  

De acordo com os assuntos em questão no presente trabalho, tem-se então 

uma pesquisa classificada como analítica e descritiva. Optou-se por esta tipologia, 

pois se entende como pesquisa analítica aquela que aborda um fato, processo, 

situação, decompondo o todo em suas partes componentes. Complementando a 

conceituação da pesquisa analítica, tem-se a descritiva que é aquela que busca 

descrever todos os fenômenos delineando o que é, e abordando quatro aspectos 

que são a descrição, registro, análise e interpretação de fenômenos atuais, 

objetivando o seu funcionamento presente. (MARCONI E LAKATOS, 2006)  
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No que tange os procedimentos técnicos, foram utilizados o estudo de caso, 

destacando que são dois diferentes casos analisados, estabelecendo ao final uma 

análise comparativa entre as duas experiências, reunindo o maior número possível 

de informações detalhadas, com a finalidade de aprender uma determinada situação 

e descrever a complexidade de um fato. (MARCONI e LAKATOS, 2006, p. 274). 

Por se tratar de uma pesquisa que busca investigar fatos presentes, a partir 

de acontecimentos do passado – início do turismo rural nos municípios de Lages e 

de Joinville – também utilizou-se o método de procedimento “ex-post-facto”, onde 

serão “identificadas situações que se desenvolveram naturalmente e trabalhar sobre 

elas como se estivessem sendo submetidas a controles”. (GIL, 2002, p. 49) 

Desta forma, foram descritos e analisados os fatos propostos no tema de 

pesquisa que são as alterações no meio rural após a inserção do turismo rural, 

confrontando os conceitos de territorialidade com os dados obtidos nas entrevistas 

realizadas nos empreendimentos propostos.   

No que tange ao método da pesquisa, foram analisadas as alterações 

ocorridas a partir do desenvolvimento turístico rural no município de Lages (SC) e 

Joinville (SC) considerando os aspectos da territorialidade. 

 Entende-se desta forma, que este estudo procura descrever fatos e não obter 

a freqüência dos mesmos, por este motivo a pesquisa caracteriza-se como 

qualitativa que, de acordo com Silveira (2004, p. 108) são técnicas que “elucidam as 

situações onde se passam os fatos. Evidenciam o que, como, quando, entre outros 

aspectos estes fatos ocorrem, se justapõem e se inter-relacionam”.   

Complementando esta idéia, Marconi e Lakatos (2006, p. 269) afirmam que o 

método qualitativo “preocupa-se em analisar e interpretar aspectos mais profundos, 

descrevendo a complexidade do comportamento humano. Fornece análise mais 
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detalhada sobre as investigações, hábitos, atitudes, tendências, de comportamento, 

etc.” 

 

 

3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA 
 

 

Como população entende-se “um conjunto de elementos que possui as 

características desejáveis para o estudo”. (SILVEIRA, 2004, p. 111). A partir da 

população define-se uma amostra que de acordo com Silveira (2004, p. 111) é “uma 

parte escolhida, segundo critérios de representatividade na população”.  

A amostra utilizada foi não probabilística, ou seja, sem uso de formas 

aleatórias de seleção e intencional, onde se está “interessado na opinião (ação, 

intenção) de determinados elementos da população, mas não representativos dela”. 

(MARCONI e LAKATOS, 1999, p. 54). Sendo a amostra não probabilística não tem-

se a necessidade evidente de uma quantidade específica de entrevistados. 

A definição da amostra pode seguir diferentes critérios. Por tratar-se de uma 

pesquisa que se utiliza de métodos qualitativos, tendo, geralmente uma amostra 

intencional, onde os respondentes são considerados informantes-chaves, seja por 

seu conhecimento a respeito do assunto, seja por ter experiência junto ao tema em 

estudo. Destaca-se também que numa pesquisa qualitativa o grande destaque não é 

para o número de pesquisas realizadas, mas sim para a qualidade das informações 

obtidas. Desta forma a amostra da pesquisa foi levantada tendo como base os 

seguintes critérios: 
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No primeiro objeto de estudo na cidade de Lages – SC optou-se por 

entrevistar o gerente do empreendimento. 

Para responder aos questionamentos referentes às alterações da região após 

a implantação de um empreendimento turístico na região, foram entrevistados cinco 

pessoas da comunidade. A escolha desta amostragem foi intencional, após 

conversa com o gerente da propriedade que indicou os moradores mais próximos e 

que exercem algum tipo de liderança na região. 

Para verificar a percepção dos turistas, foram realizadas 30 entrevistas, no 

período de 21 a 23 de março de 2008, neste final de semana estavam hospedados 

108 turistas na propriedade.  

Ressalta-se que este estudo preliminar do caso de Lages serviu como base 

para a análise empírica do caso de Joinville – SC. 

Para o estudo na cidade de Joinville – SC, foi necessário realizar entrevista 

com o presidente da Associação de Turismo Eco Rural e com a coordenadora de 

Turismo Eco Rural da Promotur (órgão responsável pelo planejamento e promoção 

do turismo no município). Além disso, também foram entrevistados 02 moradores da 

região onde pratica-se o turismo rural e também 15 turistas, para verificar sua 

percepção a respeito do turismo praticado no local.  

Cabe ressaltar também que foi priorizado a região da Estrada Bonita e da 

Estrada D. Francisca, a primeira por ser a pioneira na prática do turismo no 

município e a segunda por sua localização próxima a serra e pelo número de 

propriedades que praticam o turismo rural. 

 

 

3.3 PROCEDIMENTOS DE COLETA E ANÁLISE DE DADOS 
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Para atingir os objetivos propostos, foram utilizados três tópicos 

metodológicos diferenciados: 

1) Revisão bibliográfica que foi constituída de fichamentos e de análise dos 

fatores determinantes para constituição da atividade turística como um 

fenômeno, o entendimento da atividade turística em meios rurais, os 

processos de territorialização e o desenvolvimento. O critério para seleção 

das obras a serem estudadas foi o grau de relevância dos autores dentro das 

áreas relacionadas. 

2) Pesquisa de campo com entrevistas com questões abertas e fechadas, 

realizada com comunidade local, hóspedes e empresários, com a finalidade 

de avaliar a percepção destes entrevistados em relação ao desenvolvimento 

gerado pelo turismo rural na região.  

3) Diálogo entre as informações obtidas através de leituras de diferentes autores 

e sobre os temas em estudo e os dados obtidos nas pesquisas de campo, 

apresentando o resultado final da pesquisa e a resposta à pergunta problema 

norteadora do presente trabalho. 

 

 

3.4 INSTRUMENTOS DE PESQUISA 
  

 

Tratando-se de uma pesquisa qualitativa, foram utilizadas entrevistas para a 

obtenção dos resultados esperados. Cabe ressaltar que, de acordo com Marconi e 

Lakatos (2006, p. 278)  
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as pesquisas qualitativas são muito pouco estruturadas. O principal 
interesse do pesquisador é conhecer o significado que o entrevistado dá 
aos fenômenos e eventos de sua vida cotidiana, utilizando seus próprios 
termos. A entrevista permite o tratamento de assunto de caráter pessoal.  
 
 

Partindo deste pressuposto, as entrevistas são semi-estruturadas, permitindo 

a pesquisadora desenvolver situações que considere adequada e explorar 

amplamente o tema proposto. 

Os roteiros de entrevistas (Apêndices A, B e C) foram elaborados a partir dos 

objetivos específicos e das perguntas de pesquisa estabelecidas na matriz analítica 

(Quadro 1), permitindo assim, ao final da pesquisa, que todos os objetivos propostos 

fossem alcançados. 

 

Quadro 1: Matriz Analítica 

Problema de pesquisa:  
Como se caracterizou a realidade rural a partir do desenvolvimento turístico no município de joinville ao longo 
dos últimos vinte anos? 

Conceito Geral  Conceitos 
auxiliares 

Autores 
propostos 

Objetivo Geral  Objetivos 
Específicos 

Perguntas de 
pesquisa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Territorialidade Turismo Rural 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Almeida e 
Riedl 
(2000), 
Rodrigues 
(2000, 
2001), 
Campanho
lo e Silva 
(2000), 
Silva, 
Vilarinho e 
Dale 
(2000), 
Ruschman
n (2000), 
Presvelou 
(2000), 
Tulik 
(2003), 
Tamanini 
(2006) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analisar as 
experiências de 
desenvolvimento 
turístico rural, 
oriundas dos 
projetos 
estruturados nos 
empreendimento
s escolhidos, 
considerando as 
territorialidades 
particularizadas 
em cada um 
deles. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contextualizar 
os casos 
estudados, 
identificando 
as 
expectativas 
de cada um 
dos projetos 
em relação a 
prática do 
turismo. 
 
 

Como se 
desenvolveu a 
inserção do 
turismo nas 
propriedades 
rurais de Lages e 
Joinville? 
 
Qual a 
expectativa dos 
proprietários dos 
empreendimentos 
estudados em 
relação ao 
turismo? 
 
Qual a percepção 
da comunidade 
local em relação a 
prática do 
turismo? 
 
Como a inserção 
de novas 
territorialidades 
no meio rural 
contribuem para a 
construção de 
novas tecituras 
sociais, 
envolvendo 
comunidade e 
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turistas? 
Verificar as 
expectativas 
dos visitantes 
em relação 
aos 
equipamentos 
de lazer 
estudados e 
fazer uma 
comparação 
com o que é 
oferecido. 

De que forma a 
expectativa dos 
turistas 
corresponde a 
realidade rural? 
 
A principal 
expectativa dos 
visitantes é em 
relação a 
autêntica vida do 
campo ou 
somente a 
espetacularização 
do meio rural? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Territorialidade  

Desenvolvimento 
sustentável 

Sachs 
(1993, 
1997), 
Benko 
(2002), 
Leroy 
(1997). 
Esteva 
(1996) 

 

Rural 

Altieri e 
Masera 
(1997), 
Abramovay 
(1991), 
Silva 
(1997), 
Santos 
(1993), 
Beltrand 
(1973). 

Analisar as 
experiências de 
desenvolvimento 
turístico rural, 
oriundas dos 
projetos 
estruturados nos 
empreendimento
s escolhidos, 
considerando as 
territorialidades 
particularizadas 
em cada um 
deles. 
 

Caracterizar o 
ambiente rural 
na região de 
Lages em seu 
contexto 
histórico 

Como se 
caracterizava o 
ambiente rural de 
Lages e Joinville 
na década de 80? 
 
Quais os fatores 
sociais, políticos 
e econômicos 
que 
desencadearam 
a prática do 
turismo no meio 
rural nas 
regiões? 

Governança 

Andrade 
e Rosseti 
(2008), 
Marques 
(2007), 
Lima e 
Gomes 
(2005), 
Laville 
(2006). 

Contextualizar 
os casos 
estudados, 
identificando 
as 
expectativas 
de cada um 
dos projetos 
em relação a 
prática do 
turismo, da 
territorialidade 
e da 
governança; 
 

Quais os 
aspectos de 
governança 
regem cada um 
dos 
empreendimentos 
estudados? 

 Espetacularização  

Yazigi 
(2001), 
Coriolano 
(2006), 
Debord 
(1968) 

Verificar as 
expectativas 
dos visitantes 
em relação 
aos 
equipamentos 
de lazer 
estudados e 
fazer uma 
comparação 
com o que é 
oferecido. 

De que forma os 
serviços 
oferecidos pelos 
estabelecimentos, 
caracterizam-se 
com a realidade 
do que acontece 
no campo, ou 
aparece mais 
como um 
espetáculo para 
os turistas? 

Fonte: A autora, 2007 

 

 

3.5 CAMPO DE PESQUISA 
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Duas são as áreas de abrangência da pesquisa. Primeiramente o município 

de Lages – SC, situado no planalto serrano do Estado de Santa Catarina, conforme 

observado no mapa abaixo. E segundo o município de Joinville – SC, localizado na 

região norte do estado. 

A figura 1 apresenta o mapa do estado para contextualizar a localização dos 

dois municípios no estado. 

 

 

 

 

 
Figura 1: Mapa do estado de Santa Catarina 

Fonte: Site Santur (2007) 

 

 

 

   Lages  

Joinville 
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3.5.1 Descrição objeto Lages - SC 

 

 

 

Numa análise histórica das atividades econômicas da região (figura 2) 

verifica-se que até meados da década de 40 a agropecuária apresentou-se como a 

principal atividade econômica.  

 

    
Figura 2: Mapa Região de Lages – SC 
Fonte: Prefeitura Municipal de Lages, 2007 

 
 
 
Neste período o ciclo econômico foi o do couro, da carne e da erva-mate. Do 

final da década de 40 até meados dos anos 60 a madeira passa a representar a 

economia, sendo que auge ocorreu entre 1950 e 1960. A partir dessa época, Lages 

passou por um intenso período migratório, de crescimento populacional e se torna 

um centro de atração para a região.  

Em uma década (60 a 70) chegou a quase dobrar a população. Com o 

declínio da produção madeireira, que foi responsável pelo aumento do sistema viário 

e da prestação de serviços, provocando um dinamismo maior, tanto no comércio 
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como na indústria, a economia da cidade passou por um processo de readaptação 

sem necessariamente apresentar um novo ciclo econômico, principalmente no que 

diz respeito a destaque de uma atividade econômica que caracterize um novo ciclo.  

Diante disso, em 1984 várias lideranças, reuniram-se com a finalidade de 

encontrar novos rumos para o município, foi assim que surgiram as primeiras 

experiências de turismo rural.  

Fazendas seculares começaram a recepcionar pessoas vindas de outras 

cidades para as refeições e aos poucos abriram também para hospedagem e o 

município foi considerado pioneiro do turismo rural no Brasil. (TULIK, 2003)  

Esta breve análise mostra como foi o surgimento da atividade de turismo rural 

no município, que representa o objeto de estudo do presente trabalho.  

 Neste contexto, atualmente o município conta com oito fazendas que 

praticam o turismo (PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES, 2007). Para o estudo 

de caso comparativo com o modelo da cidade de Joinville será considerado  um 

empreendimento (figura 3) localizado no distrito de Índios, região rural do município. 

Na apresentação dos resultados este empreendimento será chamado de 

empreendimento A. 

 
   

   Figura 3: Região distrito de Índios – Lages – SC  
Fonte: a pesquisadora, 2008 
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Optou-se por este empreendimento (figura 4) por ser um hotel construído no 

meio rural, inaugurado em 2001.  

 

 
Figura 4: Vista parcial do empreendimento                            
Fonte: o empreendimento, 2008 

 
 
Além do conforto de um hotel oferece todas as atividades de lazer de um 

empreendimento hoteleiro, sendo que, algumas destas atividades “representam” a 

vida do homem campeiro. Todas as construções foram feitas com a finalidade de 

caracterizar uma fazenda.                   

 

 

3.5.2 Descrição objeto Joinville – SC 

 

 

Joinville, município localizado no planalto norte catarinense é a maior cidade 

do estado em densidade populacional, de acordo com dados do IBGE (2008). 

Também apresenta o maior PIB do estado. 

Foi fundada em 1851 e colonizada por imigrantes alemães que buscavam 

novas oportunidades em terras brasileiras. 
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Sua economia é baseada numa indústria diversificada em diferentes 

segmentos o que a faz o terceiro maior pólo industrial da região sul do país de 

acordo com o IBGE (2008). Também devido a esta questão o município recebeu a 

denominação de “Manchester Catarinense”. 

Entretanto não é somente a indústria que movimenta a economia da cidade. 

O setor de serviços também está em crescimento e o turismo apresenta-se como 

uma alternativa para tal. 

Há dez anos foi inaugurado um centro de eventos, denominado Centreventos 

Cau Hansen (figura 5), para atração de eventos de negócios e culturais. A partir 

desta inauguração foi identificada no município uma tendência a prática do turismo 

de negócios e eventos e a maioria das estratégias do poder público e iniciativa 

privada é voltada para esta finalidade.  

 

   
Figura 05: Vista parcial Centreventos Cau Hansen                           
 Fonte: Conurb, 2008 

 

Entretanto com todas as paisagens naturais e os atrativos localizados no meio 

rural, o município não poderia deixar de trabalhar com a questão do turismo rural, 

por este motivo houve a organização de interessados na prática deste tipo de 
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turismo e a partir de 1992, iniciou-se timidamente a prática desta atividade na 

Estrada Bonita localizada na região norte do município.  

Em 2005 atores envolvidos com a atividade do turismo no município se 

reuniram e organizaram o planejamento estratégico do turismo e neste ficou definido 

que o turismo rural seria uma das prioridades, desta forma foi criada uma 

associação do que o município denominou Turismo Eco-rural, termo ainda não 

trabalhado pela academia e que busca conceituações. 

Atualmente várias regiões do município trabalham com o atendimento do 

turismo, entre elas Estrada Bonita (figura 6), Piraí e Estrada D. Francisca. 

           

 
Figura 6: Estrada Bonita – Joinville, SC 

           Fonte: Promotur, 2008 
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Cabe ressaltar, porém, que, diferentemente da experiência do município de 

Lages, em Joinville o turismo rural surge como uma alternativa de trabalho e renda 

nas comunidades rurais enquanto em Lages surgiu como uma alternativa econômica 

para o município.  
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4 RESULTADOS DA PESQUISA 

 

 

Ao definir os instrumentos de coleta de dados, que pudessem permitir a 

obtenção dos objetivos propostos desta pesquisa, foi elaborado a entrevista semi 

estruturada para aplicação com o gerente que participou de todo o processo de 

implantação do empreendimento A, no município de Lages SC e do presidente da 

Associação de turismo Eco Rural de Joinville SC; a comunidade de seu entorno e os 

turistas que freqüentam os dois objetos de pesquisa também foram entrevistados. 

Ressalta-se que o caso apresentado de Lages serviu como indicador para a 

análise particularizada do município de Joinville, apresentando as diferentes 

governanças envolvidas. 

 

4.1 RESULTADOS PESQUISA LAGES – SC 
 

 

A seguir serão apresentados os resultados das pesquisas realizadas com o 

gerente, os moradores do entorno e os turistas do empreendimento em estudo. 

 

 

4.1.1 Entrevista Semi Estruturadas Com Gerente Empreendimento A 

 

 

O objeto da pesquisa trata-se de um empreendimento de hospedagem no 

meio rural localizado no distrito de Índios, município de Lages – SC.  
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Em entrevista com o gerente da propriedade, realizada no dia 21 de março de 

2008, pôde-se verificar alguns aspectos referentes a propriedade que ajudarão na 

obtenção dos objetivos propostos no presente trabalho, conforme pode ser 

observado abaixo. 

No princípio da entrevista foi destacado pelo gerente, que o empreendimento 

não se enquadra nos modelos conceituais de turismo rural, conforme declaração 

abaixo. 

Entende-se que a pousada rural não pratica o turismo rural, pois nosso foco 
principal é o meio de hospedagem, a recreação e a alimentação. O que 
oferecemos aos nossos hóspedes é um hotel que está localizado no meio 
rural e isso agrega valor aos nossos serviços. (GERENTE POUSADA 
RURAL, 2008)  

 

Esta observação foi feita, pois o objetivo principal do empreendimento são os 

serviços de hospedagem, recreação e alimentação em um hotel que utiliza o meio 

rural como fator de atração da demanda.  

Destaca-se que esta análise também foi feita por alguns funcionários do hotel, 

no decorrer da realização das pesquisas. Desta forma, o empreendimento foi 

denominado de pousada rural, pertencente a um dos sistemas S1 que é responsável 

por oferecer serviços sociais a seus associados, neste caso comerciários. 

Confrontando os dados informados com a literatura apresentada, verifica-se 

que a percepção deles está correta, pois não existe a atividade produtiva, na 

verdade a prática do empreendimento no município de Lages, pode ser denominada 

turismo no meio rural, conforme já abordado na fundamentação teórica em autores 

como Tulik (2003). 

                                            
1 Conjunto de organizações paraestatais das entidades corporativas dos empresariais voltadas para o 
treinamento profissional, assistência social, consultoria, pesquisa e assistência técnica, que além de 
terem em comum seu nome iniciado com a letra S, têm raízes comuns e características 
organizacionais similares. (GOMES, 2005) 
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A seguir foi destacado um pouco da história do hotel. A iniciativa de 

construção surgiu em 1995, quando o departamento regional do sistema, localizado 

na capital do estado - Florianópolis – SC - resolveu investir em mais uma unidade de 

hospedagem, além das já existentes nos municípios de Florianópolis (litoral) e 

Blumenau (Vale). A partir disso foi adquirido um terreno localizado no distrito de 

Índios na serra catarinense.  

A escolha pelo município de Lages decorreu do trabalho com turismo rural 

que a região desenvolvia na época e conseqüentemente sua divulgação em âmbito 

nacional como Capital Nacional do Turismo Rural, o fato de o município ter esta 

denominação poderia ajudar na atração de demanda. 

Ao ser questionado sobre a aquisição do terreno o gerente afirmou que  

Na época da aquisição do terreno, o antigo proprietário o utilizava como 
sítio de lazer para passar os finais de semana com a família, não 
impactando de forma significativa a região, visto que não existia público 
externo visitando o empreendimento.  
  

De um sítio de lazer, onde somente o proprietário e sua família utilizavam, 

passa a ser um hotel localizado no meio rural. Desta forma novas pessoas começam 

a freqüentar a localidade e inicia o envolvimento de diferentes territorialidades 

culturais envolvidas, pois os turistas trazem novas expectativas e experiências para 

o local. 

A localidade, antes da implantação de um empreendimento hoteleiro, 

pertencia a uma mesma família, caracterizando-se como uma grande propriedade 

latifundiária. Com o passar do tempo, estas terras foram divididas e atualmente, 

além das terras onde está localizada a Pousada Rural, percebe-se grandes 

extensões de plantação de pinus, caracterizando-se como um empreendimento de 

longo prazo para os investidores.  
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A proposta inicial era um local para que os visitantes passassem o dia, tanto 

que na sua estrutura ainda encontram-se churrasqueiras, que hoje já não são 

utilizadas. Também seria disponibilizado um camping. Com o decorrer do 

desenvolvimento do projeto, a proposta foi adaptada para o oferecimento de 

hospedagem e por conta disso, foi construído e inaugurado em maio de 2001, um 

prédio de dois pavimentos com 20 apartamentos e ainda 20 cabanas com duas 

Unidades Habitacionais cada uma, capacidade para atendimento de 142 hóspedes 

simultaneamente. Além da área de hospedagem, ainda conta com todos os itens 

para a recreação dos seus hóspedes e visitantes  e ainda um restaurante com 

capacidade para 120 pessoas onde são valorizados os aspectos culturais 

encontrados na gastronomia da região. 

Em relação ao incentivo da mão de obra local, destacou-se que somente dois 

de um total de 63 funcionários do hotel, são moradores do entorno do 

empreendimento. O restante mora em Lages e desempenha suas atividades 

profissionais no distrito de Índios. Esta realidade é decorrente da falta de 

qualificação dos moradores do entorno.  

Neste caso pode-se claramente perceber os aspectos da espetacularização, 

pois muitas atividades recreativas envolvem demonstrações da cultura local, da lida 

do campo, mas o que se apresenta são espetáculos, sendo os executores 

moradores da cidade. 

Quando questionado sobre o incentivo para que as fazendas do entorno 

incentivem a prática do turismo, foi destacado, que, por questões burocráticas da 

empresa, não é possível adquirir produtos típicos ou agrícolas das fazendas 

próximas, pois todas as compras devem ser feitas a partir de licitações.  
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Porém, existe um incentivo e uma parceria com um sítio localizado em frente 

ao hotel, onde todos os hóspedes podem acompanhar as atividades de ordenha de 

vacas, o passeio a cavalo e tomar o camargo2.  

Duas das fazendas localizadas na região também começaram a trabalhar 

com o atendimento a hóspedes e visitantes, implantando serviço de refeições e 

pesque pague, conforme será descrito no item de entrevistas com a comunidade.  

Os produtos artesanais de Lages e região podem ser encontrados na Loja de 

artesanato (figura 7), que faz parte de uma cooperativa de artesãos do município.  

 

 
Figura 7: Vista interna Loja de Artesanato Empreend imento A 
Fonte: A autora, 2008 

 
 
 

Portanto percebe-se com esta entrevista que o foco do empreendimento não 

representa a prática do turismo rural e sim a prática do turismo no meio rural, ou seja 

este meio serve como um atrativo para a demanda. Com as visitas in loco e também 

com a entrevista fica perceptível as questões de espetacularização no meio rural, 
                                            
2 Café bem forte, com açúcar, onde tira-se o leite direto do ubre da vaca. 



 72

visto que a comunidade autóctone não tem representatividade no quadro de 

funcionários e todas as atividades recreativas que representam as atividades 

campeiras e o meio rural são realizadas por colaboradores que vivem na cidade de 

Lages e executam suas atividades profissionais num empreendimento localizado no 

meio rural.  

 

 

4.1.2 Entrevistas semi estruturadas comunidade do entorno – Distrito de Índios. 

 
 
 
 

Para atender os objetivos que buscam caracterizar o ambiente rural nas 

regiões dos empreendimentos em seu contexto histórico e contextualizar os casos 

estudados, identificando as expectativas de cada um dos projetos em relação a 

prática do turismo, foram também realizadas entrevistas com moradores da 

localidade.  

A escolha destes moradores foi feita por indicação do gerente do 

empreendimento, que apontou as pessoas que direta ou indiretamente estão 

envolvidas com a propriedade. Desta forma, foram entrevistados cinco moradores, 

todos residentes na região há mais de 15 anos. 

O primeiro morador denominado X, é residente da região há 38 anos e 

destacou que a comunidade não tem contato com o hotel localizado no meio rural, 

somente duas pessoas são colaboradoras e destacou a falta de investimento que o 

empreendimento faz na contratação e qualificação com a comunidade autóctone. 

Não vê benefício algum para a região, visto que a principal atividade produtiva é o 

reflorestamento e o contato com os hóspedes do hotel é nulo. 
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O segundo morador, residente há 16 anos, não percebeu nenhuma alteração 

após a implantação do empreendimento rural, a única que fez em relação a esta 

questão foi  

A única coisa que mudou foi que Lages e a região aqui de Indios se tornou 
mais conhecida. Algumas vezes cheguei a atender aqui no meu bar 
pessoas de outros lugares, lá de São Paulo e do Paraná. Mas para nós 
pouca coisa mudou. 

 

 A terceira moradora tem uma pequena propriedade rural (Sítio 

Schumacher) localizada em frente ao empreendimento estudado. Antes da 

implantação do hotel, sua propriedade era destinada a criação de gado leiteiro, mas 

com a inauguração do hotel, houve uma parceria para que o sítio atendesse os 

hóspedes. Esse atendimento envolve passeios a cavalo e ordenha de vacas. Foi 

diretamente beneficiado, pois o empreendimento A cedeu 8 cavalos para que os 

passeios fossem realizados. Esta moradora vê o turismo de forma boa para a 

localidade pois é um incremento de sua renda.  

Devido ao movimento de turistas, já aumentou a estrutura de atendimento e 

hoje possui também um bar que vende todo o tipo de bebidas e uma pequena loja 

(figura 8) que vende produtos para montaria e artesanato da região. 
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Figura 8: Loja Sítio Schumacher 
Fonte: a autora, 2008 

 

 

O quarto morador é proprietário de um pesque pague ao lado do 

empreendimento em estudo. Hoje sua principal renda é o pesque pague e o 

restaurante e se beneficia de turistas que se hospedam no empreendimento A, visto 

que muitos passam o dia em sua propriedade. Já está na localidade há mais de 13 

anos e seu empreendimento emprega 18 funcionários da região. 

A última moradora também é proprietária de um pesque pague próximo ao 

empreendimento estudado. Atua na região há mais de oito anos e não percebeu 

alteração alguma com a inauguração do empreendimento A, visto que os hóspedes 

não são seu público alvo. Destacou que não há incentivo por parte do 

empreendimento para a comunidade local, nem para os produtos produzidos na 

região. Esta afirmação é vista em sua fala sobre a questão do incentivo:  

O pessoal da pousada poderia incentivar mais a comunidade aqui, mas é 
difícil nós vendermos nossos produtos para eles. As exigências da vigilância 
sanitária são grandes, por isso já tentamos montar uma cooperativa para 
produzir geléias, doces e depois vender para eles (empreendimento), mas 
eles não dão incentivo nenhum. Aí o pessoal aqui da região prefere viver da 
plantação de pinus que dá mais dinheiro.  
 
 

Com estas entrevistas percebe-se que alguns membros da comunidade não 

sentiram alterações com a implantação do empreendimento, com exceção de dois 
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proprietários de negócios que foram diretamente beneficiados financeiramente com 

o aumento de demanda na região.  

Neste caso não há uma tecitura social, visto que os hóspedes não interagem 

diretamente com a comunidade autóctone. A interação maior se dá com os 

colaboradores que na grande maioria são moradores da cidade e possuem 

praticamente as mesmas experiências que o turista, neste caso, mais uma vez fica 

comprovada a espetacularização que ocorre no meio rural. 

 

 

4.1.3 Entrevista com hóspedes e visitantes 

 

 

Conforme abordado anteriormente, para apresentar um dos objetivos 

específicos propostos no presente estudo, fez-se necessária a realização de 

entrevistas com os hóspedes e visitantes do empreendimento localizado na cidade 

de Lages – SC. Neste caso foram entrevistadas 30 pessoas que estavam no 

empreendimento no dia 21 de março de 2008. 

O primeiro questionamento diz respeito a origem dos visitantes. Ficou 

evidenciado, que a maioria dos entrevistados (30%) tinha como origem a capital 

Florianópolis, devido a proximidade desta com o município de Lages. Em seguida 

apresentam-se moradores da cidade de Lages que passam o dia no 

empreendimento A, como alternativa de lazer. 

Nesta perspectiva comprova-se que o freqüentador de locais no meio rural 

geralmente são de grandes centros e buscam esta forma de lazer como uma fuga do 

cotidiano e do estresse gerado pelas cidades. 
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Ao serem questionados se aquela era a primeira visita a pousada rural 53% 

afirmaram que não, isso representa que as pessoas que procuram um 

empreendimento rural, geralmente retornam, pois encontram sossego e 

tranqüilidade além dos serviços que atendem suas expectativas.  

A afirmação acima pode ser comprovada no questionamento que refere-se ao 

que esperam encontrar em um empreendimento localizado no meio rural, muitas 

respostas se repetiram e ficaram focadas na questão de sossego, descanso, paz, 

tranqüilidade, boa alimentação e bons serviços e também a questão do contato com 

a natureza. Poucos entrevistados focaram na questão de atividades recreativas.  

Mais uma vez, percebe-se que a expectativa em relação ao meio rural é a 

tranqüilidade e a fuga do estresse e do cotidiano das grandes cidades. 

As expectativas vão de encontro aos motivos que fazem com que os turistas 

freqüentem um empreendimento no meio rural, que são a estrutura física do local, os 

serviços oferecidos, a fuga do estresse e a preferência pela prática do turismo em 

meio rural. 

 

4.2 RESULTADOS PESQUISA JOINVILLE – SC 
 
 
 

Para estabelecer uma comparação entre duas diferentes experiências, 

também se fez necessária a realização de pesquisas com a comunidade joinvilense 

envolvida com a atividade turística rural.  

Desta forma foi entrevistado o presidente da Associação de Turismo Eco-

Rural, a coordenadora do Turismo Eco Rural da Promotur, dois moradores que 

praticam o turismo rural e também quinze turistas e visitantes. Os resultados são 

apresentados nos itens a seguir. 
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4.2.1 Entrevista Semi Estruturada com presidente Associação de Turismo Eco Rural 

e Coordenadora de Turismo Eco-Rural da Promotur. 

 

  

Para atingir os objetivos da pesquisa, compreendendo as dinâmicas da 

associação e as diferentes territorialidades envolvidas na prática do turismo rural 

neste município, foi necessário realizar entrevista com o presidente da Associação 

de Turismo Eco-Rural e também com a coordenadora do turismo eco-rural da 

Promotur que é o órgão público responsável pelo planejamento e divulgação do 

turismo no município. 

Primeiramente é importante apresentar uma contextualização da associação, 

bem como um pequeno histórico que auxiliará no entendimento do processo de 

governança da área rural do município. 

As propriedades rurais do município de Joinville, principalmente as 

localizadas na área norte, começaram a receber visitantes no início da década de 

90, especificamente no ano de 1992 quando foi construído um portal de acesso da 

Estrada Bonita.  

Os moradores desta região organizaram-se em uma associação da Estrada e 

começaram a trabalhar com o turismo. Inicialmente eram 05 moradores que 

recebiam os turistas que vinham passar o dia nas propriedades e também 

compravam o que ali era produzido, como geléia, melado e leite. Como o passar do 

tempo, das 60 famílias moradoras da região, 12 abriam suas propriedades para os 

turistas. Entretanto, com as dificuldades enfrentadas para receber o turista, somente 

07 ainda atuam na área. 
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Em 1995 foi fundada a Associação de Moradores da região da D. Francisca 

com uma preocupação com o meio ambiente, principalmente no que tange a 

questão da água potável e saneamento básico na região rural.  

Em 2005 vários atores envolvidos com o planejamento do município reuniram-

se para elaborar o planejamento estratégico de várias áreas do município e entre 

uma das ações foi criada a Associação de Turismo Eco-Rural. 

De acordo com o atual presidente da associação, a principal expectativa dos 

proprietários com a implantação de uma associação era a geração de emprego e 

renda para a área rural e a implantação de alternativas e soluções para possibilitar 

que mais famílias iniciassem na prática do turismo rural.  

Entretanto, várias são as dificuldades encontradas para receber o turista nas 

propriedades rurais, principalmente pelo grande número de regras e normas 

impostas pela vigilância sanitária do município. 

Outra dificuldade é a questão financeira. De acordo com o presidente da 

associação, o agricultor que passa a trabalhar com o turismo rural, já vem de outra 

atividade que já não tem retorno financeiro e econômico e buscam na prática do 

turismo “a salvação da propriedade”. Porém as pessoas não têm recursos 

financeiros e estão bastante desacreditadas para assumir financiamentos, para 

investir e adequar as propriedades de acordo com as exigências da vigilância 

sanitária. 

Outra questão destacada e, que também foi apresentada na fundamentação 

teórica deste trabalho, é a dificuldade em conceituar as atividades desenvolvidas no 

meio rural de Joinville. Ainda existe uma discussão conceitual do que se pratica em 

Joinville, se é turismo rural, agroturismo ou turismo comunitário. Isso pode ser 

observado na fala do presidente 
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Hoje nós temos uma dificuldade bastante grande em dizer quem é 
agricultor, quem faz turismo rural, quem faz ecoturismo. E o foco da 
associação, ainda está assim, por que quando a gente começa a aprender 
um pouquinho mais o que é um e o que é outro você começa a descobrir 
que o foco da Associação de Turismo Eco Rural está bem fora daquilo que 
foi criado em determinado momento para tentar abranger todas as áreas, 
mas se for turismo rural o foco está um pouco fora. Acho que somos mais 
um turismo comunitário do que turismo rural. 
 
 
 

Quando questionado em relação as alterações do meio rural após a prática do 

turismo rural foi afirmado que poucas alterações aconteceram, na verdade foi 

insignificante. Afirmou que deveria haver mais crédito junto a comunidade 

joinvilense. Sente uma dificuldade em trabalhar o desenvolvimento do turismo, 

mesmo depois da criação da associação.  

Finalizou a entrevista afirmando que a grande dificuldade hoje é a efetivação 

de projetos. A associação já tentou recursos para melhoria de sua realidade, mas 

existe dificuldade para elaborar projetos para busca recursos. 

Diante das dificuldades e da realidade apontada pelo presidente da 

Associação, fez-se necessária uma entrevista com a coordenadora de Turismo Eco-

Rural da Promotur. Ficou evidente que as dificuldades relatadas anteriormente 

realmente condizem com a realidade do órgão responsável pelo turismo no 

município.  

Ainda ficou evidente algumas outras dificuldades, tais como a dificuldade em 

definir quais propriedades que efetivamente praticam o turismo rural. Hoje são 

aproximadamente 50 propriedades rurais cadastradas, mas a maioria não pode ser 

considerada como turismo rural, visto que não tem nenhuma estrutura para atender 

os turistas. Na maioria das vezes oferecem um lago para pesque pague e somente a 

população autóctone que freqüenta. 

A maioria dos proprietários que começaram a atender os turistas achavam 

que o turismo seria a alternativa para melhoria de sua renda, mas não tinham 
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ciência que teriam que abdicar de finais de semana e feriados para o atendimento 

dos turistas. Este foi um fator que os desmotivou a continuar trabalhando com o 

turismo e muitos abandonaram a prática. 

Foi ressaltado também que a maioria dos proprietários não vêem benefícios 

em estar vinculado a uma associação, pois esta não apresenta nenhuma vantagem 

para os mesmos.  

Desta forma, esta coordenadora acredita que deve haver uma melhoria no 

estatuto da Associação e fazer com que este seja posto em prática, pois atualmente 

o que está na teoria, não é colocado em prática.  

 

 

4.2.2 Entrevistas Semi Estruturadas com proprietários empreendimentos rurais 

 

 

No caso de Joinville também foi necessário a entrevista com moradores da 

região onde o turismo é praticado, principalmente para verificarem-se as alterações 

no meio rural. Como nesta situação os moradores praticam o turismo rural em suas 

propriedades optou-se por entrevistar estas pessoas, pois vivenciam a realidade do 

turismo rural. Diferente do caso de Lages, estes moradores tem contato direto com 

os turistas que vem ao município praticar o turismo rural e demonstram os benefícios 

e malefícios que a prática da atividade gera para a região rural. 

A escolha dos dois entrevistados deu-se por indicação do presidente da 

Associação de Turismo Eco-rural. 

 A primeira moradora, denominada X, é Bacharel em Turismo e Hotelaria e é 

proprietária de um hotel localizado na região rural da Estrada D. Francisca. Seu 
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hotel é uma herança de seus avôs. Destacou que na região onde o hotel está 

instalado recebe muitos representantes comerciais que estão de passagem e que a 

maioria dos empreendimentos da região são pesque-pagues. Não percebe muitas 

alterações no meio rural a partir da prática do turismo.  

Em relação a associação destacou que as pessoas envolvidas tem muita 

vontade de fazer o trabalho associativo, mas não conseguem colocar em prática. 

Poucas são as pessoas que efetivamente participam das reuniões. Também 

destacou que muitos proprietários não vêem benefícios em estar associados. A 

percepção desta moradora vai de encontro ao que já foi abordado no item anterior 

nas falas do presidente da associação e da coordenadora da Promotur. 

O segundo morador, denominado Y, tem uma propriedade na Estrada Bonita. 

Foi a primeira propriedade a atender turistas e visitantes. A princípio para a venda 

dos produtos produzidos no local, em seguida construiu um museu para atender os 

visitantes e contar a história de sua família.  

Hoje a renda da propriedade é oriunda exclusivamente da venda de melado e 

produtos que revende de outros produtores rurais do município. Embora ache que 

não foram muitas as alterações após a prática do turismo rural, demonstra-se 

bastante preocupado, pois as exigências da vigilância sanitária fizeram com que 

muitos proprietários desistissem do turismo. Em relação a isso destacou “estou me 

sentindo num túnel com luz amarela, as outras propriedades estão fechando e um 

passarinho sozinho não faz efeito”.  O que mais o preocupa é a questão da 

terceirização dos espaços na Estrada Bonita. Hoje os dois restaurantes estão 

locados para pessoas que não conhecem a realidade rural e não atendem bem os 

turistas.  
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Por muito tempo esses restaurantes representavam os atrativos da demanda, 

que passavam o dia na Estrada Bonita e compravam os produtos vendidos ali. Hoje 

já não existe um forte atrativo e a demanda diminui gradativamente.  

Outra preocupação deste proprietário é que os filhos não querem dar 

continuidade aos trabalhos, pois acreditam ser mais fácil o trabalho da indústria. 

Destacou também “quando o pessoal da cidade está de folga, nós temos que 

trabalhar e aí muitos de nós não se adaptam”. Esta fala é exatamente o que foi 

ressaltado pela coordenadora da Promotur e que ocasionou o fechamento de muitos 

estabelecimentos no meio rural.  

Com estas entrevistas percebe-se uma diferenciação em relação ao caso de 

Lages, aqui os moradores tem contato direto com os turistas. A tecitura social e as 

territorialidades estão mais envolvidas, fazendo com que, muitas vezes os hábitos 

da cidade sejam incorporados nos hábitos rurais, conforme será apresentado no 

item de análise comparativa dos casos de Lages e Joinville. 

 

 

4.2.3 Entrevista com Turistas, Hóspedes e Visitantes 

 

 

Assim como no caso de Lages, para apresentar um dos objetivos específicos 

propostos no presente estudo, fez-se necessária a realização de entrevistas com os 

turistas e visitantes da área rural do município de Joinville – SC. Sendo assim, foram 

realizadas 15 entrevistas na região da Estrada Bonita e D. Francisca 

O primeiro questionamento diz respeito a origem dos visitantes. Ficou 

evidenciado, que a maioria dos entrevistados (60%) tinha como origem os estados 
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de Paraná e São Paulo. Em seguida apresentam-se moradores da cidade de 

Joinville e da região norte do Estado de Santa Catarina que passam o dia na área 

rural, como alternativa de lazer. 

Nesta perspectiva comprova-se, assim como no outro caso em estudo, que o 

freqüentador de locais no meio rural geralmente são de grandes centros e buscam 

esta forma de lazer como uma fuga do cotidiano e do estresse gerado pelas cidades. 

Ao serem questionados se aquela era a primeira visita na área rural de 

Joinville 56% afirmaram que não, foi entrevistado um casal que visita há vinte anos 

uma propriedade rural. Sempre que vem de São Paulo com destino ao litoral 

catarinense visita o local para comprar os produtos coloniais oferecidos. Isso 

representa que as pessoas que procuram o meio rural, geralmente retornam, pois 

encontram sossego e tranqüilidade. 

A afirmação acima pode ser comprovada no questionamento que refere-se ao 

que esperam encontrar em empreendimentos turísticos localizados no meio rural, 

novamente, assim como no caso de Lages, as respostas ficaram focadas para 

sossego, boa alimentação, descanso, paz, tranqüilidade, bons e contato com a 

natureza. 

Portanto, desta forma, fica claro que o que as pessoas buscam no meio rural 

é a tranqüilidade e a fuga do estresse e do cotidiano das grandes cidades. 

  

 

 

4.3 ANÁLISE COMPARATIVA DAS DUAS EXPERIÊNCIAS 
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Para fazer esta análise, primeiramente cabe destacar que os dois modelos 

estudados apresentam uma realidade bastante distinta. No município de Lages a 

prática do turismo rural concentra-se em empreendimentos hoteleiros e o 

corporativismo é mais evidente, não tendo um foco associativo. O início da prática 

do turismo rural também ocorreu em função de uma alternativa para a economia do 

município que ficou desestruturado após a queda da economia extrativa de madeira. 

Neste sentido, pode-se afirmar, de acordo com a fundamentação teórica, que 

o que é praticado neste município é o turismo no meio rural, ou seja, são 

empreendimentos que utilizam este meio como uma estratégia para atratividade da 

demanda. 

Analisando os conceitos apresentados anteriormente, percebe-se que em 

Joinville, a atividade concentra-se mais no agroturismo, pois a maioria das 

propriedades que recebem o turista ainda tem em sua propriedade a prática de 

atividades ligadas a produção agrícola, ou produção de produtos artesanais.  

O início desta prática em Joinville ocorreu a partir da organização dos 

proprietários rurais como uma forma de incentivar a agricultura familiar e evitar o 

êxodo rural.  

Como Joinville apresenta-se como um pólo industrial do estado de Santa 

Catarina, os filhos dos agricultores já não viam interesse em permanecer no campo, 

visto que o trabalho na indústria era mais rentável. Infelizmente, nas pesquisas 

pode-se perceber que esta ainda é uma prática que ocorre atualmente. 

Tendo esta realidade evidente os proprietários organizaram-se em uma 

associação de turismo Eco-rural com a finalidade de garantir a subsistência das 

propriedades rurais. 
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Em entrevista com a coordenadora da área de turismo eco-rural da Promotur, 

órgão responsável pelo turismo do município de Joinville, evidenciou-se que a 

Associação funciona corretamente na teoria, porém a prática é bastante diferente. 

Muitos associados não contribuem com a associação e várias propriedades não 

percebem vantagem em participar de uma associação com esta finalidade visto que 

ainda não apresentam nenhum benefício extra. 

Em análise, percebeu-se que este fato é real e atualmente a associação de 

Turismo Eco-Rural do município de Joinville ainda necessita de uma estruturação 

para garantir que seus objetivos sejam cumpridos.  

Em relação ao meio rural foi possível perceber nas duas experiências 

estudadas que os aspectos da rusticidade perdem-se a medida que os moradores 

destas áreas buscam a comodidade e a similaridade com a área urbana dos 

município. Isso fica claro ao analisar-se os aspectos arquitetônicos (figura 09) da 

região da Estrada Bonita em Joinville e também do próprio objeto de estudo do 

município de Lages. Também os acessos ao meio rural dos dois municípios, na 

maioria dos casos são asfaltados (figura 10). 

 

 
Figura 09: Propriedade na Estrada Bonita – Joinvill e – SC 
Fonte: A autora, 2008 
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Figura 10: Acesso Estrada Bonita – Joinville – SC 
Fonte: A autora, 2008 

 

Finalizando esta análise, é possível perceber que, mesmo apresentando-se 

com realidades diferenciadas, os dois municípios encontram problemas similares em 

relação à prática do turismo rural. Os proprietários praticam o turismo num meio que 

carece de estudos e que a população autóctone necessita de ajuda tanto no que diz 

respeito as questões econômicas, sociais e culturais.  

Em relação aos turistas, hóspedes e visitantes, pode-se perceber que as 

expectativas são similares, independente do tipo de empreendimento localizado no 

meio rural. Em função da vida agitada nos grandes centros, buscam sossego,  

tranqüilidade e contato com a natureza. 

Portanto, a partir do momento que a prática do turismo for benéfica, sem 

afetar as diferentes territorialidades envolvidas é possível uma melhoria nas 

condições de vida do meio rural nos dois municípios. 
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5 CONCLUSÃO 

 

 

Muitos são os estudos que abordam o tema turismo rural, porém este é um 

assunto que não se finda. Afirma-se isso por várias razões, entre elas a dificuldade 

conceitual do tema, a preocupação com o meio ambiente e a com a comunidade 

local. Interessante citar também a dificuldade na distinção entre o meio rural e o 

meio urbano. 

Com o crescimento demográfico e com a globalização, as diferentes 

territorialidades, principalmente as culturais, apresentam-se difusas e o habitante 

das áreas rurais tendem a reproduzir o que acontece nos grandes centros. Enquanto 

os moradores da cidade querem vivenciar o que acontece na área rural. É 

exatamente nesta difusão de territorialidades que acontece a espetacularização, 

principalmente do meio rural. 

Resgatando os objetivos apresentados para este estudo, primeiramente, 

apresenta-se ao objetivo geral - Analisar as experiências de desenvolvimento 

turístico rural, oriundas dos projetos estruturados nos empreendimentos escolhidos, 

considerando as territorialidades particularizadas em cada um deles - pôde-se 

verificar dois casos distintos que se apresentaram com diferentes enfoques também 

no que se refere às questões de governança, sendo um corporativo e um 

associativo.  

No que diz respeito ao primeiro objetivo específico estudado que refere-se a 

caracterização do ambiente rural nas regiões em seu contexto histórico verifica-se 

as diferenças históricas. O primeiro caso, Lages apresentou-se como um município 

onde a economia tinha como base a extração da madeira e o turismo rural 

apresentou-se como uma alternativa para geração de renda. 
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No segundo caso, Joinville, o município é basicamente industrial e a prática 

do turismo no meio rural deu-se em decorrência de garantia das pessoas na área 

rural e garantir o fortalecimento da agricultura familiar. 

No que concerne o segundo objetivo específico - contextualizar os casos 

estudados, identificando as expectativas de cada um dos projetos em relação a 

prática do turismo – conclui-se que embora as realidades sejam diferentes, a grande 

expectativa em relação a prática do turismo rural é a questão econômica e 

financeira. Com a queda das atividades produtivas o turismo apresenta-se como 

uma alternativa de emprego e renda na área rural.  

Abordando o terceiro objetivo específico que diz respeito às expectativas dos 

turistas em relação ao turismo rural, percebe-se que não existem diferenças entre os 

turistas que freqüentam a região serrana e a região norte de Santa Catarina. Todos 

estão em busca de sossego, tranqüilidade e contato com a natureza.  

 Ainda tecendo algumas conclusões referentes aos casos estudados, 

recomenda-se que o município de Joinville efetivamente trabalhe com a questão 

associativa, pois, embora apresente uma Associação de Turismo Eco-Rural, esta 

ainda não está evidenciada para seus membros e para a comunidade e também seu 

trabalho não está sendo executado sobre as premissas teóricas que abordam o 

tema associativismo.  

Em relação ao empreendimento estudado no município de Lages – SC é 

importante considerar os aspectos do entorno. Ficou evidenciado que a comunidade 

do distrito de Índios não tem contato com o empreendimento e a eles não é dada 

possibilidade para que isso aconteça. É necessário, portanto, que sejam realizadas 

capacitações e apresentadas possibilidades para que esta comunidade também se 

beneficie do empreendimento.  



 89

Destaca-se que existe interesse em dar continuidade a este estudo em 

futuras pesquisas que envolvam esses temas e ainda trabalhem mais efetivamente a 

questão da espetacularização no meio rural e como isso afeta a comunidade local e 

os turistas, através de suas distintas territorialidades.  
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UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU 
PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO STRICTU SENSU 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 
 
 
 
Pesquisa: Novas territorialidades no espaço rural: estudo de caso do 
desenvolvimento turístico rural nos municípios de L ages e Joinville -  SC 
 
 
 
Roteiro para entrevista com gerente empreendimento A (Lages – SC) e 
presidente Associação de Turismo Eco Rural (Joinvil le – SC). 
 
 
 
1. De onde surgiu a proposta de se trabalhar com turismo rural no empreendimento? 
 
 
 
2. Qual era a realidade da fazenda quando se iniciou a prática do turismo rural? 
 
 
 
3. Qual a sua expectativa quando da implantação do turismo? 
 
 
 
4. Quais alterações ocorreram após o início da prática do turismo? Essas alterações 
correspondem as suas expectativas iniciais? 
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APÊNDICE C 

INSTRUMENTO PESQUISA COMUNIDADES 
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UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU 
PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO STRICTU SENSU 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 
 
 
 
Pesquisa: Novas territorialidades no espaço rural: estudo de caso do 
desenvolvimento turístico rural nos municípios de L ages e Joinville -  SC 
 
 
 
Roteiro para entrevista com comunidade empreendimen to A (Lages – SC) e 
Turismo Eco Rural (Joinville – SC). 
 

1. Como era esta região antes da implantação do turismo nesta Fazenda? 
 
 
 
2. Como você vê a região depois que o turismo começou a ser trabalhado na 
fazenda? 
 
 
 
3. Existe possibilidade de trabalho na fazenda? Se sim, quais áreas? Atendimento? 
Áreas produtivas? 
 
 
 
4. Você tem contato direto com os turistas? De que forma? Como é sua relação com 
eles? 
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APÊNDICE D 

INSTRUMENTO PESQUISA TURISTAS, VISITANTES E HÓSPEDE S 
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UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU 
PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO STRICTU SENSU 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 
 
 
 
Pesquisa: Novas territorialidades no espaço rural: estudo de caso do 
desenvolvimento turístico rural nos municípios de L ages e Joinville -  SC 
 
 
Roteiro para entrevista com turistas, visitantes e hóspedes do 
empreendimento A (Lages – SC) e Turismo Eco Rural ( Joinville – SC). 
 
 
1. Cidade de origem: ______________________________________________ 
 
 
2. É a primeira vez que você vem a Fazenda? 
(    ) sim   (    ) não (responder questão 3) 
 
 
3. Como ficou sabendo deste empreendimento? 
(    ) amigos ou parentes 
(    ) propaganda em TV, rádio, revistas 
(    ) Internet 
(    ) Outros. Quais? _________________________________________________ 
 
4. O que o motivou a voltar a Fazenda? 
(   ) Estrutura física 
(   ) Serviços oferecidos 
(   ) Atividade recreativas 
(   ) Atendimento dos colaboradores 
(   ) Outros. Quais? __________________________________________________ 
 
5. O que o motiva visitar um empreendimento no meio  rural? 
(   ) Estrutura física 
(   ) Serviços oferecidos 
(   ) Fuga do stress 
(   ) Preferência por meios rurais. 
(   ) Outros. Quais? ___________________________________________________ 
 
6. O que você espera encontrar num empreendimento l ocalizado no meio 
rural? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
7. O que você mais valoriza em um empreendimento co mo este? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 


