
REGIA MARIA HERMES EICHENBERG 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDO DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS COLONIAIS DO 

 ROTEIRO "CAMINHOS DE BOA VISTA" -  

Subsídio para a oferta de Turismo Cultural em Santa Cruz do Sul – RS. 

 

 

 

 

 

Dissertação de Mestrado 

 

 

 

Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI 
Campus de Balneário Camboriú 

2003 



REGIA MARIA HERMES EICHENBERG 

 

 

 

 

 

 

ESTUDO DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS COLONIAIS DO 

 ROTEIRO "CAMINHOS DE BOA VISTA" -  

Subsídio para a oferta de Turismo Cultural em Santa Cruz do Sul – RS. 

 

 

Dissertação apresentada como requisito parcial para 
obtenção do título de Mestre, no Curso de Pós –Graduação 
“Stricto Sensu” em Turismo e Hotelaria - Mestrado 
Acadêmico, da Universidade do Vale do Itajaí, Campus de 
Balneário Camboriú. 

 

Orientador(a): Profª. Drª. Yolanda Flores e Silva 

 

 

 

Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI 
Campus de Balneário Camboriú 

2003



REGIA MARIA HERMES EICHENBERG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTUDO DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS COLONIAIS DO ROTEIRO 
“CAMINHOS DE BOA VISTA”. 

 
 
 
 
 

Dissertação apresentada e julgada no Curso de Pós-Graduação Stricto Sensu em Turismo e 
Hotelaria – Mestrado Acadêmico, da Universidade do Vale do Itajaí, Campus de Balneário 
Camboriú, para obtenção do título de mestre em Turismo e Hotelaria pela seguinte banca 
examinadora: 
 
 
Orientadora: Profª. Drª. Yolanda Flores e Silva (UNIVALI) 
 
 
 
Examinadora: Profª. Drª. Elizabete Tamanini (IELUSC) 
 
 
 
Examinadora: Profª. Drª. Roselys Izabel Corrêa dos Santos (UNIVALI) 
 
 
 
Suplente 1: Prof. Dr. Aldo Litaiff (UFSC)  
 
 
 
Suplente 2: Prof. Dr. Paulo dos Santos Pires (UNIVALI) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À memória de Mário, grande incentivador e 

companheiro de todas as horas… 

 

 



AGRADECIMENTOS 

 

A Deus, por ter me dado o privilégio de receber de meus pais a benção da vida e 

permitir o desenvolvimento desta caminhada acadêmica e pessoal. 

 Aos meus filhos, Jorge Armando, Carolina, Marina e Maria Regina, mais do que 

agradecer gostaria de homenagear, pois no transcurso desta etapa decisiva em minha vida, 

souberam superar as dificuldades impostas por minha ausência. As alegrias de hoje são 

também de vocês, pois o amor e a compreensão foram armas desta vitória. 

Em especial, agradeço à minha orientadora Drª. Yolanda Flores e Silva, que não 

economizou esforços e nem tempo, compartilhando seus conhecimentos, suas idéias de uma 

forma bastante determinada e acessível, foi sem dúvida uma grande orientadora. 

De igual forma, é motivo de muita gratidão a atuação dedicada e constante das pessoas 

que me auxiliaram nas entrevistas, digitação, adequação e conferência da dissertação, ao 

longo de todo o seu desenvolvimento. 

E a todos aqueles que, de uma maneira direta ou indireta, contribuíram para a 

realização deste trabalho. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se queres ser universal,  

canta a tua aldeia.  

(Autor desconhecido) 

 

 



RESUMO 

 

A presente dissertação é um estudo que teve como objetivo principal mapear as manifestações 
culturais coloniais do roteiro “Caminhos de Boa Vista” em Santa Cruz do Sul (RS), 
observando seu uso como atrativo turístico na região. No referencial teórico, foram 
pesquisados e analisados temas como: cultura, identidade cultural, turismo, turismo rural, 
manifestações culturais e roteiro turístico. Como recurso metodológico, utilizamos a pesquisa 
qualitativa com abordagem etnográfica, tendo por finalidade realizar um estudo dos tipos 
exploratório e descritivo; como técnica para coleta de dados, trabalho de campo, observação, 
entrevistas abertas e individuais, conversas informais e busca bibliográfica e documental; 
como instrumentos de coletas de dados, roteiro de visitas e roteiro de entrevistas. A população 
escolhida para a investigação foi de dezoito informantes, moradores e gestores do roteiro, 
sendo nove homens e nove mulheres com idades entre vinte e nove e setenta e oito anos. Estas 
pessoas foram questionadas sobre como surgiu o roteiro, como o vêem para a localidade, 
quais as manifestações culturais trazidas pelos imigrantes e que a comunidade ainda vivencia, 
qual a atração cultural que é mais apreciada no local, se estas atrações têm força para atrair 
turistas para o local, se estas atrações são diferentes das outras localidades vizinhas, e qual o 
tipo de atividade vista como motivação para o crescimento do local. As entrevistas realizadas 
foram gravadas, analisadas e assim, a partir desta, fizemos uma análise teórica sobre o 
posicionamento dos informantes acerca dos temas levantados nas entrevistas. Como resultado 
desta análise, constatamos que o roteiro como está estruturado atualmente, não possui 
condições de ser comercializado como produto turístico, precisando de investimentos desde a 
sua infra-estrutura até a capacitação dos recursos humanos. Retomando a proposição deste 
trabalho, foi possível apontar manifestações culturais da comunidade de Boa Vista passíveis 
de serem formatadas e agregadas como produto turístico ao roteiro “Caminhos de Boa Vista”, 
constituindo assim, uma oferta cultural materializada para um turismo diferenciado.  
 
Palavras-chave: Turismo – Turismo Cultural – Turismo Rural – Roteiros Turísticos – 
Manifestações Culturais. 



ABSTRACT 

 

   This dissertation is a study which had as its main objective to map out the colonial cultural 
manifestations of the “Caminhos de Boa Vista” Tour (Boa Vista´s Ways) in Santa Cruz do 
Sul (RS), observing its usage as a tourist attraction in the region.  For the bibliographical 
reference several themes such as: culture, culture identity, tourism, rural tourism, cultural 
manifestations and tourism itineraries have been researched and analyzed. As methodological 
resource we have used qualitative research with an ethnographic approach, aiming to carry 
out a study that is both exploratory and descriptive, and as a technique for data extraction it 
was used field work, observation, open and individual interviews, informal talks and 
bibliographic and documentary search and as a means for data extraction it was used 
visitation tours and interviews. The population chosen for the investigation was composed of 
eighteen people, some of the itinerary’s dwellers and administrators, comprising nine men and 
nine women ranging in age from twenty-nine to seventy – eight. These people have been 
questioned about the upcoming of the itinerary (tour), what are their views on the tour 
regarding their locality; which cultural manifestations brought by the immigrants are still 
alive; which cultural attraction is the most appreciated in the locality; whether these 
attractions are strong enough to draw tourists to the place; whether these attraction are 
different from neighboring attractions and what kind of activity could be considered as a 
motivation for the place’s growth. The carried out interviews were recorded and analyzed and 
thus, from that, we have performed a theoretical analysis regarding the opinions of the 
interviewees about the themes the interviews consisted of. As a result of this analysis we 
verified that the tour, as it is currently structured, is not suitable to be sold as a tourist tour, 
requiring since investments in its infrastructure to the capacitation of human resources. 
Verifying the objective of this study it was possible to point out cultural manifestations of the 
community of Boa Vista likely to be formatted and aggregated as a tourist product to “Boa 
Vista´s Ways” tour, thus constituting a cultural offer materialized to a different kind of 
tourism. 
 
 
Key Words: Tourism – Cultural Tourism – Rural Tourism – Tourism Itinerary – Cultural 
Manifestations. 
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INTRODUÇÃO 

 

 No presente trabalho entende-se que, para que haja turismo, seja necessário o 

deslocamento do indivíduo por alguma motivação intencional. A curiosidade natural do 

homem pelo mundo, suas culturas e seus povos constituem um dos maiores motivos para 

viajar. A identidade cultural de um lugar é um dos mais fortes e duradouros valores e é, 

também, um dos fatores de desenvolvimento turístico em qualquer parte do mundo. 

 

São prioritários no desenvolvimento e incremento do turismo interno ou regional as 

diferenças culturais entre as sociedades.A busca pelo diferente, pelo “saber” e pelo “fazer” do 

outro é o grande propulsor do turismo entre as cidades de uma região. 

 

A base de nosso estudo foi o Roteiro Turístico no Distrito de Boa Vista, distante 15Km 

do centro de Santa Cruz do Sul, local que foi escolhido pelos técnicos das Secretarias 

Estadual e Municipal de Turismo para ser implantado com o nome de Caminhos de Boa 

Vista. O objetivo deste roteiro turístico nesta localidade é o aproveitamento de suas 

potencialidades naturais, culturais, históricas, belezas estas condizentes com o seu nome, bem 

como contribuir para o desenvolvimento local, dando ênfase para as suas potencialidades. O 

roteiro foi inaugurado em 19 de fevereiro de 2000, possuindo na área: pousadas, camping, 
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balneários, trilhas, locais para esportes radicais, equitação, mini-museus em casas centenárias 

e o dia-a-dia de uma propriedade rural com a culinária alemã como uma das atrações 

principais. 

 

Desta forma, buscou-se analisar com esta pesquisa de que maneira as manifestações 

culturais poderiam ser incorporadas e agregadas ao produto roteiro “Caminhos de Boa Vista”. 

Trata-se de uma proposta de turismo cultural limitando-se estritamente ao roteiro. 

 

Com isto justificamos, em parte, a escolha de nosso objeto de estudo, o aprofundamento 

sobre o turismo cultural e suas manifestações culturais serve como ponto de partida para uma 

maior oferta turística neste roteiro, seja como principal produto a ser oferecido ou como um 

valor agregado à recuperação das manifestações populares, que consideramos importante 

enquanto resgate do saber de um povo. 

 

O enfoque cultural que procuramos imprimir ao presente trabalho prima pelo estudo das 

manifestações culturais coloniais da localidade e de toda a rica diversidade de atrativos 

culturais que compõe a oferta turística, tornando-a algo maior, com valores agregados, muito 

além da idéia de apenas proporcionar descanso e/ou divertimento, podendo ser uma forma de 

resgate da identidade cultural da etnia alemã como integração e atração turística da localidade 

de Boa Vista que se destaca como espaço turístico por excelência.Tentou-se identificar e 

avaliar as manifestações culturais locais passíveis de se tornarem produto turístico. 

 

A proposta deste estudo foi, portanto, fazer um mapeamento na comunidade sobre as 

principais manifestações culturais coloniais do Roteiro “Caminhos de Boa Vista” em seus 
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aspectos históricos, para alcançar as variantes competitivas, do exótico, da individualidade, 

bem como a preservação da identidade como valorização da cultura local.  

 

A partir das considerações feitas nosso problema de pesquisa nasceu da crença de que o 

fenômeno turístico não deve se pautar apenas nos aspectos econômicos, podendo ser o resgate 

das manifestações culturais da comunidade visitada, uma das formas de se buscar qualidade e 

sustentabilidade para o Roteiro “Caminhos de Boa Vista”. 

 

Para isso decidiu-se a partir do objetivo geral mapear as manifestações culturais 

coloniais do Roteiro “Caminhos de Boa Vista” em Santa Cruz do Sul – RS, observando seu 

uso como atrativo turístico na região, objetivos específicos que tiveram como princípios 

básicos o de apresentar e discutir o processo povoador/colonizador do município, analisar e 

avaliar o roteiro “Caminhos de Boa Vista”, identificar as manifestações culturais coloniais de 

reconhecimento cultural pela comunidade residente no percurso do roteiro”.  

 

Os procedimentos metodológicos utilizados neste trabalho foram a pesquisa qualitativa 

com abordagem etnográfica, tendo por finalidade realizar um estudo dos tipos exploratório e 

descritivo. Como técnica para coleta de dados, foram realizados trabalhos de campo, 

observações, entrevistas abertas individuais e conversas informais, bem como a busca 

bibliográfica e documental através de livros periódicos, projetos, mapas, folders, sites na 

internet e documentos oficiais em arquivos e jornais. Como instrumentos de coletas de dados, 

foram realizados o percurso do roteiro com aplicação do inventário aos atrativos e o roteiro de 

entrevistas com perguntas abertas aplicadas em um universo composto por dezoito 

informantes, sendo esses nove homens e nove mulheres com idade entre vinte e nove e setenta 

e oito anos, moradores, líderes e gestores do roteiro “Caminhos de Boa Vista”. 
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Trabalhou-se nesta pesquisa com o pressuposto de que as manifestações culturais 

pudessem ser incorporadas ao produto turístico roteiro “Caminhos de Boa Vista”, através da 

formatação dos produtos que esta cultura gerou e que, materializados, poderiam ser o 

diferencial atrativo deste roteiro. 

 

Finalmente conclui-se o estudo apresentando o modo de viabilizar esta proposta 

juntamente com algumas sugestões possíveis de se efetivar no roteiro. 



1 CULTURA 

 

O termo cultura deriva do termo germânico Kultur, que era utilizado para simbolizar 

todos os aspectos espirituais de uma sociedade, enquanto que civilization, palavra de origem 

francesa, referia-se principalmente as realizações materiais de um povo, segundo estudos de 

Laraia (1996). Ambos os termos, ao serem sintetizados por Edward Tylor (apud Larai, 1996), 

deram origem ao vocábulo Culture, que significa este todo complexo que inclui heranças, 

conhecimentos, artes, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade adquirida pelo 

homem como parte integrante de uma sociedade. A interação entre pessoas, a troca de 

conhecimento entre estas, Tylor deixa bem claro em sua definição, ao usar o vocábulo 

adquirida. 

 

Hofstede apud Burns (2002, p. 77) considera que “Cultura é o conjunto interligado de 

regras e parâmetros compartilhados por uma sociedade que produz o comportamento aceitável 

por esta”. Esta cultura muda em resposta ao ambiente e à tecnologia, à transmissão de 

conhecimentos e ao comportamento entre as gerações; ela é dinâmica, portanto, alterada. 

 

Já Santos (1994) refere-se à cultura como sendo a maneira própria e única de um grupo 

social fazer as mesmas coisas que os demais, de um modo particular. 
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A cultura no sentido dado por ele determinaria o “sentir” de sensações semelhantes 

utilizando referências diferentes. A cultura se revela como uma manifestação de um produto 

coletivo da vida em sociedade. 

 

Este e outros estudiosos que estudam cultura consideram que esta determina como os 

indivíduos portar-se-ão diante da vida e da morte, como responderão aos sentimentos de amor 

e de ódio, como irão satisfazer suas necessidades, seus desejos ou como resolverão suas crises 

sociais e existenciais. 

 

No entanto, concordamos com Burns (2002), que nenhuma cultura permanece estática e 

inalterada ao longo do tempo. A transferência cultural é induzida por dois processos: o 

interno, que envolve criatividade através de invenção guiada por necessidades, e o externo, 

processo de modernização que passa por mudanças de influências econômicas, políticas, 

ambientais e culturais. Esta última tem o turismo como um canal. O turista é o mais 

onipresente do que qualquer outro representante de outras culturas (NUÑEZ apud BURNS, 

2002). 

 

A organização para receber o turista vai além da organização turística da região no que 

se refere a como tratá-los, o cardápio que lhes será oferecido e a infra-estrutura que lhes 

apresentará. 

 

A cultura dá aos membros de uma sociedade um conjunto de respostas às questões 

básicas, destacando assim, o que eles têm em comum. O autor acredita que por mais que o 

homem crie e mude suas culturas nas sociedades contemporâneas, “a qualquer momento a 

cultura pode ser vista aprisionando seus membros em padrões de comportamento e seus 
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sentidos suficientemente diferenciados, de forma que é possível distinguir povos entre si” 

(BENI, 1998, p.85). 

 

Na conceituação de Coelho (1997, p.103), “cultura remete à idéia de uma forma que 

caracteriza o modo de vida de uma comunidade em seu aspecto global, totalizante”. Ele 

também concorda que em um sentido mais estrito, ela designe o processo de cultivo da mente, 

cientifica ou espiritualmente. Este aspecto estrito pode gerar críticas por seu campo de 

abrangência remeter mais à mente humana do que ao seu fazer coletivo cotidiano, uma vez 

que nem todos têm acesso à educação e à tecnologia. Assim, desenvolver a cientificidade e 

cultivo do espírito ficaria reservado a uma parcela social, o que não condiz com a realidade. 

 

Muitos historiadores, viajantes e estudiosos, ao longo da história, indagaram a diferença 

existente nas nações. Até pouco tempo, há esforços de antropólogos e historiadores para 

colocar todas as culturas humanas num único esquema. Nesse caso, as culturas seriam 

hierarquizadas segundo os critérios de valor de uma dessas culturas. Como nem todas as 

sociedades passaram pelo mesmo processo histórico, outras correntes de pensamento foram 

construídas. 

 

A Antropologia pode-se destacar como uma das ciências que a mais de um século vem 

estudando este fenômeno. Antropologia cultural é o ramo da antropologia que descreve e 

interpreta os costumes e comportamentos do homem. Baseia-se na observação participante, 

onde o antropólogo vive e sistematiza os costumes e os comportamentos, aprendendo, para 

assim poder descrevê-los. 
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Para a antropologia cultural, a cultura tende a ser inconsciente como a linguagem, por 

exemplo. A cultura envolve idéias, ações e artefatos que os indivíduos aprendem, prezam ou 

praticam em comum. 

 

Segundo a visão de Geertz (1989), todos os indivíduos são aptos geneticamente para 

receber um programa conhecido como cultura. Nesta perspectiva, a cultura não pode ser 

considerada como um complexo de comportamentos concretos, mas um conjunto de 

mecanismos de controle, receitas, regras, planos, instruções e normas, para governar o 

comportamento em dada sociedade. O homem é precisamente o animal mais dependente de 

tais mecanismos de controle, extragenético, fora da pele, de tais programas culturais, para 

ordenar seu comportamento.  

 

A perspectiva da cultura como “mecanismo de controle” inicia-se com o pressuposto 
de que o pensamento humano é basicamente tanto social como público - que seu 
ambiente natural é o pátio familiar, o mercado e a praça da cidade. (GEERTZ, 1989, 
p.57).     
 

Afirma ainda que todos os homens nascem com um “equipamento” para viver mil vidas, 

mas acabam por viver uma só. Quer dizer que, ao nascer, a criança pode ser socializada em 

qualquer cultura humana existente. Portanto, não existe homem culto ou inculto, pois todo 

comportamento individual tem base na cultura em que o indivíduo está inserido. Ou, ainda, a 

sociedade não se explicaria se não pela cultura que lhe é inerente, isto podemos verificar nesta 

pesquisa. 

 

Assim então, ao estudar a cultura, estamos estudando um código de símbolos 

partilhados pelos membros de um determinado grupo social, onde regras sobre relações e 

modo de comportamento são sistemas simbólicos criados pela mente humana a fim de 

estabelecer os mecanismos de controle para orientar o “agir” social em um dado espaço 



 21 

cultural. O indivíduo necessita conhecer os símbolos que regem uma sociedade, para que nela 

possa sobreviver. Só será possível analisar a coerência de um hábito cultural conhecendo-se o 

sistema que o gerou. 

 

Para Geertz (1999, p.152) “a ciência, a arte, a ideologia, o direito, a religião, a 

tecnologia, a matemática, e, hoje em dia até a ética e a epistemologia são tão freqüentemente 

considerados gêneros da expressão cultural”. O que levou Geertz (1999) a questionar até que 

ponto os povos as possuem e, se as possuem, qual é a forma que tomam, e dada esta forma 

como podem iluminar a versão que ele têm desses gêneros. O que é bastante plausível, 

acrescentamos ainda, além da versão, a maneira como os identificam e os aprendem. 

 

Segundo Fontoura (1999), correntes teóricas das Ciências Naturais e da Antropologia 

Física, hoje Etnólogos tentaram também atribuir as diversidades culturais às capacidades 

específicas inatas a “raças” ou a grupos humanos específicos, o denominado determinismo 

biológico. Mas estas, a partir do século XIX, algumas foram refutadas, por não existir 

correlação significativa entre os caracteres genéticos e os comportamentos culturais, pois 

qualquer nação adquire assim os seus usos e costumes, bem como assimila a sua língua e 

modo de pensar. O comportamento dos indivíduos depende de um aprendizado, segundo os 

hábitos de seu meio social. Não deixando de considerar que muitos aspectos do determinismo 

ainda são discutidos hoje. 

 

Os geógrafos desenvolveram a teoria do determinismo geográfico no final do século 

XIX e início do século XX, que considerava as variações físico-ambientais as responsáveis 

pela diversidade cultural. Mas ao provar-se que existe grande diversidade cultural localizada 

em uma mesma espécie de ambiente físico essa linha de pensamento foi superada. 
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A diversidade das culturas existentes acompanha a variedade da história humana, sendo 

o resultado da vida organizada em sociedade, onde se registram, inclusive, graus e formas 

diferentes de domínio humano sobre a natureza.  

 

Neste sentido, não há superioridade ou inferioridade de traços culturais ou de culturas 

entre si. O que há são processos históricos, que as relacionam e estabelecem marcas 

verdadeiras e concretas entre elas.  

 

Muitos teóricos aceitam, nos dias de hoje, que a cultura não pode ser apenas a estudo, 

educação, formação escolar, pois ela não seria propriedade de uma classe, algo que se possa 

obter através de compra ou por herança, não seria um bem restrito às classes privilegiadas. De 

acordo com Bosi (1987), cultura não é um luxo de elite. Na sua visão, cultura seria vida 

pensada. Então, ela deveria ser pensada como fruto de um trabalho. A cultura é um processo, 

que se inicia com o trabalho. 

 

Já para Canclini (1983) necessitamos que se forme um outro modo de se pensar a 

cultura. Uma modificação sistemática de todos os meios de produção, circulação e consumo 

cultural. Mas esta reorganização do campo cultural só poderá ser realizada numa sociedade 

que não se baseie na exploração mercantil dos homens e de suas obras. 

 

O futuro das culturas depende da organização e participação das comunidades, aqui em 

estudo a comunidade de Boa Vista, bem como da relação com o público visitante do roteiro 

Caminhos de Boa Vista. 
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Gastal (1998), reconhece que a cultura que efetivamente costuma ser apropriada pelo 

turismo é aquela que gera produtos e manifestações concretas.  

 

A cultura passará a ser veículo de socialização entre visitantes e visitados, quando ela 

for um processo vivo de um fazer de uma determinada comunidade. E neste caso ela pode 

estar presente nos atrativos que compõe o Roteiro Caminhos de Boa Vista, bem como nas 

mais diversas manifestações desta comunidade. 

 

“A cultura como a captura mais perfeita do tempo e da história, na medida em que 

submete o fluxo temporal das coisas à ação temporal dos homens, que fazem a sua própria 

história, ainda que não o saibam e em condições que não escolheram” (CHAUÍ, 2001, p. 132). 

 

Os imigrantes, procedentes da temperada Europa, vinham completamente iludidos 

quanto ao tipo de vida que teriam no sul do Brasil. A propaganda esparramada na Alemanha 

pelos Agentes designados pela Província para angariar pessoas para os núcleos coloniais 

afirmava a existência de um verdadeiro paraíso subtropical onde todos seriam proprietários de 

terras. 

 

Neste trabalho, utilizamos a definição de Cultura como construção histórica, cujo valor 

não está somente no objeto, ou no patrimônio construído, mas no jogo concreto das relações 

sociais. Desta forma, a cultura seria a maneira própria de um grupo social fazer as mesmas 

coisas que os demais, mas de um modo particular. A cultura se manifesta como um produto 

coletivo da vida em sociedade. Para tanto, adentraremos na identidade cultural. 

 

 



2 IDENTIDADE CULTURAL 

 

Para os teóricos que acreditam que as identidades modernas estão entrando em colapso, 

Hall (2002) argumenta que um tipo diferente de mudança estrutural está transformando as 

sociedades modernas no final do século XX. As paisagens culturais de classe, gênero, 

sexualidade, etnia, raça e nacionalidade, que, no passado, nos forneciam sólidas localizações 

como indivíduos sociais, estão sendo fragmentadas. Estas transformações estão também 

mudando nossas identidades pessoais.  

 

Esta perda de um sentido de si estável é chamada, algumas vezes de deslocamento 
ou descentração do sujeito. Esse duplo deslocamento ou descentração dos indivíduos 
tanto de seu lugar no mundo social e cultural quanto de si mesmos – constitui uma 
“crise de identidade” para o indivíduo. (HALL, 2002, p.9). 
 

“No mundo moderno, as culturas nacionais em que nascemos se constituem em uma das 

principais fontes de identidade cultural” (HALL, 2002, p.47).  Esta identidade cultural surge 

do nosso “pertencimento” a culturas étnicas, raciais, lingüísticas, religiosas e, acima de tudo, 

nacionais. 

 

A nação não é apenas uma entidade política mas algo que produz sentidos- um 
sistema de representação cultural. As pessoas não são apenas cidadãos legais de uma 
nação; elas participam da idéia da nação tal como representada em sua cultura 
nacional. (HALL, 2002, p.49). 
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A lealdade e a identificação que, numa era pré-moderna ou em sociedades mais 

tradicionais, eram dadas à tribo, ao povo, à religião e à região, foram transferidas, 

gradualmente, nas sociedades ocidentais, à cultura nacional. As diferenças regionais e étnicas 

foram gradualmente sendo colocadas, como uma fonte poderosa de significados para as 

identidades culturais modernas. 

 

O discurso da cultura nacional não é tão moderno como aparenta ser. Ele constrói 
identidades que são colocadas, de modo ambíguo, entre o passado e o futuro. Ele se 
equilibra entre a tentação por retornar a glórias passadas e o impulso por avançar em 
direção à modernidade. (HALL, 2002, p.56). 
  

Esta volta ao passado muitas vezes é para recuperar as identidades passadas, ou até 

mesmo, este retorno encobre uma mobilização que visa excluir os outros que ameaçam esta 

identidade. O conceito de cultura fora das ciências sociais obteve sucesso, e, freqüentemente 

vemos associado a ele o termo “identidade”. 

 

As nações são sempre compostas de diferentes classes sociais e diferentes grupos 

étnicos, e uma forma de unificá-las tem sido a de representá-las como a expressão da cultura 

subjacente de “um único povo”. “A etnia é o termo que utilizamos para nos referirmos às 

características culturais – língua, religião, costume, tradições, sentimento de “lugar”– que são 

partilhados por um povo” (HALL, 2002, p.62). 

 

As sociedades modernas são, por definição, sociedades de mudança constante, rápida e 

permanente e a questão da identidade está relacionada ao caráter da mudança e, em particular, 

ao processo de mudança conhecido como “globalização” e seu impacto sobre a identidade 

cultural. 

Todas as identidades estão localizadas no espaço e no tempo simbólicos. Elas têm de 
suas “geografias imaginárias”: suas “paisagens” características, seus senso de 
“lugar”, de “casa/lar”, bem como suas localizações no tempo – nas tradições 
inventadas que ligam passado e presente, em narrativas de nação que conectam o 
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indivíduo a eventos históricos nacionais mais amplos, mais importantes. (Hall, 2002, 
p.71-72). 
 

As características temporais e espaciais, estão entre os aspectos mais importantes da 

globalização a ter efeito sobre as identidades culturais. O mundo é menor e as distâncias mais 

curtas. Os eventos em um determinado lugar têm um impacto imediato sobre pessoas e 

lugares situados a uma grande distância. A representação - escrita, pintura, fotografia, a 

moldagem e a remodelagem de relações espaço-tempo no interior de diferentes sistemas de 

representação têm efeitos profundos sobre a forma como as identidades são localizadas e 

representadas. 

 

Quanto mais a vida social se torna mediada pelo mercado global de estilos, lugares e 
imagens, viagens internacionais, imagens de mídia e pelos sistemas de comunicação 
globalmente interligados, mais as identidades se tornam desvinculadas – desalojadas 
– de tempos, lugares, histórias e tradições... As diferenças e as distinções culturais, 
que até então definiam a identidade, ficam reduzidas a uma espécie de língua franca 
internacional ou de moeda global, em termos das quais todas as tradições específicas 
e todas as diferentes identidades podem ser traduzidas... Este fenômeno é conhecido 
como homogeneização cultural. (HALL, 2002, p. 75-76). 

 

À medida em que as culturas nacionais tornam-se mais expostas a influência externas, é 

difícil conservar as identidades culturais intactas ou impedir que elas se tornem enfraquecidas 

através da infiltração cultural.  

 

Atualmente, as grandes interrogações sobre a identidade remetem freqüentemente à 
questão da cultura. Há o desejo de se ver cultura em tudo, de encontrar identidade 
para todos. Vêem-se as crises culturais como crise de identidade. Chega-se a situar 
o desenvolvimento desta problemática no contexto do enfraquecimento do modelo 
de Estado-nação, da extensão da integração política supranacional e de certa forma 
da globalização da economia. (CUCHE, 1999, p. 175). 

 

O que não pode ocorrer é a confusão entre as noções de cultura e identidade cultural, 

embora a ligação exista. Na identidade cultural a cultura pode existir sem consciência de 

identidade, no entanto as estratégias de identidade podem manipular e modificar uma cultura. 

Já a cultura depende muito de processos inconscientes. 



 27 

A questão da identidade cultural remete, em um primeiro momento, à questão mais 
abrangente da identidade social, da qual ela é um dos componentes. Para a 
psicologia social, a identidade é um instrumento que permite pensar a articulação 
do psicológico e do social em um indivíduo. (CUCHE, 1999, p. 176-177). 

 

 A relação entre a concepção que se faz de cultura e a concepção que se tem de 

identidade cultural é muito estreita. Aqueles que entregam a cultura como herança da qual não 

escapamos, concebem a identidade como um dado que marca um indivíduo em definitivo. A 

identidade para Cuche seria pré-existente ao indivíduo, e a este não caberia outra opção a não 

ser aderir a ela. “Vista desta maneira, a identidade é uma essência impossibilitada de evoluir e 

sobre a qual o indivíduo ou grupo não tem nenhuma influência” (CUCHE, 1999, p. 178). 

 

Em um dado espaço social, existe sempre uma hierarquia cultural. Karl Marx como 
Max Weber não se enganaram ao afirmar que a cultura da classe dominante é 
sempre a cultura dominante. Ao dizer isto, eles não pretendem evidentemente 
afirmar que a cultura da classe dominante seria dotada de uma espécie de 
superioridade intrínseca ou mesmo de uma força de difusão que viria de sua própria 
“essência” e que permitiria que ela dominasse “naturalmente” as outras culturas. 
Para Marx assim como para Weber, a força relativa de diferentes culturas em 
competição depende diretamente da força social relativa dos grupos que a 
sustentam. Falar de cultura “dominante” ou de cultura “dominada” é então recorrer 
a metáforas; na realidade o que existe são grupos sociais que estão em relação de 
dominação ou de subordinação uns com os outros. (CUCHE, 1999, p. 145). 

  

Fica aqui evidenciado que a cultura dominada não é necessariamente dependente em sua 

totalidade, ela resiste, dependendo da imposição da dominante, assim como, a identidade 

resulta de uma construção social. Acreditamos que, querer reduzir cada identidade cultural a 

uma simples definição, é como não levar em conta a heterogeneidade de todo o grupo social. 

A identidade é flutuante, depende de diversas interpretações e manipulações. 

 

Querer considerar a identidade como monolítica impede a compreensão dos 
fenômenos de identidade mista que são freqüentes em toda a sociedade. A pretensa 
“dupla identidade” dos jovens de origem imigrante esta ligada, na realidade, a uma 
identidade mista. (GIRAUD apud CUCHE, 1999 p.192). 
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A identidade é algo formado ao longo do tempo, através de processos inconscientes, e 

não algo inato, existente na consciência no momento do nascimento. Ela permanece sempre 

em processo, sempre sendo formada. 

 

Para Bourdieu (2001), a identidade de um grupo está fundamentada na objetividade do 

mesmo, isto é, no reconhecimento e na crença dos membros deste grupo bem como nas 

propriedades econômicas ou culturais que eles têm em comum. Uma visão única da sua 

identidade e uma visão idêntica da sua unidade. 

 

Conforme filosofaram Freud, Deleuze, Nietzsche e Foucault, apud Canclini (1983, p.37) 

“a opressão não consegue existir se baseada apenas no anonimato das estruturas 

coletivas:alimenta-se do eco que o social gera nos indivíduos”, isto é, assim como o indivíduo 

só consegue realizar-se mediante uma identidade, também a coletividade precisa antes de 

mais nada identificar-se como um grupo tal ou qual, com especificidades que o distingam de 

outro grupos. Na visão de Oliveira: 

 

A identidade social não se descarta da identidade pessoal, pois esta também de 
algum modo é um reflexo daquela... O conceito de identidade pessoal e social 
possui um conteúdo marcadamente reflexivo...No âmbito das relações interétnicas 
este código tende a se exprimir como um sistema de oposições ou contrastes. 
(OLIVEIRA, 1976, p. 4-5). 
 

Na teoria das relações interétnicas, fenômenos como as “flutuações” da identidade 

étnica - devido as possibilidades abertas às suas trocas culturais – e o exercício da 

identificação (étnica) devem ser compreendidos como o esforço por vezes dramático do 

indivíduo e do grupo para lograrem sua sobrevivência social. 

 

Culturas e identidades culturais que é urgente preservar da destruição, não porque, 
pitorescas, como nos folhetos de turismo, são etnicamente diversas, mas porque a 
sua humana diferença torna muito mais rica e generosa a vida que todos nós, afinal 
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irmanados através da diferença que entre todos negue a desigualdade, podemos 
compartir no país, aqui e agora. (BRANDÃO, 1986 p. 148). 
 

Segundo Meneses apud Bosi (1987) a identidade, quer pessoal, quer social, é sempre 

socialmente atribuída, mantida e também só se transforma  socialmente; isto é, não se pode 

ser humano por si: os valores, significações, papéis que me atribuo necessitam de legitimidade 

social, de confirmação por parte de meus semelhantes. 

 

Para Giddens apud Hall (2002, p.72) “o lugar é específico, concreto, conhecido, 

familiar, delimitado: o ponto de práticas sociais específicas que nos moldaram e nos 

formaram e com as quais nossas identidades estão estritamente ligadas”. De acordo com isso 

os lugares permanecem fixos; é neles que temos “raízes”. O lugar estudado, Roteiro 

Caminhos de Boa Vista, a comunidade se identifica e possui suas raízes com o local. 

Entretanto, o espaço pode ser “cruzado” num piscar de olhos – por avião, por fax ou por 

satélite. Harvey chama isso de “destruição do espaço através do tempo” (apud HALL, 2002, 

p.73). 

 

O autor percebeu este processo de integração global como processo de diferenciação: 

“Quanto menos importante as barreiras espaciais tanto maior a sensibilidade do capital às 

variações do lugar dentro do espaço e tanto maior o incentivo para que os lugares se 

diferenciem de maneiras atrativas ao capital”(HARVEY,1993, p.267). 

 

Teóricos argumentam que o efeito geral desses processos globais têm sido o de 

enfraquecer formas nacionais de identidade cultural e um reforçamento de outros laços de 

lealdade culturais, acima e abaixo do nível do Estado-nação (HALL, 2002). As identidades 

locais, regionais e comunitárias têm se tornado mais importantes. 
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Já “Uma cultura nacional nunca foi um simples ponto de lealdade, união e identificação 

simbólica... A maioria das nações consiste de culturas separadas que só foram unificadas pela 

supressão forçada da diferença cultural” (HALL, 2002, p.59). 

 

Ao invés de pensar no global substituindo o local, seria mais correto pensar numa nova 

articulação entre o “global” e o “local”, sem confundir este último com velhas identidades. E 

mais, é provável que a globalização vá produzir, simultaneamente, novas identificações, tanto 

global como local. E nesse sentido que devemos enquadrar o turismo, como atividade, 

enfatizando suas qualidades locais. 

 

 

 

 

 

 



3  TURISMO 

 

3.1 Conceitos de Turismo 

 

A partir do momento em que começaram os estudos científicos do turismo, muitas 

definições tem sido atribuídas à atividade. Pela própria estrutura do fenômeno, Andrade 

(1998) a define como: 

 

O turismo é o complexo de atividades e serviços relacionados aos deslocamentos, 
transportes, alojamentos, alimentação, circulação de produtos típicos, atividades 
relacionadas a movimentos culturais, visitas, lazer e entretenimento. (ANDRADE, 
1998, p.38). 

 

No entanto, Ruschmann (1995), estabelece a seguinte definição para o fenômeno: 

 

Em seu sentido mais amplo, o turismo é o maior dos movimentos migratórios da 
história da humanidade e caracteriza-se por  sua taxa de crescimento constante. Este 
incremento corresponde a uma série de diversas e profundas necessidades do ser 
humano de espaço, movimento, bem-estar, expansão e repouso longe das tarefas 
impostas pelo trabalho cotidiano. Tenta-se escapar da rotina, conhecer novos 
prazeres, descobrir novos horizontes. (RUSCHMANN, 1995, p.12). 
 

O turismo é uma atividade que consiste no deslocamento voluntário e temporário de 

indivíduos. Desta forma, Robert McIntosch apud Beni (1998, p.40) define o turismo como “a 

ciência, a arte, a atividade de atrair e transportar visitantes, alojá-los e cortesmente satisfazer 

suas necessidades e desejos”. 
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Os elementos mais importantes destas definições são a busca pelo prazer, o 

entretenimento e a vontade de satisfazer as necessidades por parte dos indivíduos enquanto 

viajam. O turismo é uma atividade em que a pessoa procura prazer por livre e espontânea 

vontade. 

 

Pode-se dizer que o turismo é mais que um simples deslocamento, pois toda viagem é 

um desejo profundo de mudança interior, projetado no desejo da viagem exterior. Desta 

forma, a atividade turística representa a necessidade de novas experiências. 

 

Segundo Andrade (1998): 

o turismo nasce de um conjunto de atividades de natureza heterogênea que impedem 
a constituição de ciência autônoma e de técnicas específicas independentes. Não 
dispõe de ordenamento disciplinado e rígido, nem de metodologia própria. 
(ANDRADE, 1998, p.11). 

 

Expressa-se desta forma,o turismo como uma atividade multi e interdisciplinar. O 

mesmo autor também defende que o turismo é uma atividade sócio-econômica, pois expõe 

que: 

O turismo, em sua múltiplas relações e manifestações, obedece a rigoroso processo 
produtivo de bens de natureza econômica, bens esses que propiciam campo para 
uma ampla variedade de serviços-força, que propulsionam a difusão de produtos de 
alta rentabilidade social e econômica. (ANDRADE, 1998, p.52). 

 

Partindo de tal conceituação, observa-se que o turismo, por ser uma atividade sócio-

econômica, gera a produção de bens e serviços para o homem, visando à satisfação de 

diversas necessidades básicas e secundárias. 

 

Contudo, em se tratando de uma manifestação voluntária decorrente da mudança ou de 

deslocamento humano temporário, o turismo envolve de maneira indispensável componentes 

fundamentais e básicos para o desenvolvimento da atividade, como meio de transporte, o 
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alojamento, a alimentação e o entretenimento, este expressado na forma de lazer e atrações 

turísticas. 

 

Uma das mais recentes definições, de boa aceitação, que viria a complementar a da 

OMT, é a do mexicano Oscar de La Torre: 

 

O turismo, é um fenômeno social que consiste no deslocamento voluntário e 
temporário de indivíduos ou grupos de pessoas que, fundamentalmente por motivos 
de recreação, descanso, cultura ou saúde, saem do seu loal de residência habitual 
para o outro, no qual não exercem nenhuma atividade remunerada, gerando 
múltiplas inter-relações de importância social, econômica e cultural. (LA TORRE, 
1992, p.19). 

 

Estudiosos de todo o mundo tentam a cada dia aperfeiçoar essas definições com o 

intuito de dar uma explicação mais completa para o fenômeno. Inclusive o professor Roberto 

Boullón, define Turismo como: 

 

Uma atividade econômica do setor terciário, que consiste no conjunto de serviços 
vendidos ao turista. Ditos serviços estão necessariamente inter-relacionados, de 
maneira que a ausência de um deles dificulta e até impede a venda ou a prestação de 
outros; além disso, tem a peculiar característica de que só é possível ser produzido 
em locais predeterminados, para os quais se deslocam os turistas, ainda que sua 
venda se realize fora deles, quer dizer, no ponto de origem da demanda. Difere das 
demais vendas, porque não há uma distribuição do produto, visto como o 
consumidor é quem viaja à fonte de produção. (BOULLÓN, 1993). 
  

Para Andrade, pela própria estrutura do fenômeno, a conceituação ideal parece ser: 

 

Turismo é o complexo de atividades e serviços relacionados aos deslocamentos, 
trasnportes, alojamentos, alimentação, circulação de produtos típicos, atividades 
relacionadas aos movimentos culturais, visitas, lazer e entretenimento. (ANDRADE, 
1998, p.38). 
 

            Smith apud Burns propõe uma perspectiva alternativa, descrevendo o turismo como 

uma prática social: 

O fenômeno do turismo ocorre apenas quando três elementos-lazer 
temporário+rendimentos disponíveis + ética da viagem – ocorrem simultaneamente. 
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A aprovação da viagem dentro de uma cultura é o que converte o uso do tempo e 
recursos em mobilidade social espacial ou geográfica. Se a viagem não é vista 
como algo apropriado dentro de uma cultura, então tempo e recursos podem ser 
canalizados para outros fins. (SMITH apud BURNS, 2002, p. 43). 
 

 

Aspecto muito importante suscitado por Smith, o turismo como uma prática social, 

aquela que entende a cultura como instrumento voltado para a compreensão, reprodução e 

transformação do sistema social. 

 

3.2 Turismo:  breve abordagem 

 

Em meados do século XIX, com o desenvolvimento tecnológico iniciado pela revolução 

industrial, como o ferro fundido - surgimento das ferrovias e do trem - o movimento turístico 

assumiu novas proporções. O aperfeiçoamento da máquina a vapor também acrescentou 

aspectos fundamentais para a aceleração da atividade. Ao substituir a diligência, o transporte 

ferroviário propiciou viagens mais rápidas, maior capacidade de transportes e baixos custos. 

Com isso, o volume de viagens aumentou rapidamente. Esse século esteve marcado pelo trem 

em nível nacional, e pelo navio em nível internacional. 

 

Na Europa o crescimento do turismo é interrompido pela Primeira Guerra Mundial e 

retomado com o seu fim, em 1919. O ano de 1929, segundo Trigo (1996), pode ser indicado 

como o auge do turismo europeu. Porém, a crise iniciada no mesmo ano, com a queda da 

Bolsa de Nova York, reflete-se no mundo inteiro e atinge a Europa em 1932, o que causa uma 

segunda estagnação da atividade na curta história desse século. 

 

A próxima ascensão inicia em meados da década de 30, o que provoca o 

aperfeiçoamento de Turismo, que se tinha até então, quando o inglês A. J. Norwal (apud 
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SARTOR, 1977, p.25) acrescenta um importante elemento à definição: o turista gasta dinheiro 

ganho no seu local de origem, ou seja: “qualquer pessoa que vem a um país estrangeiro com o 

fim diferente ao fixar residência permanente ou de trabalhar regularmente e que gasta, neste 

país de sua estada, o dinheiro que ganhou em outra parte”, seria um turista. 

 

Essa definição é construída em momento de grandes transformações no 

desenvolvimento do fenômeno turístico em nível mundial, com a criação das férias 

remuneradas em 1936. Mas ainda, no final dessa década, o Turismo começa a decrescer em 

razão das constantes instabilidades políticas geradas pelos regimes fascistas na Itália e na 

Alemanha. “Com a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), o Turismo fica paralisado no 

mundo todo”, segundo Trigo (1996, p.13). 

 

Finda a guerra, a partir de 1945, o Turismo entrará na era do avião. Conforme Trigo 

(1996, p.13), “os efeitos da guerra são tão profundos que somente em 1949 o turismo renasce” 

- e cresce como atividade de lazer para o trabalhador e alternativa econômica para o 

capitalismo e – “então com características crescentes de turismo de massa”.   

 

Ainda para o mesmo autor, esta atividade teve sua impulsão, 

 

após a 2ª Guerra Mundial, quando a classe trabalhadora, nos países capitalistas 
desenvolvidos, aumentou seus ganhos salariais médios, e passou a ter mais tempo 
disponível na forma de férias garantidas legalmente com as conquistas sindicais. 
(TRIGO, 1996, p.14). 
 

O Turismo de massa pode ter seu marco inicial a partir de 1950, devido às tecnologias 

desenvolvidas durante a Segunda Guerra, que passam a ser aproveitadas para fins pacíficos. 

Nesse período, a atividade turística expandiu-se pelo mundo inteiro, segundo Trigo (1996). 
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Na década de 1970 cresce, no Primeiro Mundo, a preocupação com o meio ambiente. 

Em 1972 o encontro promovido pela ONU em Estocolmo, traçou os possíveis fatores de 

degradação ambiental, entre os quais poderia estar a “poluição pelo turismo”. Esta é uma 

questão que ainda hoje preocupa autores e trabalhadores do setor. Foi também a partir desta 

década que teve início a produção literária sobre Turismo no Brasil. 

 

Definir Turismo parece ser muito mais complexo do que definir, simplesmente, o 

turista. Este fenômeno, para Sartor (1977), é um conjunto interligado de fenômenos que 

objetivam direta ou indiretamente o mesmo fim. Turismo, segundo a autora, é um produto que 

desde a sua elaboração envolve ingredientes diversos, em sintonia integrada com o turista e 

sua conjuntura motivacional, sensível a mudanças, instável e em permanente evolução.  

 

Conforme a análise de Trigo (1996), o Turismo beneficiou-se desta nova ordem cultural 

das sociedades pós-industriais, fruto de uma conjuntura internacional. Estes novos padrões 

comportamentais impõem a cultura do ócio, do prazer, do espetáculo, do consumo e da 

satisfação instantânea de todos os desejos. É dentro desta cultura contemporânea que aparece 

o Turismo como perspectiva promissora. 

 

Segundo Barretto (1995), no Brasil, o turismo como fenômeno social surgiu depois de 

1920. Tem como marco inicial a criação da Sociedade Brasileira de Turismo, em 1923, que 

mais tarde tornaou-se o Touring Clube do Brasil. O turismo aparece vinculado ao lazer, nunca 

à aventura ou ao cunho educativo, como na Europa. 

 

A partir de 1950, muitas pessoas passam a viajar, mas, apesar de ser essencialmente um 

turismo de massa, jamais atingiu o total da população. De acordo com a autora, acreditam os 
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especialistas que apenas 30% da população pode fazer turismo. Isso considerado turismo a 

viagem que exceda o tempo de 24 horas fora do local de origem. 

 

Conforme Paiva (1995), o Brasil tem potencial turístico a ser desenvolvido, mas há 

entraves de ordem econômica, além de graves problemas para a implantação da atividade para 

que haja retorno do investimento, como também benefícios (renda) às populações dos locais 

visitados, garantido boas condições de vida às mesmas. 

 

Pellegrini (1993) abre espaço à discussão do turismo como uma atividade que esteja 

engajada na preservação do meio ambiente e no bem estar das populações nativas, já que as 

demais atividades capitalistas desenvolvidas até hoje sempre fizeram uso da natureza para 

atingir os seus objetivos. 

 

Nesse sentido é que o autor chama atenção para a necessidade de estimular novas 

formas de turismo mais conscientes e cautelosas, não mais o turismo de massa. Essa forma 

mais suave teria como prioridade o bem estar do visitante, com benefício e satisfação ao 

visitado e com o meio preservado. 

 

O autor chama atenção também para a preservação cultural, que chega hoje a ser uma 

problemática mundial. Observa ainda que: “Neste contexto de preservação ativa, o turismo 

assume papel de inevitável importância” (PELLEGRINI, 1993, p.105). 

 

Silva (1995) garante que só haverá uma atividade turística de sucesso se forem 

administradas quatro bases fundamentais: o bem estar da comunidade residente, o equilíbrio e 

a qualidade do meio ambiente, a satisfação do turista e o desenvolvimento econômico.   
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No Brasil, o turismo como fenômeno social começou depois de 1920. Pode-se traçar um 

marco com a criação da Sociedade Brasileira de Turismo, em 1923, que depois se tornaria 

Touring Club. O turismo surgiu vinculado ao lazer, não teve um cunho de aventura ou 

educativo, como na Europa.  

 

No período entre guerras, as férias remuneradas passaram a ser realidade, permitindo 

desta forma que as classes menos favorecidas começassem a viajar. Então, a partir de 1950, 

grandes contingentes passam a viajar, mas, apesar de ser principalmente um turismo de 

massa, nunca atingiu plenamente a totalidade da população. A classe alta  à época consome 

turismo particular e a classe média, turismo de massa.  

 

3.3 Definições de Turismo Receptivo 

 

Por turismo receptivo compreende-se: 

 

Todo conjunto de serviços de apoio  e assistência destinados a recepção de pessoas 
(individuais e/ou em grupos) provenientes de outras regiões do país ou exterior. 
Guias, intérpretes, traslados, hospedagem, passeios, excursões locais ou regionais, 
refeições, espetáculos e demais serviços consumidos pelos turistas durante a 
permanência nos locais visitados. (OLIVEIRA, 2001, p.81). 

 

No turismo receptivo enquadram-se todos os bens e serviços colocados à disposição dos 

visitantes, ou seja, toda infra-estrutura, seja ela geral ou turística, que um país ou cidade tem a 

oferecer para seus visitantes. Contudo, nem todos os países dispõem de  possibilidades para 

constituir-se em pólos ou núcleos receptivos capazes de permitir investimentos significativos, 

garantidos por demanda de bom nível e periodicidade assegurada. 
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Desta forma, Andrade (1998, p.52) diz que é “indispensável que se considerem a 

perenidade e a qualidade essencial dos seguintes recursos, que possibilítem ou viabilizam a 

expansão turística lucrativa”. Os recursos citados por Andrade, são  os seguintes: 

 

• Acesso conveniente, através de meios de transporte apreciáveis, qualidade de 

segurança e facilidades de conforto. 

 

• Clima e condições naturais atrativos como apelo e convenientes meios 

compensadores de viagens, principalmente se longas. 

 

• Atrações turísticas diversificadas ou, em certos casos especiais, tidas por 

exóticas ou sem similares em outros países ou regiões. 

 

• Custo de vida conveniente ou acessível aos turistas estrangeiros, a fim de 

possibilitar competentes concorrências com os demais receptivos dotados de 

recursos idênticos ou assemelhados. 

 

• Atividades promocionais suficientes para garantir a demanda planejada e 

esperada. 

 

• Facilidades que demonstrem como atraentes, verdadeiras e possíveis. 

 

• Equipamentos e serviços capazes de atender as motivações da demanda e com 

equivalência ao apresentado nas mensagens e nas campanhas de venda. 
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Também é de vital importância que o núcleo receptor possua uma boa infra- estrutura, 

como bons hotéis, gastronomia típica, fornecimento de água, luz, esgoto, segurança, mão-de-

obra preparada, aeroporto, rodoviária, centro de convenções e outras condições básicas.  

Como define Porter1. 

 

No turismo, por exemplo, a qualidade da experiência do visitante depende não só do 

apelo principal da atração (como praias ou localidades históricas), mas também do conforto e 

do serviço dos hotéis, restaurantes, lojas de souveniers, aeroportos, outros meios de transporte 

e assim por diante.  

 

Em todo o mundo, o turismo receptivo representa a alternativa viável menos onerosa 

para acumular riquezas, aumentar reservas e criar imagem pública. Conforme dados da 

Organização Mundial de Turismo (OMT) apud Oliveira (2001, p.89) “o turismo receptivo 

mundial tem crescido com maior rapidez nos países em desenvolvimento, tanto na entrada de 

turistas como em ingressos de divisas”. 

 

Em sua definição, Andrade (1998, p. 52) salienta que estes ingressos de divisas são 

expressados através do dinheiro gasto pelos turistas estrangeiros durante sua permanência no 

país, e explica ainda que “o ingressos de divisas, através de moedas estrangeiras, geralmente 

fortes, determina o aumento da riqueza nacional, ou, pelo menos das reservas financeiras”, o 

que leva a crer a que o turismo receptivo só tem a acrescentar na economia do país que o 

desenvolve 

 

                                            
1 Citado pela AGEM – Agência Metropolitana da Baixada Santista, em artigo sobre “Turismo Receptivo” 
divulgado pelo site www.estudoturisticos.com.br, no dia 16 de março de 2003. 

http://www.estudoturisticos.com.br/
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Com relação a dados estatísticos mundiais, Oliveira (2001, p.89-90) salienta  que os 

EUA continuam liderando o ranking de entrada de divisas com o turismo internacional. E diz 

que o país  “apesar de receber 17,8 milhões de turistas a menos que a França, ainda é o  que 

mais fatura com o turismo”. São US$ 75 milhões contra US$ 27 milhões na França. Os 

Estados Unidos da América (EUA), em 1997 bateram seu próprio recorde de ingressos de 

turistas. Naquele ano, 49 milhões de turistas estrangeiros visitaram o país, 5,8% a mais que o 

ano anterior, de acordo com o Departamento de Comércio Americano apud Oliveira (2001) o  

recorde de visitantes estrangeiros dá-se em função da boa saúde das economias em algumas 

partes do mundo combinada com o excelente produto turístico oferecido pelos EUA. 

 

3.3.1Turismo receptivo no Brasil 

 

Segundo Castelli (2001, p.117), os dados estatísticos contidos no quadro 1, indicam que 

o Brasil obteve um crescimento gradativo de entrada de turistas em toda década de 70. A 

partir daí, verificou-se uma tendência inversa, isto é, o ingresso de turistas decresce de ano 

para ano. Castelli explica ainda que esta tendência decrescente do ingresso  de turistas no 

Brasil acompanhou o comportamento do turismo em nível internacional, em 1982 (Idem). 

 

Os principais pontos de entrada de turistas no Brasil, segundo Castelli (2001, p.116), 

são os Estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo, sendo estes responsáveis 

por aproximadamente 75% do total de ingressos. O mesmo autor cita  ainda que, os meios de 

transportes mais utilizados pelos turistas internacionais ingressados no país são: 

 

• aéreo: aproximadamente 56% 
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• terrestre: aproximadamente 42% 

 

• marítimo: aproximadamente 2% 

 

Castelli (2001)cita que, como a maior parte dos turistas proceder de países próximos das 

fronteiras do Brasil, explica-se a elevada quantidade (42%) que utiliza o transporte terrestre. 

Rose (2002), reforça a análise dizendo que o maior mercado emissor de turistas para o Brasil 

é a Argentina, que representa 30% dos turistas que visitam o país. Mostra ainda, que o 

mercado americano encontra-se em segundo lugar, correspondendo ao percentual de 11%. 

 

Em termos de número de chegadas de turistas a participação brasileira evoluiu, como 

verifica-se no quadro 2, e o país passou a integrar o bloco dos países cujo receptivo situa-se 

entre 1,5 e 5,0 milhões de turistas. 

 

Anos Turistas Anos Turistas 
1970 249.900 1986 1.934.091 
1971 287.926 1987 1.929.053 
1972 342.961 1988 1.742.939 
1973 399.127 1989 1.402.897 
1974 480.287 1990 1.091.067 
1975 517.967 1991 1.228.178 
1976 555.967 1992 1.692.078 
1977 634.595 1993 1.641.138 
1978 784.316 1994 1.853.301 
1979 1.081.799 1995 1.991.416 
1980 1.625.422 1996 2.665.508 
1981 1.357.879 1997 2.849.750 
1982 1.146.681 1998 4.818.084 
1983 1.420.481 1999 5.107.169 
1984 1.595.726 2000 5.313.463 
1985 1735.982   

Ilustração 1 - Entrada de Turistas no Brasil - 1970/2000 
Fonte: Organização Mundial de Turismo (OMT) apud Rabahy 
           Instituto Brasileiro de Turismo (EMBRATUR) apud Rabahy (1990, p. 40). 

             

 



 43 

Atualmente, o turismo se mostra como uma área de negócios rentável e com muitas 

oportunidades, que só no Brasil, cresce entre 6% e 7% ao ano. Pelo fato de oferecer infinitas 

possibilidades, alavanca mais de 52 atividades do setor econômico, como comércio, hotéis, 

construção civil, telefonia, energia elétrica, transporte, indústria, serviços e cultura. 

 

Para que os turistas tenham suas necessidades atendidas, voltem e ainda muitos outros 

visítem o país, atualmente, o Serviço de Apoio às Micros e Pequenas Empresas de São Paulo 

(SEBRAE-SP) elaborou o Programa de Desenvolvimento do Turismo Receptivo (PDTR)2, 

visando melhorar a recepção turística da cidade de São Paulo, mas visa a estender-se por 

todas as localidades que desenvolvem o turismo no país. 

 

O objetivo do PDTR é estimular a criação, adequação e/ou ampliação da rede de 

negócios local e regional voltada para o turismo, de modo a consolidá-lo como fonte de 

desenvolvimento sustentável. Para que isto aconteça, a comunidade é parte vital, assim como 

a capacitação dos empresários e empreendedores. Unidos, os setores da sociedade podem 

atuar por meio do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR), ou outro órgão equivalente, 

para gerir a atividade turística de forma profissional. 

 

Desta forma, de acordo com a diversidade de recursos naturais e culturais oferecidos, o 

PDTR desenvolverá junto com os parceiros locais, um Programa de Desenvolvimento 

personalizado, visando sempre que haja a complementaridade entre os produtos e serviços 

oferecidos pelo município ou região, facilitando a inserção no mercado e a manutenção da 

atratividade perante os turistas. 

 

                                            
2 Conteúdo extraído de artigo “Turismo Receptivo” elaborado pelo SEBRAE – SP (2003) e divulgado pelo site 
www.estudosturisticos.com.br, no dia 25 de março de 2003. 

http://www.estudosturisticos.com.br/
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3.4 Turismo Rural 

 

O mundo moderno assiste a uma dicotomia de situações: de um lado a sociedade se 

universaliza pela unificação dos costumes, graças à tecnologia da informação; por outro lado, 

verifica-se crescer nela a preocupação pela valorização das causas locais e regionais. As 

atividades do meio rural podem representar um instrumento de grande valia na revitalização 

do ambiente cultural de uma localidade ou região. 

 

O Turismo Rural surge como uma alternativa mais promissora a curto e médio prazo. 

Sociológica e psicologicamente constata-se que a “busca do campo” ou “um retorno às 

origens” constitui um legítimo anseio das populações concentradas em grandes centros 

urbanos. 

 

Turismo no espaço rural para Sartor (1981, p. 13): “A produção de Turismo no meio 

rural, corresponde ao exercício das atividades turísticas desenvolvidas em áreas rurais”. 

 

 Então se pode reconhecer que o turismo no espaço rural não precisa ser 

necessariamente voltado para um único segmento como o turismo agropecuário, mas pode ser 

qualquer atividade de turismo neste meio. Neste sentido, pode-se observar também a opinião 

Oxinalde (1994) dizendo que o turismo no espaço rural compreende todos os tipos de turismo, 

como ecoturismo, turismo de aventura, turismo de recreação, turismo ecológico, turismo 

cultural. Cada um com sua própria definição, mas que em determinadas situações elas se 

identificam isoladamente e em outras, como no caso de Turismo no espaço rural, elas se 

complementam. 



 45 

As diferentes formas de se fazer turismo no espaço rural podem ser classificados com 

base nos valores inerentes a cada uma delas com suas diferentes motivações, oportunidades, 

necessidades, e disponibilidade de produtos a serem ofertados. 

 

Agroturismo é o nome dado ao “deslocamento de pessoas a espaços rurais, em roteiros 

programados ou espontâneos, com ou sem pernoites, para fruição dos cenários e observação, 

vivência e participação nas atividades agropastoris”. (BENI, 1998, p. 429). 

 

Neste caso, a atividade agropastoril, é o principal diferencial turístico, onde os turistas 

podem participar e vivenciar a autêntica vida no campo. A produção agropastoril representa a 

maior fonte de renda para o proprietário, enquanto o turismo é uma fonte complementar. 

 

O Turismo rural juntamente com outras atividades não agrícolas desenvolvidas pela 

família rural, tem se revelado como uma opção viável e de significativo retorno econômico 

em curto prazo, entretanto, os riscos envolvidos com sua implantação também se multiplicam. 

(ALMEIDA; RIEDL, 2000). 

 

A inexperiência do homem do campo com uma atividade não tradicional pode ocasionar 

mudanças conflituosas para os nela envolvidos. O espaço que até então servia apenas para a 

produção passa a exercer nova função, passa a ser também um espaço de lazer. Para muitos 

agricultores, estas exigências de readaptação figuram como algo que lhes é imposto. 

 

“O Turismo Rural hoje constitui uma atividade consolidada e permanente, com 

possibilidades concretas de se tornar no principal responsável pela reversão do processo 

acelerado de esvaziamento e inviabilização da atividade econômica familiar no meio rural”. 
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(RIEDL, 2002, p. 7). Sobre este enfoque o Projeto do Roteiro Caminhos de Boa Vista tem 

como um dos objetivos específicos o de oferecer às propriedades uma nova alternativa de 

atividade e renda. 

 

De acordo com Moletta (1999), o Turismo Rural surgiu na Europa, nos anos 50, de 

maneira informal, com um fluxo de visitantes que teve interesse em saborear a gastronomia 

do campo e caminhar pela mata. Este tipo de oferta turística tem como idéia central receber 

turistas no espaço rural, cobrando pelos serviços prestados. 

 

No Brasil, a atividade no meio rural amplia-se, pois, na maioria dos casos, trata-se do 

convívio do homem urbano junto ao campo. Sendo assim, o conceito de turismo rural é muito 

extenso, não podendo ser dimensionado usando-se somente os exemplos locais ou regionais. 

 

Segundo Santana Talavera apud Santana Talavera o turismo rural se define: 

 

[...] como él uso o aprovechamento turístico del atorno rural, ateniéndose a las 
premisas del desarrollo sostenible, generar efectos eminentemente positivos 
(conservación del patrimonio, la protección del medio, etc.), promoverse en áreas 
Ano invadidas, incluir a la población local como actores culturales, ser minoritario y 
promover, a través de encuentros espontâneos y la participación, el contacto cultural. 
(apud SANTANA TALAVERA, 2002, p.22). 

 

As propriedades que se integram às atividades de Turismo Rural abrem suas portas para 

os visitantes, sendo o turismo mais uma atividade econômica rentável, paralela as já 

existentes. As áreas rurais não costumam padecer de importantes flutuações no número de 

indivíduos que nelas moram e levam sua vida cotidiana. 

 

Um dos primeiros passos para a implantação da atividade turística em uma propriedade 

é conhecer e identificar quais os atrativos que farão parte do produto turístico em questão, ou 
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seja, realizar uma avaliação do potencial da propriedade para o turismo, como foi feito no 

Roteiro de Boa Vista. 

 

Segundo Verbole (2002) a busca pela autenticidade, pelo diferente, pelo excitamento e 

pela nostalgia estão sem dúvida identificados com a busca do imaginário rural. 

 

 Assim, uma combinação de atrativos é sempre mais eficaz. Dessa forma, nas 

propriedades que estão sendo preparadas para o turismo rural é importante identificar um 

maior número de atrativos, tanto com relação à paisagem, à propriedade em si, às atividades, à 

gastronomia, e os aspectos culturais. Este último objeto de estudo deste trabalho.  

 

Na passagem do nomadismo para o sedentarismo e com o crescente inchaço das grandes 

cidades, o ser humano sente necessidade de um contato maior com a natureza e com os 

animais. A simples experiência de concreto das edificações por um cenário verde, coberto de 

plantações e animais serve, para muitos, de remédio anti-“stress”. Neste contexto é que o 

turismo rural aparece com toda a sua força, na busca do turista por uma experiência 

diferenciada, tendo a perspectiva de procurar pelo verdadeiro repouso que lhe permita a 

regeneração das suas energias. 

 

O turismo rural é uma alternativa viável para o desenvolvimento do espaço rural, tanto 

no caráter econômico como no social e cultural, podendo assim contribuir para a conservação 

do meio ambiente, do patrimônio arquitetônico e da cultura da região, além de oferecer novas 

oportunidades de trabalho e de renda para o homem do campo.  
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O turista ganha a oportunidade, de integrar-se com a natureza, de conhecer processos de 

produção, provar práticas da cozinha regional, provar bebidas, enfim, estabelecer um convívio 

harmonioso com a natureza e consigo mesmo dentro de uma perspectiva holístico-ecológica. 

Para que ocorra tal desenvolvimento, é necessário que o empreendimento seja conduzido por 

um empreendedor que saiba usar toda a sua capacidade de integrar-se com o trabalho, 

procurando formar junto com seus colaboradores uns ambientes agradáveis, organizados e 

harmoniosos para receber bem e com qualidade. 

 

 É necessário avaliar o movimento populacional nos locais turísticos não só quanto ao 

número de visitantes, mas também levando em consideração a freqüência das visitas e a 

variação entre os que chegam e os que são esperados, visto que um mau cálculo de 

expectativas pode originar conflitos de ordem social e econômica. Essa consideração é 

especialmente importante nas áreas em que se colocou ênfase especial no turismo como 

elemento essencial para o desenvolvimento, uma vez que afeta ou pode afetar diretamente as 

estratégias produtivas de seus moradores habituais. 

 

O turismo rural é entendido por Tulik (1997, p. 138) como “[...] tudo o que decorre no 

meio rural, com relação ao aproveitamento do turismo”. Para ela, essa atividade “[...] poderia 

ser, mais precisamente, denominada de turismo no Meio Rural”. 

 

O Turismo Verde é um termo aplicado indistintamente, tanto ao Turismo Rural quanto 

ao ecológico. Tulik (1997, p.138) define Turismo Verde como “[...] aquele desenvolvido em 

áreas naturais pouco alteradas que possibilitam ao turista o desfrute dos bens naturais, 

culturais e sócio produtivos”. A busca pelo verde ocorre por parte daquelas “[...] pessoas que 
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tentam recuperar o equilíbrio psicofísico em contato com os ambientes naturais durante seu 

tempo de lazer” (RUSCHMANN, 1998, p.9).  

 

Embora existentes a muito tempo, de forma espontânea e não explorada 

economicamente, as modalidades de Turismo Rural ou Turismo Verde ressurgem renovadas 

por iniciativas públicas e particulares e vêm garantindo a revitalização de áreas decadentes e 

estagnadas. 

 

Cals (1995) considera mais apropriado referir-se a totalidade dos movimentos turísticos 

que se desenvolvem no meio rural com a expressão turismo no espaço rural ou em áreas 

rurais; e de turismo rural para aquelas atividades que em maior medida se identificam com as 

especificidades da vida rural, seu habitat, sua economia e sua cultura. Ainda segundo os 

mesmos autores, muitas das atividades que se apresentam como produtos turísticos do meio 

rural correspondem simplesmente a “práticas de ócio dos citadinos desenvolvidas em espaços 

abertos, fora das cidades”. 

 

O espaço rural hoje não se define mais só pela atividade agrícola, apresenta também 

diversas formas de lazer no meio rural ou como espaço alternativo de moradia.  

  

Zimmermann (1998, p.99) afirma que: “Turismo Rural são todas as atividades turísticas 

endógenas desenvolvidas no meio ambiente natural e humano”. Nesta concepção, entendemos 

o turismo rural como bastante abrangente, pois apresenta muitos pontos comuns com outras 

atividades no mesmo espaço. 
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O turismo rural é uma forma de turismo que se relaciona a vários outros, como o 

turismo ecológico, turismo cultural, turismo de aventura, turismo desportivo, turismo 

gastronômico. Isso pode agregar ao desenvolvimento da área vários outros atrativos que irão 

se relacionar entre si, proporcionando uma série de atividades das quais o turista poderá 

escolher as que mais lhe interessarem.  

 

No Brasil, adotou-se para turismo rural um conceito múltiplo: turismo diferente, turismo 

interior, turismo integrado, turismo endógeno, turismo alternativo, agroturismo ou turismo 

verde. Independente do conceito sabe-se que a vontade das pessoas de fugir do dia-a-dia, do 

mercado de trabalho, do “stress” urbano, motiva a busca de refúgio no ambiente tranqüilo do 

campo. Aparecem, assim as fazendas como uma opção alternativa de lazer para quem gosta 

dos costumes rurais como andar a cavalo, sentar à sombra de uma árvore em um vasto campo, 

participar das lidas campeiras, da pesca, dentre muitos programas, além de uma gastronomia 

típica. 

 

O espaço rural oferece uma série de atrativos que podem, quando bem planejados e 

integrados, proporcionar ao turista uma excelente opção de lazer. 

 

Assim como turismo convencional, o turismo rural, conforme Ruschmann (1998) 

constitui uma fonte de renda através de impostos e divisas para as localidades nas quais 

ocorre, inclusive gerando empregos para a mão de obra local diminuindo o processo de êxodo 

rural de jovens. Uma séria de atividades agrícolas são estimuladas como: produtos agrícolas, 

vestuário específico, construções e serviços públicos, transportes, seguros, etc. 
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O turismo rural hoje não é só uma complementação da atividade agrícola tradicional. 

Com o aumento do fluxo de pessoas, o turismo rural estimula o consumo no local onde 

ocorre, acontecendo o efeito multiplicador da atividade turística.  

 

O ambiente rural vem incorporando aspectos relacionados ao lazer e ao ludismo que 
em grande medida, estão contribuindo para redefinição de percepções simbólicas da 
população de extração urbana. Entre os fatores relacionados a essa transformação do 
rural estão: o aumento do tempo livre; a ampliação e melhoria das estradas e dos 
meios de comunicação; a expansão das residências secundárias e dos sítios de lazer; 
o estresse e o crescente custo de vida urbana e a busca de um estilo de vida exótico 
buscando o isolamento e a proximidade com a natureza. (SCHNEIDER, 2000, p.31-
32). 

 

Como em qualquer atividade, o turismo no meio rural possui também aspectos positivos 

e negativos. Como positivo o turismo rural proporciona a valorização do ambiente onde é 

explorado e por sua capacidade de destacar a cultura e a diversidade natural de uma reunião 

proporcionando a conservação e manutenção de patrimônio histórico, cultural e natural. Outra 

potencialidade inerente é a criação de mercado de consumo local para os produtos de origem 

agrícola, oferecendo uma alternativa para complementar a renda das famílias rurais.  

 

“A comunidade local também é beneficiada pelas iniciativas de expansão e 

consolidação do turismo no meio rural, através da realização de obras de melhoria da infra-

estrutura” (SCHNEIDER, 2000, p.35). 

 

Em relação à comunidade local, o turismo rural, se não planejado e ordenado, pode 

acarretar diversos tipos e danos de impacto como a descaracterização da cultura local, 

aumento do tráfego de pessoas e pela ampliação da mobilidade populacional, aumento da 

violência e do uso de drogas, típicos de situações sociais de intensificações das relações 

humanas. Por último o aumento do custo de vida das populações que residem de forma 
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permanente no local. Esses potenciais problemas podem causar fortes impactos sobre o 

ambiente local (SCHNEIDER, 2000).  

 

Rodrigues (2000, p.61) classifica o turismo rural em dois grandes grupos relacionados 

basicamente ao patrimônio cultural - o primeiro de cunho histórico e o segundo, de natureza 

contemporânea: 

 

Turismo rural tradicional: a) de origem agrícola - propriedades que historicamente se 

constituíram como unidades de exploração agrária durante o ciclo do café. b) de colonização 

européia - a origem está relacionada à história da imigração européia no Brasil. 

 

Turismo rural contemporâneo; a) hotéis - fazenda - hotéis localizados na zona rural, 

implantados deliberadamente para a exploração do turismo rural. b) pousadas - rurais - de 

menor porte e menos luxo. Spas – rurais - podem ser enquadrados também na categoria 

turismo de saúde com fins estéticos. c) segunda residência campestre d) campings rurais. 

 

De acordo com Rangel (2000), os consumidores do Turismo Rural têm maior atenção 

aos produtos que dão suporte às comunidades locais, incrementam a conservação e educam 

seus clientes sobre como minimizar os impactos ambientais e como respeitar as culturas 

locais. 

 

Ao contrário do turismo convencional, propagado por massivos meios de comunicação, 

o plano de marketing para o turismo rural prescinde principalmente no desenvolvimento de 

um produto que gere o menor impacto possível no ambiente e na cultura local, afirma Rangel 

(2000). 



 53 

Segundo Araújo (2000, p.19) “[...] as atividades não-agrícolas estão tomando formas 

alternativas ou complementares de geração e aumento de renda no meio rural”. Por isso, este 

espaço “[...] não pode mais ser pensado apenas como lugar produtor de mercadorias agrárias e 

ofertador de mão-de-obra. Além disso, ele pode oferecer ar, água, turismo, lazer e bens de 

saúde”. Trata-se enfim,  

 

[...] de uma oferta de atividades recreativas, alojamentos e serviços, que tem como 
base o meio rural, dirigidas especialmente aos habitantes das cidades que buscam 
gozar suas horas de lazer, descanso ou férias, em contato com a natureza e junto à 
população local. (ARAÚJO, 2000, p.31). 
 

Com relação ao espaço rural brasileiro, Moletta (1999, p.7) afirma: “No Brasil, essa 

atividade no meio rural se amplia [...]”. As propriedades estão abertas para caminhadas pelas 

trilhas junto à natureza, passeios a cavalo, de trator, de carroça, ou de charrete, pescarias, 

banhos de rio ou açude, práticas de esportes e até dispõe de área para camping, com 

churrasqueiras e mesas na mata, ou pousada como meio de hospedagem. São comercializados 

produtos coloniais e nas refeições são usados produtos sem agrotóxicos, produzidos no local. 

É possível acompanhar a rotina da família nas lidas campeiras, como, por exemplo, observar a 

ordenha em galpões rústicos. Muitos locais também expõem objetos antigos utilizados pelas 

gerações passadas. Além dessas atrações, há várias outras.  

 

Segundo Mazuel (2000) a cultura identitária é determinante no turismo rural, pois as 

sociedades ocidentais buscam reencontrar no meio rural as bases identitária para enfrentar a 

americanização da cultura no contexto mundial e de, maneira individual reencontra-se o 

fenômeno da “construção de si”, da afirmação da sua criatividade e da sua personalidade. 

Assim, nos apoiando em Mazuel estudamos as manifestações culturais coloniais do Roteiro 

caminhos de Boa Vista.  
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A primeira condição para unir de modo durável cultura e turismo rural é valorizar as 

características intrínsecas e não exógenas ao território. O turismo cultural rural é difuso, 

repousa sobre pequenas estruturas, sítios privilegiados, preservados e autênticos. O turismo 

rural cuida em oferecer aos visitantes um produto que corresponda as realidades históricas, 

sociais e culturais da pequena região e de sua população: uma aldeia típica, uma tradição 

agrícola peculiar, um conhecimento local. 

 

Também nos elucida Ruschmann (1994) o turismo rural vai além do seu estágio de 

apenas complementar a atividade agrícola tradicional: os proprietários rurais que abriram suas 

estruturas produtivas para além da agricultura, alojando e entretendo os visitantes dos meios 

urbanos, possuem atualmente uma série de parceiros, que vão desde os transportadores, aos 

agentes de viagens especializados, às organizações agrícolas ou rurais até as autoridades 

locais. 

 

 Ao atrair fluxos de pessoas de outros espaços econômicos, o turismo rural estimula o 

consumo nas áreas nas quais ocorre, desencadeando o tradicional efeito multiplicador da 

atividade turística que, para constituir-se um fator de desenvolvimento, deverá estar 

contemplado em um plano econômico estratégico, considerando os aspectos sociais, 

econômicos, ambientais, físicos e administrativos, com o apoio e participação efetiva da 

comunidade local. O seu futuro e sustentabilidade dependem da qualidade do produto 

oferecido, através da promoção dos valores locais e da estabilidade da autenticidade cultural e 

da proteção ambiental. 

 

Ao implantar o Roteiro Caminhos de Boa Vista foram considerados os aspectos acima 

mencionados, uma vez que os objetivos específicos do Projeto são de oferecer às propriedades 
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do interior uma nova alternativa de atividade e renda; aproveitar o potencial histórico e 

cultural como atrativo para exploração turística e utilizar os recursos naturais para oferecer 

aos visitantes uma opção de lazer em meio à natureza. 

 

Toda a comunidade depositou grande perspectiva neste roteiro, querendo atrair com ele 

melhorias para a localidade como também conservar sua cultura valorizando-a e enfatizando o 

lado do turismo cultural. 

 

3.5 Turismo Cultural 

 

Turismo é sonho, é desejo, é emoção. Ele se sustenta tanto na diversidade de lugares 

quanto na diversidade de culturas e expressões da vida humana. Mas a cultura que 

efetivamente costuma ser apropriada pelo turismo é aquela “que gera produtos e 

manifestações concretas” (GASTAL,1998, p.104). Unindo Cultura a Turismo, teremos um 

segmento turístico bastante discutido hoje que é o turismo cultural. 

 

No sentido mais amplo, seria aquele que não tem como atrativo principal um recurso 
natural.  As coisas feitas pelo homem constituem a oferta cultural, portanto turismo 
cultural seria aquele que tem como objetivo conhecer os bens materiais e imateriais 
produzidos pelo homem. (BARRETTO, 1995, p.21). 
 

A cultura é a mais forte representatividade de um local para que possa conquistar uma 

atividade turística. O turismo, na sua evolução histórica, sempre procurou retratar a cultura de 

uma localidade como a base de todo o conhecimento humano. Cada local possui uma 

característica peculiar seja ela artística, religiosa, folclórica, gastronômica, etc. Na localidade 

de Boa Vista a comunidade elaborou um calendário anual de eventos onde estão agendadas as 

festas culturais do local. 
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“O turismo Cultural tem se revelado fonte importante de recursos para os países que 

dedicam a esse setor a atenção necessária” (COELHO, 1997, p.360). Porém o autor questiona 

se este turismo cultural, de visitação aos bens culturais concretos, preservados por um grupo 

como patrimônio, ou as manifestações artísticas oferecidas pelo mesmo, realmente têm 

capacidade de revelar-se como impulsionadoras de dinâmica cultural, podendo não influenciar 

na prática cultural das pessoas, por razão de sua ocasionada.   

 

O turismo cultural seria o tipo de turismo que mais utiliza o patrimônio histórico das 

localidades beneficiando-se ainda de todo o patrimônio cultural da comunidade receptora, 

como: bens histórico-culturais e bens materiais. 

 

 Neste contexto de Turismo Cultural associado ao patrimônio histórico, a prioridade é 

dada à visitação de museus, prédios históricos, monumentos, templos, conjuntos 

arquitetônicos, espaços tecnológicos, obras esculturais e apreciação de artes plásticas, 

literárias e musicais com valor universalmente reconhecido, bem como a compra de 

artesanato local e à contemplação de “espetáculos típicos”, das mais diversas modalidades 

artísticas. 

 

Na conceituação de turismo cultural, o tema cultura é amplo, pois não abrange apenas a 

cultura do turista, como também o conjunto de hábitos, idéias e realidades concretas que ele 

pode assimilar, ou não, em seu contato com novas situações e convivências diferentes. 

 

Para Lage (2000), a atividade turística contribui para que novas culturas sejam criadas, 

no momento em que a cultura local e a cultura do visitante se encontram. Eles afirmam ainda 

que há uma grande tendência para a viagem cultural, que o turista de hoje e do futuro 
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necessita não só de lazer e diversão, mas de formação e desenvolvimento cultural, como 

manifestações históricas, artísticas, arquitetônicas, religiosas, gastronômicas, ecológicas e 

outras. 

 

Seguindo este raciocino o estímulo dos fatores culturais dentro de um país é um meio 

através do qual desenvolvem-se os recursos para atraírem os visitantes de um determinado 

polo turístico. E é esse turismo que pode ser considerado como um instrumental importante na 

promoção das relações culturais e até mesmo na cooperação internacional entre os povos. 

 

Para um local oferecer à visitação pública um patrimônio é muito importante que este 

possua um “hospitalidade cultural”, que ofereça um bom suporte turístico.  Por outro lado é 

necessário que os visitantes possuam um conhecimento dos costumes do local visitado para 

que este encontro seja benéfico, principalmente no aspecto cultural. 

 

Patrimônio cultural de uma sociedade ou de uma região ou de uma nação é bastante 

diversificado. Ele abrange os elementos pertencentes a natureza, ao conhecimento e aos 

artefatos, construções obtidas através do meio ambiente e do saber fazer (LEMOS, 1987). 

 

No patrimônio cultural, devem ser avaliadas em profundidade os efeitos sobre os 

valores histórico-artísticos, assim como os usos e costumes da população. O patrimônio 

cultural deve ser visto não só como conjunto de bens materiais, mas também como de bens 

materiais de uma sociedade. 

 

 Turismo Cultural, que conforme a concepção deste trabalho, “Estudo das 

Manifestações Culturais Coloniais do Roteiro Caminhos de Boa Vista” englobou todos os 
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demais tipos de turismo como sendo de cunho cultural. Isto é, há um só turismo que é 

cultural, porque quem faz o turismo é o homem, e sendo uma atividade humana, é uma 

atividade cultural. 

 

O mercado do turismo cultural faz com que as pessoas tenham um estado de espírito e 

um padrão de comportamento que são influenciados pelo seu gosto e sua procura por novos 

acontecimentos culturais, que também sejam de seu gosto. O turismo cultural desperta de uma 

certa forma a curiosidade do passado e a vontade de aprender. Por exemplo, no Roteiro de 

Boa Vista procurou-se conservar a cultura e o passado, a forma como viviam, o patrimônio 

histórico, a língua, a comida, cuidados com a casa, plantio. 

 

O turismo só existe a partir do homem. Todos os demais elementos do turismo deixarão 

de existir se não houver indivíduos dispostos a se deslocarem em busca de algo; experiência, 

descanso, aventuras, visita, lazer e mesmo negócios lucrativos, sempre haverá uma ação 

humana nestes deslocamentos de pessoas (FONTOURA, 1999). 

 

 Os espaços próprios para a realização do turismo cultural são aqueles fisicamente 

transformados pelo trabalho, gerando assim produtos que se constituam insumo para o 

turismo. Segundo Beni (1998, p.84): “o espaço cultural é aquela parte da superfície terrestre 

que teve sua fisionomia e “aura” originais modificadas pela ação do homem”. É conseqüência 

da intervenção do trabalho físico e mental do homem no espaço natural. Os recursos turísticos 

culturais são, pois, os produtos diretos das manifestações culturais.  
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 Também Naisbitt (1994, p. 118), analista de tendências, percebe esse cultural que há 

no homem, logo no turismo: “quanto mais nos expomos a outras culturas, outros idiomas e 

outras paisagens, maior o desejo de experimentá-las pessoalmente”. 

 

Segundo Milton Santos (1997, p.273) “cada lugar é ao mesmo tempo, objeto de uma 

razão global e uma razão local, convivendo dialeticamente”. Além de ter a influência do 

capital que é internacional, toda a estrutura urbana, tem acima de tudo a marca da sociedade 

que a erigiu, ou seja, quando a indústria internacional divulga seus produtos pelos diferentes 

países, o faz respeitando as preferências do povo que irá consumi-los. Isso é cultural.  

 

Das pequenas vilas aos grandes centros urbanos, as culturas representam contrastes 

marcantes, constituindo-se em grandes atrativos para os turistas conhecerem a vida e o 

pensamento de outras pessoas. Inclusive modos de vida que são alvo de polêmicas, como o da 

qualidade de vida em megalópoles, são curiosidades que atraem turistas. No caso do Roteiro 

de Boa Vista, a natureza, estilo pacato de vida, contato com cultura, conservação, ecologia, 

proximidade com centros maiores, mas evidenciando a tranqüilidade. 

 

O turismo cultural abrange todos os aspectos desenvolvidos na realização de viagens, 

porque “cultura é vida pensada” (BOSI, 1987, p.38) e todas as nossas ações são produto de 

um “pensar”, um “saber” e um “fazer” cultural. 

 

Assim na promoção das relações culturais e na cooperação entre os povos o turismo 

pode ser considerado um instrumental importante. Viajar é trocar, levar e buscar 

conhecimento. E o turismo, hoje se faz em direção à cidade (lugar), ao objeto construído (não 

lugar), e consome-se cultura intensamente, tanto histórica, quanto moderna.  Na tendência 
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cultural da atualidade a questão do “olhar” é o grande motivador. O turista sabe o que existe, 

mas precisa “ver” ou “sentir”.  

 

Hoje não se pode conceber a natureza sem o homem, afirma Conti (1997), pois a visão 

holística da natureza, mostra a integração entre homem e meio. Mesmo os espaços físicos 

naturais ainda não modificados pelo homem, demandam um estudo que inclui o homem, na 

medida em que têm vida e interferem no ecossistema, ou até mesmo, para averiguar porque o 

homem não agiu nestes espaços. 

 

Segundo Ruschmann (1994), o patrimônio ambiental é um elemento essencial para o 

desenvolvimento turístico e a sua preservação depende de políticas que considerem a 

ocupação racional do território, o controle do crescimento desmesurado através de leis de 

proteção ambiental. Assim, se a proteção depende de estratégias políticas e econômicas, tem 

também implicação cultural.   

 

A natureza intocada é produto da ação humana que se desenvolveu em outra direção, 

relegando estes espaços, por um jogo de prioridades e interesses. Então, há ação cultural no 

espaço preservado, tal como no espaço devastado.   

 

A partir da relação entre turismo e cultura, é necessário vislumbrar uma dinâmica a três 

entre cultura, turismo e desenvolvimento local sustentável do território. O desenvolvimento 

local é dispensável, pois as relações estabelecidas sobre o plano cultural e turístico devem 

repercutir diretamente na vida dos habitantes, em suas condições econômicas e sociais, no 

futuro dos territórios, sendo respeitados os componentes naturais humanos. 

 



 61 

Tal como a preservação natural, todas as demais motivações turísticas só são possíveis 

porque alguma forma cultural propiciou-lhes as condições necessárias para tal. Em todas as 

viagens há sempre encontros e relações entre diferentes manifestações culturais. 

 

Se adquiere efectivamente cultura tanto en el contato com el ciudadano del país que 
se visita – cuando se descubren los problemas que se plantean a tal o cual nación, a 
tal o cual pueblo, al tomar conciencia de una cierta universalidad en el destino, en la 
esperanza o en la inquietud – como al admirar las obras de arte, las maravillas. 
(HAULOT, 1991, p.91). 

 

O elemento cultural, infelizmente ainda não é apropriado pelo turismo como 

instrumento de integração cultural, porque o patrimônio cultural até a bem pouco tempo, 

arrolava como bens culturais apenas produtos e manifestações concretas, fetichizadas, quando 

muito, manifestações folclóricas. É preciso dessacralizar a cultura, pois o valor cultural não 

está nas coisas, mas é produzido no jogo concreto das relações sociais (MENEZES, 1996). 

 

As relações se dão no espaço geográfico sobre o qual se estabelece uma sociedade, 

surgindo assim, o que se define como “lugar”, espaço da ação humana sobre o qual se 

construiu uma identidade, devido ao processo histórico de construção e reconstrução social 

que este espaço sediou. O turismo exerce grande fascínio pela possibilidade das pessoas 

deslocarem-se dentro destes espaços e conhecê-los.  

 

O turismo serve também como forma de preservação de valores culturais. Ele estimula 

os países a proteger suas civilizações, heranças e bens culturais, tendo um importante papel 

como reabilitador das identidades locais e culturas, contribuindo para a sua difusão mundial. 
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Um programa de educação para o conhecimento dos patrimônios locais em nível de 

escolas deveriam ser estimulados, o que com o passar do tempo viria a alterar os valores 

atribuídos às heranças culturais de cada comunidade. 

 

Mas, o que tem ocorrido até os dias de hoje foi: uma falta de orientação, educação e 

conscientização em tono do que sejam bens culturais, o que fez com que muitas pessoas 

interessadas em bens culturais partissem em viagens para a Europa, em busca desses 

patrimônios. 

 

É importante analisar como vem ocorrendo esta atividade conforme a visão de 

diferentes autores, entre os quais, alguns muito pessimistas, mas com leituras de mundo que 

não devem ser ignoradas em trabalho que se propõe a refletir este assunto: turismo cultural. 

 

Infelizmente, nossa sociedade de massas e da indústria cultural, sob a égide do 
mercado, significativamente trata a cultura como mais um mecanismo de segregação 
e fragmentação e circunscreve seu raio de ação balizado por produtos, produtores, 
órgãos, lugares e equipamentos culturais. E é claro, consumidores culturais. 
(MENEZES, 1996, p.95).  

 

É necessário lembrar que a motivação do turismo cultural depende também dos próprios 

turistas, seus interesses, receptividades e cultura. Um lugar que oferece bons atrativos, 

encanta o turista e este colabora para o lugar se tornar conhecido, como um ciclo. 

 

A simples presença física e o despreparo intelectual dos visitantes, pode-se tornar razão 

de ameaça ao próprio sentido cultural do núcleo que os recebe, especialmente se ele não for 

muito conhecido em seu valor, pois o acesso de visitantes e turistas despreparados e 

desinformados pode transformar as chances de conhecimento em momentos de destruição ou 

mesmo de riscos ao patrimônio. Comprova-se isto com o mau estado de conservação e a falta 
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de atenção dispensados à maioria das cidades históricas brasileiras, pois os próprios 

moradores do local muitas vezes não conhecem o significado e o valor do patrimônio 

histórico de suas cidades. 

 

Ou seja, não podemos acusar apenas o turista de despreparo para o turismo cultural, 

porque este turismo não tem realmente desempenhado o papel de incrementador cultural. Um 

exemplo disso é o tempo dado ao turista em viagens em grupo, para visitar um museu, 

admirar um espaço geográfico ou passear dentro de um automóvel pelo centro histórico, que 

não respeita as individualidades, nem os ritmos diversos ou interesses diferenciados, não 

oportunizando a afetividade ou a apreciação do “lugar”, muito menos qualquer forma de 

contato cultual. Quem vai com o olhar nada observa porque nada vê. O turismo coletivo não 

pode considerar o cognitivo e o afetivo de quem compõe o grupo, nem a vontade pessoal de 

cada um. 

 

A mera visão destas relações culturais e econômicas não deixa transparecer a produção 

de poder a qual se dá dentro de determinado campo social, que segundo Bourdieu (2001), é o 

espaço multidimensional de relações que se dão entre os sujeitos desta sociedade.  

 

O exemplo da velhinha, que ajoelhada diante do altar-mor de uma catedral gótica em 

Paris, profundamente imersa em oração, é interrompida por um guia turístico que lhe toca nos 

ombros e diz: - “Minha senhora, a senhora está perturbando a visitação” (MENEZES, 1996), 

ocorre quando o bem perde o sentido que a prática lhe garantia, para tornar-se um exemplar 

arquitetônico, ou histórico de “interesse cultural”. 
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Outro caso intrigante de “apreço pela cultura” é o descrito por Kripendorff (2000), de 

uma excursão que chega a um templo no momento em que se dá uma celebração fúnebre. Os 

turistas, sem a menor cerimônia sentam sobre o ataúde e fazem pose para fotos. Que tipo de 

interesse pela cultura é esse, que não consegue entender aspectos culturais que não sejam de 

sua própria cultura? 

 

É importante entender as relações entre os sistemas turísticos e a cultura, para poder 

ajudar e evitar ou minimizar impactos negativos sobre uma cultura anfitriã, que ocorrem 

como conseqüência da visita de turistas (BURNS, 2002).  

    

A comunicação global influencia muito o turismo. Torna-se “lugar” de visitação 

obrigatória aquilo que os meios de comunicação melhor conseguirem vender com os seus 

comerciais, através das agências que mais investiram em pesquisa de opinião e publicidade 

informatizada. Mas ocorrem também comerciais enganosos que anunciam locais turísticos 

que não correspondem à imagem divulgada e, nesses casos, cabe ao consumidor não ser 

conivente com essas falsas propagandas – por vergonha de ter sido enganado – e fazer a 

contrapropaganda de “boca-a-boca”, pois turistas mal atendidos, em alguns casos, 

conseguiram invalidar campanhas publicitárias caríssimas. Já, o turista satisfeito faz uma boa 

propaganda. 

 

Acredita-se no desenvolvimento de uma crescente tendência do homem atual em busca 

do turismo cultural, justamente devido à fisionomia universalizada que vêm assumindo nossas 

cidades e sociedades com a globalização. 
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Ou seja, este quadro atual do turismo deverá mudar quando as comunidades tomarem 

consciência de que todos os locais em que há vida humana são espaços culturais, logo dignos 

de seres visitados e da mesma forma, respeitados como símbolos culturais, representativos da 

história de um povo e de suas manifestações culturais. 



4 MANIFESTAÇÕES CULTURAIS COMO ATRATIVO TURÍSTICO 

 

Nos dias de hoje cada vez mais o “Turismo de Ver”, dá lugar ao “Turismo do 

Consumir”. E esta nova geração do turismo consome irrefletidamente, não somente objetos 

produzidos, mas também lazer, prazer e atrações culturais das mais variadas, que incluem 

desde “arte popular” até espetáculos. Grupos de pessoas dentro de suas comunidades 

procuram resgatar estas manifestações culturais de um passado quase esquecido e apagado da 

memória coletiva, e apresenta-las como um atrativo turístico do seu local. 

 

A cultura e suas manifestações erudita, científica, popular, de massa e a expressa no 
cotidiano contribuem em todos os aspectos para a verdadeira identidade de uma 
Nação. A vida cotidiana é constituída de microatitudes, rica em especificidades, 
criatividades, usos e costumes. (ANSARAH, 2001, p. 60). 

 

O turismo pode fortalecer as tradições culturais ao estimular a manutenção das 

mesmas.  

 

Propostas de valorização dos produtos agrícolas com planos de desenvolvimento do 
artesanato e de atividades ligadas ao turismo e à cultura tais como feiras e festas 
centradas em temas regionais e locais: produtos, tradições, jogos e cantares, comeres, 
saberes e cheiros [...]. (CAVACO apud SILVA; VILARINHO; DALE, 2001, p. 21). 

 

A conservação do patrimônio histórico e cultural do meio rural através da interação de 

seus hábitos e costumes, fortemente arraigados e fiéis a suas origens, acreditamos ser um forte 
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atrativo turístico. No Roteiro de Boa Vista isto é constatado no Calendário de Eventos de Boa 

Vista (ANEXO E). 

 

Toda construção móvel e imóvel, material e imaterial de um povo é sua cultura, e se 

manifesta na ação cotidiana do mesmo.Por isso, seus traços culturais são dignos de ser 

conhecidos, considerados e conservados por este povo através das gerações. 

 

A relação deste patrimônio de um povo com o turismo já foi muito bem percebida por 

Lemos (1982, p.30): “O turismo nasceu em volta dos bens culturais, paisagísticos e 

arquitetônicos preservados, e hoje, cada vez mais, vai exigindo a criação de mais cenários, de 

mais exotismos, provocando quadros artificiais inclusive”. 

 

Segundo Canclini (1983), o turista que parte em busca de atrações culturais, quer na 

realidade, ver espetáculos exóticos, ou a memória de um povo convertida em mercadoria, em 

produto turístico, porque é isso que a propaganda anuncia. 

 

Desta forma, continua ele “a cultura é tratada de forma semelhante à natureza: um 

espetáculo”. Além disso, o turista não está apto a apreciá-la como um bem cultural digno de 

admiração e troca cultural, mas como um espetáculo pitoresco representativo de situação de 

atraso, constituindo mera curiosidade turística. Afirma também que nada mais são do que as 

festas comunitárias convertidas em festas para os outros, procurando readequá-las aos hábitos 

estéticos e recreativos dos turistas, para assim potencializá-las como mercadoria turística.  

 

Da mesma forma, o artesanato como representação do popular, não é visto como efeito 

de uma modernização parcial e elitista, mas como manifestações de grupos que optaram por 
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permanecer neste estado pré-moderno, sobrevivendo como ilhas pré-industriais à margem das 

sociedades tecnificadas. E quando o turista compra essas peças de artesanato, não o faz por 

apreciá-las, mas porque como souvenir para exibição elas proporcionam distinção social. 

 

Na mesma situação encontram-se o folclore e as apresentações folclóricas como festas 

populares e cerimônias religiosas. Segundo Canclini (1983, p.124): “Num tempo em que a 

crença se apaga, a cerimônia subsiste mudando de função. Perdido o acontecimento, restam os 

signos – velas, arcos, oferendas – que a necessidade econômica justifica de outra maneira”. 

Afirma também que há uma “tendência do capitalismo de secularizar os acontecimentos 

tradicionais, mas resgatando os seus signos se adequados para a ampliação de seus lucros”, ou 

seja, as festas eram comunitárias, os empresários converteram-nas em festas para os outros, 

adaptando-as ao gosto e às expectativas do turista. 

 

Após uma década, o mesmo Canclini (1992) reavalia a questão e conclui que se este 

exótico não é criado só para turistas, mas é resultado de práticas culturais ainda em uso, não 

há problema, sendo até bom que estes nativos possam comercializar estes bens culturais como 

meio de sobrevivência cultural e econômica. Concluindo que: 

 

todos estes usos da cultura tradicional seriam impossíveis sem um fenômeno básico: 
a continuidade da produção de artesãos, músicos, bailarinos, e poetas populares, 
interessados em manter sua herança e renová-la. A preservação dessas formas de 
vida, de organização e pensamento se explica por razões culturais, mas também, 
como dissemos, pelos interesses econômicos dos produtores que tentam sobreviver 
ou aumentar sua renda. (CANCLINI, 1992, p.218). 

 

 “Pelo turismo o homem procura comunicar-se com seus semelhantes e conhecer a 

maneira típica de ser de cada região” (BENI apud DELLA MONICA, 2001, p. 44). Os usos e 

costumes, as manifestações culturais de uma comunidade são assimilados pelos turistas como 



 69 

uma outra cultura .Muitas vezes com o objetivo de verificar a variedade de culturas e a 

tentativa de conciliar tudo em uma visão universal das coisas. 

 

A atividade turística como uma das atividades mais buscadas por estas novas formas 
de gestão, mostrando o potencial implícito desta atividade como elemento 
dinamizador do desenvolvimento, capaz de enfrentar a competição entre centros 
urbanos de mesma grandeza, através da valorização dos atributos do lugar: quer 
sejam eles naturais, quer sejam produzidos pelo homem. (VARGAS, 1998, p.8).  

 

Esta valorização dos atributos produzidos pelo homem que  acontece através do turismo 

mostra a sincronia das  manifestações culturais de um povo com a atividade turística em prol 

de uma comunidade. 

 

Nas áreas que optam por uma recuperação econômica por meio do desenvolvimento do 

turismo rural, as manifestações culturais oferecem excelentes oportunidades de intercâmbio 

de vivências que irá enriquecer todos os participantes. 

 

“No turismo rural, os insumos culturais têm sido constituídos a partir da agregação, em 

especial, das tradições populares das regiões em que está inserido” (GASTAL, 1999, p.35). 

Importante notar que têm sido agregados apelos culturais e artísticos, mesmo aos destinos 

pautados pela paisagem e pela natureza, em termos de gastronomias locais e étnicas, 

artesanato, manifestações folclóricas e populares.  

 

A sociedade desenvolve e transmite a cultura. Ela funciona como uma força de 

aglutinação, unindo as pessoas por meio de atitudes, crenças e tradições comuns. A cultura 

agrega novos traços com o transcorrer do tempo e descarta muitos outros que não tem mais 

serventia para o momento (ANSARAH, 2001). 
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Segundo Santos (1994, p.66) “As manifestações culturais não podem ser totalmente 

reduzidas às relações sociais de que são produtos. Elas também têm sua dinâmica própria. A 

cultura é criativa”. 

 

As manifestações e dimensões culturais de uma sociedade devem ser relacionadas com 

as diferentes classes e grupos que as constituem, isso porque as preocupações com a cultura 

são institucionalizadas e fazem parte da própria organização social. Como no caso desta 

pesquisa, a realização de atividades culturais e a elaboração de um calendário onde a 

conservação da cultura local pode ser verificada (ANEXO E). 

 

 As manifestações culturais compreendem tudo aquilo que a comunidade local 

participa de forma direta, e integra o contexto da região. Tais como: 

 

• Trabalho: barro, pintura, madeira, sisal, bordados, costuras rendas, etc. 

 

• Representações teatrais: lendas, cenários, guarda-roupa, encenação, etc.  

 

• Formação: culinária, bebidas regionais, danças regionais, arte regional. 

 

• Música: música local, ritmos, ou gêneros regionais. 

 

• Animação social: salão de danças, de jogos, de acordo com a região, bem como 

esportes, instrumentos, jogos de salão, etc. 
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Para Torres (1995) as manifestações de uma localidade provocam no turista o interesse 

pela cultura fazendo-o vivenciar e entender melhor outros comportamentos e atitudes, muitas 

vezes bem diferentes do que existem em seu local de origem.  

 

A luta para cultivar a memória vale a pena, pois o construído tem uma relação muito 

profunda com o caráter de uma sociedade e a consciência deste marco significa sua história e 

as múltiplas formas de sua memória.  
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5 ROTEIROS TURÍSTICOS 

 

5.1 Conceitos de Roteiros Turísticos 

 

O ser humano busca facilidades para a realização dos seus deslocamentos. A oferta de 

roteiros turísticos que demonstrem a possibilidade de satisfação de necessidades, oriundas de 

anseios diversos, propicia maior aproveitamento na decisão de viajar. Desta forma, um dos 

conceitos utilizados para definição de roteiro turístico é desenvolvido pelo SEBRAE: 

 

Trata-se de um pequeno plano de viagens em que o cliente tenha a descrição de 
todos a serem visitados, bem como o tempo de permanência em cada local ou 
destino e a noção dos horários para cada parada (SEBRAE, 2000, p.40). 
 

   É neste sentido que Souza e Corrêa (1983, p. 56) definem que (o roteiro) “pode ser 

organizado por uma agência (roteiro programado) ou pode ser criado pelo próprio turista 

(roteiro espontâneo)”. 

 

A palavra roteiro já determina, pela sua etimologia, um fluxo organizado e portanto é 

necessário que se faça um planejamento, uma determinação, um projeto que se sobreponha à 

estrutura física e que transforme os prédios históricos ou paisagem natural em atrativos 

turísticos.  
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Partido deste pressuposto Tavares, cita que: 

 

Roteiros turísticos são itinerários de visitação organizados. É um termo genérico 
utilizado para apresentação de itinerários e programações com a finalidade de 
turismo. Roteiros existem em qualquer parte onde esteja sendo praticado o turismo. 
Podem ocorrer também em diferentes ambientações, como em áreas urbanas ou 
rurais, regionais, nacionais, internacionais ou entre elas. (TAVARES, 2002, p. 14). 
 

Contudo, é importante que o roteiro seja coeso e contextualizado, o que dará uma visão 

abrangente e ao mesmo tempo clara do local visitado. Para que isso ocorra, segundo Gomes e 

Quijan apud Tavares (2002, p. 16) “é preciso que o roteiro seja elaborado por profissionais 

que possuam ampla formação humanística e bons conhecimentos culturais”. Caso contrário 

corre o risco de ser incoerente em relação a história da localidade e de muitas vezes não ser 

capaz de mostrar a cultura e a “alma” do local. 

 

Atualmente, os roteiros turísticos tornaram-se vitais para o turismo e o seu 

desenvolvimento. Formam peças fundamentais na organização e na comercialização do 

turismo como produto. Pois, segundo Tavares  o turismo não é feito por visitações realizadas 

a atrativos isoladamente, mas sim pela visitação em atrativos ou locais inseridos em um 

contexto maior, quer seja com referência a aspectos de sua história, de sua cultura, de sua 

geografia ou relativos a seu meio”. 

 

Desta forma, compreende-se que os roteiros turísticos são uma das principais formas de 

contextualizar os atrativos existentes e, conseqüentemente, de potencializar seu poder de 

atratividade. 
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5.2 Planificação de Roteiros Turísticos 

 

Conforme orientações do Guia de Turismo regional do SEBRAE Hotelaria e Turismo 

apud Programa de Qualificação para Agências de Viagens e Turismo (2000, p. 156) “o roteiro 

turístico ou programa de viagem é o resumo do plano, onde são citadas as principais 

atividades diárias do roteiro”. 

 

Desta forma, o plano de viagem é o detalhamento de um roteiro turístico, definido desde 

sua criação, pontos de paradas técnicas, atrativos a serem visitados, locais de hospedagem e 

alimentação, transporte, profissionais envolvidos (guias de turismo, condutores locais, 

motoristas), programação diária e regras de viagem. Além destes itens, o plano de viagens 

deve fornecer dados históricos, geográficos e culturais aos profissionais que executarão o 

roteiro. 

 

Ao elaborar um plano de viagem a operadora deverá considerar o roteiro em questão, 

analisando alguns itens para concluir se o destino turístico é ou não viável. Itens estes que 

devem englobar questões como: 

 

• Quem são seus clientes? O que fazem? Quando viajam? 

 

• O roteiro é adequado aos turistas? 

 

• O preço que está sendo cobrado é compatível aos clientes que desejam realizar o 

roteiro? 
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• O roteiro é operacionalmente viável? 

 

5.3 Viabilidade de uma destinação turística 

 

Para que um local possa ser viabilizado como destinação turística ou produto turístico, é 

necessário que apresente alguns elementos que formam a estrutura geral e turística da 

localidade, estrutura esta que será utilizada no atendimento aos turistas. Partindo deste 

pressuposto, Rose define que: 

 

O produto turístico de qualquer destinação turística é constituído pelo conjunto de 
bens e serviços colocados no mercado para a satisfação das necessidades dos 
turistas. Em sua forma mais simples, trata-se do composto de atrativos naturais, 
culturais, estrutura turística, preço e comercialização. Sem estes ítens não há como a 
destinação integrar-se em um circuito turístico, e conseqüentemente, receber 
visitantes. (ROSE, 2002, p.45). 

 

Estes elementos são compostos, segundo SEBRAE (2000, p.12) por:  

 

• atrativos; 

 

• alojamento e alimentação; 

 

• transportes; 

 

• entretenimento ou animação turística; 

 

• estrutura básica e de apoio ao turismo; 

 

• envolvimento da comunidade. 
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5.3.1 Atrativos 

 

O atrativo é o elemento que chama a atenção das pessoas sobre determinada destinação, 

devendo ser capaz de atrair os visitantes para determinado local. O seu conceito varia de 

turista para turista, pois o que um pode considerar como atrativo para o outro pode não 

chamar tanta atenção. Desta forma, Rose (2002, p.47), cita que “os atrativos estão 

relacionados com as motivações da viagem e a avaliação que os visitantes fazem desses 

elementos”. 

 

Os atrativos dividem-se em naturais, como as paisagens, o clima ameno, reservas de 

fauna e flora; ou culturais, como os prédios históricos, as manifestações populares, usos e 

costumes relacionados à origem étnica da população. 

 

Alguns atrativos têm um poder de atração maior que outros, fator este que poderá 

influenciar a demanda para determinado local. É a denominada hierarquia dos atrativos, 

definida por Moletta (2000) como: 

 

• Hierarquia 3:  atração altamente significativa para o mercado internacional e capaz 

de motivar sozinha os fluxos turísticos. Ex.: Cataratas do Iguaçu, no Paraná. 

 

• Hierarquia 2: atrações com grau de atratividade significativo para o mercado 

nacional. É capaz de motivar fluxos turísticos desde que combinados com outras 

atrações. Ex.: Cristo Redentor e o Pão de Açúcar no Rio de Janeiro. 
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• Hierarquia 1: são atrações capazes de motivar fluxos de turistas regionais. Ex.: o 

Parque da Marinha do Brasil, em Porto Alegre, RS. 

 

5.3.2 Alojamento e alimentação 

 

Estes estabelecimentos podem ser decisivos na hora do turista decidir pela visitação à 

determinada localidade, pois mesmo fora de sua residência, o viajante deseja estar sempre 

bem hospedado, ter um lugar confortável e tranqüilo onde possa passar a noite. E, acima de 

tudo, este viajante não dispensa uma boa alimentação, principalmente de produtos típicos do 

local visitado; estes estabelecimentos podem influenciar sobremaneira na permanência do 

turista no local. 

 

Segundo Moletta (2000, p.13) “para facilitar a escolha antecipada do tipo e categoria do 

alojamento que o consumidor deseja, os estabelecimentos são classificados quanto ao tipo e 

quanto à categoria”, sendo definido desta maneira: 

 

Quanto ao tipo, os empreendimentos hoteleiros podem ser classificados em: hotel, hotel 

histórico, hotel lazer e pousadas. Outras opções de alojamento, não sujeitas à classificação, 

são as casas  de famílias, os “campings”, os albergues da juventude, entre outros. Quanto a 

categoria, os empreendimentos hoteleiros podem ser classificados em luxo, “standard”, 

simples, entre outros”. 

 

Os restaurantes, os bares, as lancherias, as confeitarias e os cafés coloniais fazem parte 

da estrutura de alimentação que deve ser oferecida aos visitantes, para que estes possam suprir 
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suas expectativas com relação à localidade que estão visitando, visto que a falta de alojamento 

e da rede alimentícia dificulta a permanência na localidade por mais tempo. 

 

5.3.3 Transportes 

 

É muito importante que a destinação turística tenha um transporte de ônibus regular 

para a localidade, com freqüências e horários variados, bem como dispor de terminais 

rodoviários com boas instalações para receber os visitantes, pois muitos turistas não viajam de 

carro próprio e necessitam de transporte para se deslocar até as localidades turísticas. 

 

É conveniente que as localidades com interesse em incrementar o turismo receptivo 

possuam empresas de transportes turísticos com ônibus ou microônibus, para oferecer 

serviços de traslados de chegada ou saída para os turistas. 

 

5.3.4 Entretenimento ou animação turística 

 

As alternativas de lazer são todos os espaços da localidade destinados para atividades de 

recreação e lazer aos visitantes. São fatores de muita influência que leva turistas optarem ou 

não por determinados destinos turísticos. As localidades onde os visitantes ficarão a maior 

parte de sua viagem, são as que mais necessitam de atividades de lazer para que estes turistas 

não caiam na ociosidade e que sua viaje não se torne uma rotina, e sim algo que lhes de 

prazer. 
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Para a implantação de um negócio voltado para o entretenimento dos visitantes, Moletta 

(2000) recomenda uma pesquisa de mercado sobre o tipo de público que visita a cidade bem 

como suas preferências. Também cita que os entretenimentos podem ser divididos em: 

 

• área social e cultural: exposições de pinturas, de esculturas, de fotografias, 
organização de conferências, seminários, concertos musicais, apresentações de 
teatro, festival de cinema, jornadas gastronômicas, festas municipais e todas as 
manifestações artísticas da comunidade, entre outros; 

 
• área de recreação: desfile de modas, realização de gincanas, atividades em 

parques de diversões, entre outros; 
 
• área esportiva: a pesca, torneios de futebol, voleibol, surf, “ping pong”, entre 

outros. ( MOLETTA, 2000, p. 16). 
 

 

5.3.5 Estrutura básica e de apoio ao turismo 

 

A infra-estrutura básica de uma destinação também é elemento fundamental para a 

viabilização da atividade turística. Desta forma, torna-se uma pré-condição para o 

desenvolvimento turístico.  

 

A infra-estrutura básica envolve itens como acessos, saneamento, energia, 

comunicações, vias urbanas de circulação e capacitação de recursos humanos. Itens estes que 

são tidos como imprescindíveis para que se possa desenvolver a atividade turística em sua 

plenitude. 

 

Já a infra-estrutura de apoio ao turismo envolve itens como a sinalização adequada, 

desde os principais acessos até os atrativos, serviços de informações turísticas disponíveis, de 

preferência nos dias em que a localidade possui maior movimento, transporte turístico 
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eficiente até a localidade e principalmente pessoal qualificado e em condições de atender o 

turista. 

 

5.3.6 Envolvimento da comunidade 

 

Para que o local possa se tornar uma destinação turística, não bastam os bons atrativos, 

o bom alojamento, o bom transporte e as variadas opções de alimentação e lazer; também é de 

extrema necessidade que a comunidade local esteja conscientizada para receber os visitantes e 

para os benefícios que o turismo irá trazer à sua cidade. Benefícios estes que são repassados 

para a comunidade através de novos empregos e de uma incrementação maior aos negócios já 

existentes. 

 

Esta conscientização da comunidade torna-se necessária, uma vez que, o 

desenvolvimento do turismo na localidade acarretará um aumento do fluxo de automóveis em 

finais de semana, uma maior quantidade de lixo, uma maior poluição sonora assim por diante. 

Sendo que, se a população não estiver ciente destes impactos tidos como negativos da 

atividade turística, acabarão por inviabilizar esta atividade econômica. 

 

 

 



6 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DA PESQUISA 

 

6.1 A Formação Étnica e Cultural do Povo Brasileiro 

 

O Brasil é reconhecidamente uma nação multi-étnica, que consolidou em sua formação 

a curiosa mistura de elementos europeus, índios e africanos, e que culturalmente soube 

integrá-los como talvez nenhuma outra nação fez. 

 

Esta visão da formação do povo brasileiro está escrita nas primeiras lições de História 

do Brasil de nossas escolas, e começa com a explicação biologizante da mescla de três raças: 

a branca, a indígena e a africana. Se nossa formação é esta, a chegada posterior de imigrantes 

europeus instigava a visão biológica, salientando nossa capacidade singular de absorção do 

"outro". Mas, esta fábula de três raças surge ainda no Brasil Império, conforme Ribeiro 

(1999), no seio de pesquisadores naturalistas, e ganha a adesão de cronistas e escritores, em 

meio às teorias da época que reuniam os saberes biológicos com os sociais. 

 

        Genericamente, os autores que formularam as impressões do que viam se consolidar por 

aqui inclinavam-se por dois caminhos divergentes, mantendo, porém, uma matriz comum: a 

constatação da mestiçagem racial. Esta foi vista ou como uma elaboração bio-cultural 

inusitada e sublime ou como algo perigoso e lamentável. A mestiçagem seria, então, um 



entrave aos anseios progressistas da nação que pretendia desempenhar seu papel no mundo 

civilizado. Ela é, no primeiro momento, a marca racial para se tornar, então, a marca cultural 

do Brasil. 

 

A idéia de que a mesma fusão racial trouxe junto uma fusão cultural é tão parte da 

cultura brasileira quanto o é a idéia da miscigenação racial. Nesse sentido, o Brasil não se 

esquiva de festejar datas comemorativas de santos católicos, com uma pitada de estética afro-

religiosa, assim como não deixa de festejar o carnaval na forma de competição cabocla, 

celebrando a cultura indígena. O carnaval do Rio de Janeiro talvez seja a apoteose de nossa 

combinação cultural.  

 

O patrão dança ao lado do empregado e o branco junto ao preto. Especialmente agora 

que comemoramos 500 anos de descobrimento do Brasil, lembramos das etnias que 

consolidaram nesta nação hospitaleira a doçura da culinária, o afago, a amabilidade e a 

confusa alegria festiva.Certo. Certo? Nem tanto... Algo soa embaraçoso nesta visão do Brasil. 

E talvez não seja a constatação da grandiosidade e da riqueza multi-étnica, mas sim a 

dificuldade de metabolizarmos o que concebemos idealmente como sendo a nação brasileira e 

como ela de fato se apresenta.  

 

“Com efeito, no Brasil, as classes ricas e as pobres se separam uma das outras por 

distancias sociais e culturais quase tão grandes quanto as que medeiam entre povos distintos” 

(RIBEIRO, 1999, p. 210). 

 

Se a capacidade antropofágica brasileira é ponto cultural alto, não o foi em termos de 

absorção dos compatriotas indígenas e africanos. Infelizmente, a sociedade brasileira se 
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identifica com o traço multi-étnico e cultural que lhe é constitutivo, mas vive este de forma 

tensa em sua prática. Cotidianamente, idealizamos mais e somos mais felizes quando 

concebemo-nos fazendo parte desta amálgama.3 

 
Na prática, e sempre mais em aspiração do que no concreto, o Brasil branco e 
europeizado, mais tarde branco e americanizado, não soube com fazer com a 
diversidade cultural que a nossa formação configurou; não a integrou de fato, 
quando muito de direito. E talvez até para amenizar as deficiências da justiça para 
com o caldeamento cultural, o memorial que vai marcar os 500 anos de 
descobrimento, ironicamente, está sendo construído em terras Pataxós, a mesma 
tribo do índio queimado vivo. Neste caso, o direito está vindo em forma de 
reconhecimento memorial. Mais uma vez os grupos indígenas são pensados 
enquanto personagens (exóticos) que romantizam nossa formação multi-étnica. O 
que fez o jornalista indagar: "Comemorar o quê, cara-pálida?" (ANTENORE, 1998). 

 

 

6.2 A Imigração Alemã no Brasil 

 

Logo após a Independência do Brasil (1822), os primeiros imigrantes alemães 

começaram a chegar em solo brasileiro. Ao longo de mais de 100 anos entraram no Brasil 

mais de 250 mil imigrantes. 

 

Os alemães foram protagonistas do primeiro fluxo imigratório mais sistemático que se 

dirigiu para o Brasil após a independência. Entre 1824 (ano da fundação da primeira colônia 

alemã no Rio Grande do Sul — São Leopoldo) e 1830 (quando essa imigração foi 

interrompida por causa da revolução Farroupilha) e, depois, entre 1845 e 1938, o Brasil 

recebeu imigrantes alemães todos os anos. A imigração alemã, porém, não é a mais 

significativa em termos numéricos, representando aproximadamente 1/6 do total de italianos.  

 

Entre 1850 e 1909 entraram mais ou menos quinze mil alemães em cada década; para o 

período anterior o número é quase insignificante (apenas 6.938 alemães foram assentados nas 

                                            
3 FORMAÇÃO Cultural. Disponível em: www.geocites.com/wellesley/atrium/4886/hist4.htm 
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regiões de São Leopoldo, Rio Grande do Sul (RS); Rio Negro, Paraná (PR) e Mafra e São 

Pedro de Alcântara, Santa Catarina (SC). O maior fluxo ocorreu no período que se seguiu à 

primeira guerra mundial: na década de 1920 aqui chegaram cerca de 75.000 alemães, quase 

30% do total. Segundo as estatísticas disponíveis, o total de imigrantes não ultrapassou 

250.000 pessoas — e destas, ignora-se quantos realmente permaneceram no Brasil. Tomando 

como base as estatísticas de entrada no país, os alemães ocupam o quinto lugar, atrás dos 

italianos, potugueses, espanhóis e japoneses).4 

 

Na década de 1920, muitos imigrantes preferiram ficar em cidades maiores, como São 

Paulo, Curitiba ou Porto Alegre; mas a maior parte deles se dirigiu para as chamadas 

“colônias alemãs”, não necessariamente na condição de colonos. Entre os imigrantes havia 

grande contingente de camponeses e membros das classes trabalhadoras em geral, cuja 

motivação para emigrar estava relacionada à pobreza; mas também havia artífices 

especializados, refugiados políticos (não muito bem aceitos pelas autoridades brasileiras), ex-

militares, pequenos empresários, intelectuais, etc. Segmentos estes que tiveram papel 

preponderante na formulação do Deutschtum (germanidade) — a expressão étnica da 

ideologia nacionalista alemã.  

 

 Mas tanto o Império como a República privilegiaram a imigração européia e a 

colonização com imigrantes em detrimento dos chamados “trabalhadores nacionais”, que a 

elite brasileira julgava inferiores. De qualquer modo, isolamento e enquistamento são termos 

relativos. As “colônias alemãs”, cedo ou tarde, receberam imigrantes de outras etnias 

(poloneses, italianos, russos, etc.). Sua situação geográfica também não era tão propícia assim 

ao isolamento: uma vez abertas as vias de comunicação, este foi praticamente anulado. 

                                            
4 HISTÓRIA do Rio Grande do Sul. Disponível em www.riogrande.com.br/história. 
 

http://www.riogrande.com.br/hist�ria
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Algumas colônias, inclusive, estavam bem próximas às capitais provinciais (entre elas as 

paradigmáticas Blumenau e São Leopoldo) — que também receberam imigrantes 

desinteressados da condição de colonos. E, finalmente, o próprio grupo alemão tinha suas 

divisões internas, regionais (em alguns casos) e religiosas. 

 

6.3 O começo da colonização maciça do Rio Grande 

 

        A primeira colonização maciça, após a tentativa feita com os açorianos, ainda no século 

XVIII, aconteceria, no Rio Grande do Sul, a partir de 1824, quando começaram a chegar os 

colonos alemães. Nos primeiros cinqüenta anos de imigração foram introduzidos entre 20 e 28 

mil alemães no Rio Grande, a quase totalidade deles destinados à colonização agrícola. 

 

Os imigrantes que se dirigiam para o Rio Grande do Sul eram atraídos por uma 
política governamental que pretendia, fixando-os à terra, formar colônias que 
produzissem gêneros necessários ao consumo interno. Localizavam-se próximos de 
um centro urbano, mas suficientemente distantes das áreas da grande propriedade, de 
modo a não apresentar uma ameaça á sua hegemonia política e econômica. 
(BARROS, 1980, p. 19). 

 

Essa primeira grande colonização alteraria a ocupação de espaços, levando gente para 

áreas até então desprezadas. Introduziria também outras grandes modificações. Até então, a 

classe média brasileira era insignificante, e se concentrava nas cidades. Os colonos alemães 

iriam formar uma classe de pequenos proprietários e artesãos livres, em uma sociedade 

dividida entre senhores e escravos. “A colonização por via oficial encontrará êxito nas áreas 

onde a ausência da grande lavoura propicia a formação da pequena propriedade. Foi 

justamente o que ocorreu no Rio Grande do Sul” (BARROS, 1980, p. 22). 

 

No Brasil meridional, diferentemente daquilo que ocorreu nas áreas dominadas pelas 

oligarquias canavieira e cafeeira, o processo imigratório objetivou fixar diretamente à terra os 
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elementos vindos da Europa, com a conseqüente criação de colônias de pequenos produtores 

rurais (VOGT, 1994). 

 

Os imigrantes que desembarcaram no Rio Grande do Sul, deveriam formar colônias 

agrícolas, as quais forneceriam produtos de subsistência para todo o país, ocupariam o 

território, dando fim aos constantes conflitos entre castelhanos e luso-brasileiros e manteriam 

o equilíbrio da ordem política, pela formação de uma classe de pequenos e médios 

proprietários, desvinculados dos interesses políticos e ideológicos dos grandes estancieiros, 

segundo Cunha (1991). 

 

No livro de Avé-Lallemant encontramos os seguintes relatos, falando de sucessos e 

infortúnios dos imigrantes: 

 

Veio bom número de imigrantes, muitos deles perfeitamente aptos para a luta com a 
floresta virgem e hoje felizes; por outro lado, muitos eram incapazes e não estavam 
preparados para o trabalho pesado que benévolos subagentes lhes pintaram com cor-
de-rosa. (AVÉ-LALLEMANT, 1980, pg.182)  

 

Contudo, as grandes dificuldades não intimidaram os imigrantes. A vontade deles em 

conquistar uma vida melhor superava todos os desafios, tanto que, no ano de 1830, somava-se 

já um total de 4.855 imigrados alemães em nosso Estado. Porém, devido às guerras na 

fronteira sul, principalmente a Revolução Farroupilha, sobreveio a interrupção praticamente 

completa da corrente imigratória, reiniciando somente depois de 1847. No entanto ao término 

da Revolução São Leopoldo era então somente um montão de ruínas e seus habitantes se 

achavam na mais completa miséria; tiveram de recomeçar tudo. 

 

Um grave erro foi cometido na distribuição das terras; as medições foram mal feitas 
e ainda de modo superficial; os colonos não recebiam títulos de propriedade; 
permitia-se que pessoas se apoderassem de terras, sem terem quaisquer direitos para 
tanto; as terras devolutas não eram separadas, resultando daí questões a propósito da 
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venda de sobras, em decorrência do que teve de vir uma comissão especial do 
governo, para a medição das terras, o que teve como conseqüência o caos  total. As 
questões de terras são, sabidamente, a ruína do colono e não poucos por isso 
emigraram dali para as Repúblicas vizinhas. (KLEUDGEN, 1852). 

 

 

O Governo na época fez sacrifícios imensos para regularizar a questão das propriedades, 

que seriam desnecessários, se as medições tivessem sido feitas com o necessário cuidado no 

início, com a colocação de marcos de pedra e entrega de títulos de propriedade. Isso porque 

nos primeiros tempos os colonos não davam o devido valor as terras; muitos trocaram seu 

lotes por uma garrafa de cachaça e, por isso, não se fizeram também as medições com o 

devido cuidado. 

 

No documento de Kleudgen (1852), encontramos o seguinte relato: 

 
Hoje em dia (1852), quando cada palmo de terra vale ouro, aparecem processos a 
cada momento e são explorados habilmente por especuladores, que sugam suor dos 
colonos; as questões se tornam cada vez mais embrulhadas, originam-se inimizades 
e surgem conflitos, em conseqüência dos quais já foi derramado sangue. 

 

Embora fossem feitas tentativas, tanto da parte do Governo, como também de 

particulares, pouco foi feito no sentido de atrair a imigração para o nosso Estado; as vantagens 

oferecidas por parte do Governo da Província eram limitadas, não podendo serem comparadas 

com as  que ofereciam outros países, como os Estados Unidos da América, Austrália e até 

Costa Rica, etc...Somente o governo Imperial concedia passagens livres da Alemanha para o 

Brasil para os colonos destinados á São Leopoldo; todos os demais colonos vieram por conta 

própria (STEINHAUS, 2000, p. 17). 

 

Foi assim que surgiram as colônias de imigrantes e agro-produtores no Rio Grande do 

Sul, por iniciativa oficial do governo, com objetivo de ocupar e povoar regiões desabitadas, 



 88 

situadas, às vezes, na área de influência dos latifúndios, mas que não eram de interesse destes, 

pois se constituíam de matas e relevo acidentado de serra e de encosta de serra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Ilustração 2 – As principais colônias alemãs instaladas no Estado no século 19.  
Fonte: Revista Alemã: Uma Etnia para a integração – 150 anos de imigração 

alemã de Santa Cruz do Sul. 
 

6.4 Colonização: o município de Santa Cruz do Sul 

 

A ocupação de Santa Cruz do Sul está vinculada diretamente com a política de 

colonização levada a efeito, no século XIX, pela ação oficial do governo imperial e 

provincial. 

 

Conforme Prado Júnior (1986) este processo é denominado de “colonização”, em 

oposição ao termo “imigração”, utilizado para designar a leva de europeus que se fixaram nas 

fazendas de café de São Paulo como assalariados. 
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O núcleo colonial de Santa Cruz do Sul, formado por imigrantes vindos de várias 

regiões da Alemanha, principalmente da Pomerânia – 42,53 e da Renânia – 37,53, além de 

pequenos contigentes de demais estados e países europeus, conforme Cunha (1991, p. 113). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ilustração 3 – A velha pátria dos alemães que imigraram para Santa Cruz do 
Sul.  
Fonte: Revista Alemãs: Uma Etnia para a integração – 150 anos de imigração 
alemã de Santa Cruz do Sul 

 

A colônia de Santa Cruz, a primeira fundada e gerida pela província de São Pedro, 

recebeu seus primeiros colonizadores alemães num total de 12 pessoas (um casal com quatro 

filhos, cinco homens e uma mulher) em 19 de dezembro de 1949. As terras ocupadas foram 

aquelas previstas e cedidas pelo II Império através da Lei 514, de 28 de outubro de 1848, que 

incentivava a imigração e atribuía ao governo provincial o direito de colonizar. 
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A cada huma das Províncias do Império ficam concedidas no mesmo, ou em 
diferentes lugares de seu território, sete léguas em quadra de terras devolutas, as 
quaes serão exclusivamente destinadas a colonização e não poderão ser rateadas por 
braços escravos. (CUNHA, 1991, p. 68). 

 

A administração provincial distribui gratuitamente, lotes coloniais que possuíam 77 

hectares a cada família. A partir do momento em que passou a vigorar a Lei Provincial 229 de 

04 de dezembro de 1851 a área destinada aos colonos passou a ser de 48,4 hectares.  

 

Embora o tamanho tenha diminuído, o formato dos lotes em toda região permaneceu 
o mesmo desde o início. Os lotes eram individuais, retangulares, estreitos e paralelos 
uma aos outros, traçados desde uma picada no sentido norte-sul ou leste-oeste, com 
110 ou 220 metros de largura e 2200 a 3200 metros de comprimento.                                                
 
Há estudiosos que entendem que esta forma de distribuição de terra tenha a ver com 
a forma adotada em certas regiões da Alemanha. Outros afirmam que a razão mais 
forte é que a divisão dos lotes foi feita de modo a garantir uma certa igualdade na 
distribuição das terras de várzea (mais valorizadas) e para garantir que cada lote 
tivesse um meio de comunicação, seja pela picada, seja pelo curso da água. 
(HOFFMANN, 2000, p. 29-30). 

 

O fato dos lotes serem estreitos, e o surgimento das casas próximas às picadas em 

ambos os lados da estrada evitou o isolamento dos imigrantes, e até facilitou a integração 

comunitária. 

 

A partir de 1854 com a Lei Provincial 504 que regulamentava a Lei de Terras de 1850, 

os lotes passaram a não serem mais doados, mas vendidos, podendo ser pagos num prazo não 

superior a 5 anos. Até o advento desta lei, os imigrantes além das terras, recebiam sementes, 

instrumentos de trabalho, indenização de viagem e ajuda em dinheiro. A partir desta lei, o 

dinheiro recebido para o custeio das despesas iniciais não era mais doação do governo mas 

adiantamento reimbolsável (LANDO, 1980). 

 

Quando os imigrantes chegavam a colônia, então parte integrante do município de Rio 

de Pardo, cada família recebia um lote colonial. Neste, deveria ser edificada a residência do 
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colono e ser derrubada a mata e o cultivo num prazo não superior a dois anos, sob pena de a 

terra reverter ao domínio do poder público, proibidos de se valer da força do trabalho escrava, 

empregavam intensivamente a mão-de-obra do grupo familiar. 

 

6.4.1 Dificuldades iniciais encontradas pelo imigrante 

 

Assim como os pioneiros no Rio Grande do Sul, eles também foram vítimas de grandes 

dificuldades, especialmente a distância que os separava de Rio Pardo, local mais próximo para 

a aquisição de mantimentos. Segundo consta no Livro do Centenário de Santa Cruz (1978, 

p.19)  “os colonos eram obrigados a pagar altos preços pelos gêneros de primeira necessidade 

e [...] essa situação obrigava-os a pouparem na alimentação, havendo fome entre eles”. Em 

virtude disso, a colaboração mútua passou a ser o alicerce para a sobrevivência deles em meio 

ao desconhecido, pois de acordo com Martin (1979, p. 25), “de longe e de fora nada podiam 

esperar”. 

 

 Os imigrantes, procedentes da temperada Europa, vinham completamente iludidos 

quanto ao tipo de vida que teriam no sul do Brasil. Quando largados na picada, em frente ao 

inculto e inexplorado lote de terras, tinham a realidade a cerca-los e o trabalho a espera-los. 

 

De um a outro lado elevam-se árvores monstruosas, estreitavam-se os arbustos e as 
plantas do sub-bosque, enlaçavam-se os cipós. Era a obscuridade misteriosa, a 
umidade sufocante do dia, a ameaça confusa da noite, a angústia e o desespero [...]. 
A terra arável, o espaço, a luz, tudo devia ser conquistado à floresta. (ROCHE, 1969, 
p. 52) 

 

Os imigrantes, além de não conhecerem a floresta, não sabiam como lidar com ela. 
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Kipper afirma ainda que, 
 

Em sua pátria, a maioria dos imigrantes não eram agricultores e sim artesão que se 
dedicavam a diferentes ofícios como: tecelões, carpinteiros, ferreiros, entre outros. 
Aqui, todos tornaram-se pequenos proprietários e agricultores e o artesanato serviu 
para complementar as necessidades da família. Sem conhecer técnicas agrícolas 
adequadas, sem conhecer o clima, os solo e as variedades de plantas, tiveram de 
aprender a fazer sua roça, derrubando a floresta nativa que cobria seus lotes. 
(KIPPER, 1999, p.18). 
 
 

Desorientados e entregues a própria sorte, os colonos passaram a executar o 

desflorestamento nos moldes do índio e do caboclo, ou seja, à base do fogo. Durante a 

primeira fase da colonização, que é a da adaptação ao meio derrabada da mata, construção de 

uma chopana e plantio do roçado, o trabalho é árduo e extremamente difícil (VOGT, 1994). 

 

A maioria, no início, fica sem saber o que fazer e querem desanimar, quando as 
mãos estão feridas e cheias de bolhas. Mesmo assim é preciso continuar o trabalho, 
por mais que aperte a dor. Não há outra alternativa para o indefeso colono senão 
minimizar o sofrimento e trabalhar, trabalhar e novamente trabalhar, até que a 
primeira roça esteja queimada e plantada e a primeira choupana erguida, de maneira 
que se possa pela primeira vez dormir sobre telhado próprio. (UMANN, 1981, p. 55) 

 
 
De acordo com Willems (1940), muito cedo os alemães imigrados tiveram, por uma 

questão de necessidade e sobrevivência, que alterar o seu padrão alimentar. A batata, carne de 

porco e massas de farinha de trigo foram substituídas por farinha de milho, arroz, a mandioca, 

o feijão preto. Já a carne rareia. 

 

Sabe-se que o governo, inicialmente, despreocupou-se completamente com a educação, 

condições de infra-estrutura e assistência médica da população. Não havendo escolar onde os 

filhos dos colonos pudessem ser alfabetizados, uma dos próprios moradores se desincumbia 

da tarefa. Assim, foram surgindo escolas, todas de caráter comunitário, por toda a área 

colonial, sendo as aulas ministradas em vernáculo alemão (STERTZ FILHO, 1984). 
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O desamparo da colônia no campo da saúde não passou despercebido por Ave-

Lallemant que, em 1858, portanto 9 anos após sua fundação, a percorreu. 

 

Encontrei também doentes, ajudei-os tanto quanto pude e prometi visitar algumas ao 
passar pelas picadas. Vive esta pobre gente tão longe de qualquer forma, por pouco 
que se possa fazer numa única visita. 

 
 
A assistência religiosa era outro drama: ineficiente para os católicos e inexistente para 

os protestantes. Mas os colonos foram se virando, quase sempre sem a colaboração oficial. 

 

Para mostrar um pouco dessa situação, selecionamos o seguinte diálogo entre a 

personagem Daniel Scherer e o pastor de sua comunidade, da obra A ferro e fogo I: tempo de 

solidão, de Guimarães que, embora sendo um a ficção é baseada em fatos reais: 

 

• Mas reverendo – disse Daniel Scherer – a injustiça nos revolta. Estamos sendo 
vítimas de perseguições por parte dos brasileiros, das autoridades. Ora, estamos 
aqui chamados pelo governo, não somos intrusos. 

 
• Sobre isso precisamos sendo meditar, não devemos tomar decisões afoitas, 

afinal por que tudo isso? 
 

• O senhor sabe o que aconteceu ontem, três militares alemães e mais três 
agricultores, homens de bem, presos e levados para Porto Alegre como 
criminosos. 

 
• Como se pode saber se a prisão desses homens de nossa terra se reveste de 

injustiça, se não houve julgamento? – ponderou o pastor. 
 

• Seu irmão mesmo, Germano, está sendo apontado por alguns como fazendo 
parte da conspiração. Eles querem o que nós queremos, reverendo.  

 
• E que é, precisamente o que nós queremos, Herr Scherer – disse já um pouco 

irritado o pastor. 
 

• Queremos que nos paguem os subsídios atrasados. Há mais de um anos que não 
vemos a cor do dinheiro que nos foi prometido na Alemanha. Queremos a 
demarcação das terras, até hoje adiada para a próxima semana, que nunca chega. 
Queremos os animais domésticos que constam dos nossos contratos. Olhe, 
reverendo, por mim declaro alto e bom som: se estes homens estão sendo 
levados para a prisão por isso, estou disposto a seguir junto, pois quero o 
mesmo” (GUIMARÃES, 1991, p.72) 
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Com referência à situação acima descrita, Rambo (1994, p.12) afirma que “da parte  da 

administração central, simplesmente não havia as mínimas condições para dispensar um 

cuidado mais freqüente e mais sistemático aos núcleos coloniais no distante sul do País”.  

 

Além da religiosidade e preocupação coma educação, outras características dos 

imigrantes foram: 

• seu esforço moralista de elevação dos costumes; 
 

• o culto ao trabalho, ordem, disciplina e limpeza; 
 
• o gosto pela música, cantos, leitura e trabalhos manuais; 
 
• a busca do convívio, do entretenimento em kerbs; 

 
•  criação de um grande número de sociedades culturais e recreativas como: 

tiro ao alvo, cavalaria, ginástica, bolão, canto, orquestras. (KIPPER, 1999, p.19-
20). 

 
 

O núcleo urbano só foi construído em 1854/55, com a medição do local feita pelo 

Capitão Tenente da Armada, Francisco Cândido de Castro Menezes, definindo os 6 

quarteirões centrais ainda hoje existentes. Em 1859, a povoação foi elevada à condição de 

freguesia. Em 1877, surgiu a Vila de São João de Santa Cruz, que foi instalada no ano 

seguinte, quando Santa Cruz se emancipou de Rio Pardo. O município foi administrado por 

uma junta governista até 1892, quando o Cel. João Leite Pereira da Cunha foi nomeado como 

primeiro Intendente. A 19 de novembro de 1905, o governador Borges de Medeiros visitou o 

município para inaugurar o ramal ferroviário Santa Cruz – Ramiz Galvão. Impressionando-se 

com o progresso existente elevou a vila à condição de cidade. A partir de 1944, o município 

passou a chamar-se Santa Cruz do Sul. Faziam parte do território Santa-cruzense os atuais 

municípios de Vera Cruz (Emancipado em 1959), Vale do Sol (1991), Sinimbu (1991), 

Gramado Xavier (1991) a Herveiras (1995). (TRADIÇÃO alemã em solo gaúcho, 2000). 
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Em 1859 deu-se a elevação do local a condição de Freguesia. Em 1877, surgiu a Vila de 

São João de Santa Cruz e em 1878 a Vila foi instalada, quando conquistou sua autonomia 

política e estabeleceu-se uma junta governativa que administrou até 1892. Foi então nomeado 

o 1º intendente, Cel. João Leite Pereira da Cunha.  

 

Em 19 de novembro de 1905, Santa Cruz recebe a visita do então Governador Borges de 

Medeiros, para inaugurar a ferrovia que ligaria Santa Cruz a Ramiz Galvão. Surpreendido 

pelo desenvolvimento do lugar, o Governador elevou-a a condição de Cidade, no mesmo dia. 

A partir de 1944, a cidade passou a chamar-se Santa Cruz do Sul.  

 

Capital Nacional do Fumo, Santa Cruz do Sul destaca-se no cenário do basquete. 

Também é conhecida pelas ruas largas, limpas e arborizadas e por seus jardins e trevos 

floridos. Hábito herdado dos imigrantes, a jardinagem é um, entre tantos outros costumes da 

cultura alemã, que até hoje são cultivados no dia-a-dia da população.  

 

Desta herança fazem parte do nosso cotidiano: a sesta, o Kerb, as bandinhas, os 

Kränzchen, o canto, as danças, a gastronomia entre outros. 

 

O Município é composto pelos distritos de Boa Vista, Monte Alverne, Rio Pardinho, 

Alto Paredão, São Martinho e Saraiva. O 1º Distrito é formado pelo interior que circunda a 

cidade. Suas terras, banhadas pelo rio Pardo, Taquari Mirim e Pardinho, são responsáveis por 

uma próspera expansiva atividade agropecuária. São 4.200 propriedades rurais, com média de 

30 hectares, que apresentam uma variada produção. As culturas de maior destaque são: o 

fumo, o feijão, o arroz, a soja, a mandioca, milho, produção de flores e produtos 

hortifrutigranjeiros, estes últimos se desenvolvendo com muito sucesso, tendo seus produtos 
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comercializados nas Feiras-Livres e no Horto-Atacado, onde os produtores comercializam 

diretamente com os atacadistas.5 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustração 4 – Mapa político do Município de Santa Cruz do Sul.  
Fonte: Laboratório de Geoprocessamento – UNISC 2002 

 

Na área educacional, o Município conta com 15 Escolas Municipais de Ensino à 

Infância (EMEIs), que atendem 2.481 alunos e 35 creches particulares, 01  Centro Municipal 

de Educação de Jovens Adultos (CEMEJA) com 1.079 alunos, 07 de regime de Centro de 

Educação e Assistência a Criança (CEACS) que atendem 413 crianças. Possui 82 unidades de 

ensino de 1º e 2º Graus, sendo destes, 42 escolas municipais (EMEFs), que atendem 7.310 

alunos, 21 escolas estaduais e 04 particulares. Possui ainda, a escola do Serviço Nacional da 

                                            
5 Conforme Dall Agnol (2003). 

http://www.pmscs.rs.gov.br/educacao/index.html
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Indústria (SENAI) de ensino profissionalizante, ensino especial (Associação de Pais e Amigos 

dos Excepcionais – APAE), atendendo alunos e crianças deficientes, ainda em idade não 

escolar, ensino superior na Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC), com 38 cursos que 

se desdobram em 55 habilitações profissionais entre cursos regulares e de férias.  

 

A UNISC participa de pesquisas botânicas e é mantenedora do Centro de Estudos e 

Pesquisas Arqueológicas (CEPA), que busca reproduzir o passado histórico e pré-histórico do 

Estado. O CEPA é entidade de projeção internacional e dentro do Estado ocupa posição de 

destaque, sendo superado apenas, pelo Instituto Anchietano, ligado a Universidade do Vale 

dos Sinos (UNISINOS).  

 

Como centro polarizador de sua região, a cidade oferece oportunidade de estudo e 

trabalho a grande número de pessoas residentes nos municípios vizinhos. A população de 

Santa Cruz do Sul possui uma das maiores rendas per capita do Brasil e notabiliza-se pela 

forma como esta renda está distribuída. Sua economia reflete-se também, no recolhimento de 

tributos federais, figurando o Município na lista de um dos maiores na arrecadação do País. 6 

 

 A Cidade possui uma das melhores infra-estruturas do interior do Estado para eventos, 

conquistando com isso o Selo Prioritário para o Desenvolvimento do Turismo. Tem dezesseis 

hotéis e quatro motéis com capacidade para 1900 leitos. Mais de vinte restaurantes, mais de 

oito pizzarias além de um grande número de bares, proporcionam oferecer à comunidade a 

aos turistas uma excelente e variada gastronomia.  

 

                                            
6 Conforme Dall Agnol (2003). 

http://www.pmscs.rs.gov.br/turismo/guia/economia.htm
http://www.pmscs.rs.gov.br/turismo/guia/hospedagem.htm
http://www.pmscs.rs.gov.br/turismo/guia/hospedagem.htm
http://www.pmscs.rs.gov.br/turismo/guia/gastronomia.htm
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Santa Cruz do Sul possui o maior complexo beneficiador de fumo em folha no Distrito 

Industrial. No Município são industrializados cerca de 13.967 toneladas de fumo/ano. Possui 

em torno de 3.411 mil propriedades rurais, com média de 2,6 hectares de extensão, 

totalizando 6.535 hectares cultivados. Com isto, o segmento comercial, hoje representado por 

aproximadamente 3.277 estabelecimentos e mais 2.793 empresas de prestação de serviços. Na 

totalidade o município tem 533 indústrias e 3.914 profissionais autônomos, formando uma 

rede bem estruturada e pronta para atender a demanda de seus clientes.7 

 
   

 

                                            
7 Conforme Dall Agnol (2003). 



7 DESCRIÇÃO DOS "CAMINHOS DE BOA VISTA" 

 

7.1 Dados sobre o distrito e a população de Boa Vista8 

 

Inóspito e coberto de matas. Assim era o local onde aportou um grupo de imigrantes 

alemães em 19 de dezembro de 1849. Naquele dia, teve início uma aventura, uma proeza 

marcada pela dedicação e pelo amor à terra e que deu origem a Santa Cruz do Sul. Ao longo 

da estrada surgiu Linha Santa Cruz, cujos 156 lotes compreendiam a região entre o atual 

Bairro Linha Santa Cruz, até a localidade de Paredão São Pedro, hoje município de Sinimbu. 

 

Logo a seguir iniciou-se a colonização de Boa Vista, em 1850, e processou-se de forma 

bastante rápida. Há registros de que em junho de 1851 já estava habitada até o lote nº 72, 

localizado em Paredão São Pedro. 

 

Provavelmente o nome de Boa Vista provém da belíssima vista que se possui das 

regiões circunvizinhas do alto da localidade. Há ainda a hipótese de que o nome seja uma 

                                            
8 Este tópico foi construído a partir do inventário da oferta turística de Boa Vista encontrado na monografia de 
Hoffmann, 2000 citados nas referências. 
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homenagem ao Visconde Boa Vista (brigadeiro Francisco do Rego Barros), presidente da 

Província do Rio Grande do Sul de 1865 a 1866.  

 

As primeiras décadas foram muito duras para esses primeiros habitantes boa-vistenses. 

Quem percorre a estrada asfaltada (concluída em 1999) mal consegue imaginar as 

dificuldades de enfrentar duas a três horas de cavalgada para chegar ao Faxinal de João Faria, 

hoje cidade, Santa Cruz do Sul. 

 

Boa Vista foi elevada a distrito em 1960, a partir de uma mobilização da comunidade 

local. Os vereadores Patrick Fayron e Euclides Kliemann participaram de uma reunião do 

Salão Gessinger, onde o assunto foi discutido e a idéia do distrito, referendada pelos 

presentes. Após a aprovação por parte das autoridades municipais. Boa Vista tornou-se o 11º 

distrito. A partir de 9 de novembro de 1969, passou a ser o 2º distrito, substituindo Vila 

Thereza, emancipada sob o nome de Vera Cruz. 

 

Atualmente, a avenida de Linha Santa Cruz possui o nome de Avenida Prefeito Orlando 

Oscar Baumhardt (em homenagem a esse ex-prefeito de Santa Cruz do Sul), e a de Boa Vista 

chama-se Dom Alberto Etges (para honrar esse bispo, nomeado pelo Papa João XXIII 

primeiro bispo da Diocese de Santa Cruz do Sul e considerado um dos filhos mais ilustres de 

Boa Vista). 

 

Como nos demais distritos, a administração está ao encargo de um sub- prefeito Boa 

Vista teve, até hoje, os seguintes sub-prefeitos: Rudi Roth (durante 24 anos), Guilherme 

Bender, Armindo Frantz, Darci Hilbig e Rui Eidt (atual). 
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A região de Boa Vista tem, como o nome diz, uma ampla vista, com matas nativas e 

arroios serpenteando a paisagem. Em relação ao relevo, encontra-se no divisor de águas entre 

as bacias do Rio Taquari e Rio Pardo. Esses rios nascem no Planalto Arenito Basáltico, 

descem a escarpa da Serra Geral e desembocam no Rio Jacuí na Depressão Periférica Gaúcha. 

Pode-se dizer que não há uma uniformidade no relevo da região. A topografia reflete a 

oposição entre as formas suaves e íngremes. 

 

A rede hidrográfica tem como curso principal o Rio Taquari Mirim, que recebe as águas 

de vários arroios e fontes. O vale do Taquari Mirim abre-se para o Sudeste, assentando-se 

sobre materiais sedimentares e formações superficiais quaternárias inconsolidadas. 

 

Quanto à fisionomia da paisagem vegetal, sabe-se que ela se assemelha às regiões 

tropicais úmidas, embora com marcadas diferenças na composição florística. A vegetação do 

local é campestre, nitidamente herbácea, e cobre grandes extensões de solo, porém as margens 

de rios, arroios e córregos dão lugar a um tipo particular de formação vegetal: as matas 

galerias ou matas ciliares. Algumas dessas matas encontram-se ainda conservadas em áreas de 

difícil utilização agrícola. Os pinheirais são encontrados principalmente em regiões de 

maiores altitudes. A área serrana que se inicia em Boa Vista corresponde ao contato da 

superfície do Planalto Meridional com a Depressão Periférica Gaúcha. 

 

A região de Boa Vista apresenta clima subtropical úmido, pois está localizada no 

extremo meridional do território brasileiro e dista menos de 250 km do litoral atlântico. A 

temperatura média – condicionada às diferentes altitudes existentes – situa-se entre os 17ºC e 

os 20ºC. As temperaturas mais elevadas ocorrem durante o verão, mas raramente ultrapassam 

os 28ºC. Durante o inverno, é comum a ocorrência de geadas e, nos locais de maior altitude, a 



 102 

ocorrência de geadas e a temperatura pode chegar aos 4ºC negativos. A precipitação 

pluviométrica média anual situa-se próxima dos 1.500mm anuais. 

 

O cenário de Boa Vista é assim desde que os imigrantes alemães foram instalados. Suas 

terras eram, via de regra, de relevo acidentado e cobertas de densas florestas. Os imigrantes e 

seus descendentes dedicaram-se à agricultura, mais precisamente à policultura, mediante o 

emprego da força de trabalho da unidade produtiva familiar. Santa Cruz e arredores 

possivelmente se especializaram na produção de fumo por uma necessidade histórica, isto é, o 

fato de cultivarem exatamente os mesmo produtos que as demais colônias situadas nos 

arredores do grande centro mercadista das regiões coloniais do Rio Grande do Sul - Porto 

Alegre -, fazia com que aqueles locais não pudessem competir comercialmente com estas. 

Situada mais distante da capital e não servida por rio navegável, a região de Santa Cruz, para 

superar a concorrência, especializou-se na produção de um produto cujo transporte era 

relativamente facilitado pela forma em que era acondicionado e cujo rendimento monetário, 

proporcionalmente ao volume, era superior, se comparado com o milho, o feijão, a batata, e a 

banha. Além disso, essa matéria-prima impôs-se no mercado pela qualidade. Tal cultura está 

presente na memória e nos usos e costumes da família, que dispõe aos visitantes. 

 

7.2 Projeto e Histórico9 do Roteiro “Caminhos de Boa Vista” 

 

O objetivo geral deste, foi de criar um roteiro turístico no distrito de Boa Vista, 

aproveitando suas potencialidades culturais, históricas e principalmente a beleza natural, 

buscando oferecer às propriedades do interior uma nova alternativa de atividade e renda. 

Também aproveitar o potencial histórico e cultural como atrativos para exploração turística, 

                                            
9 Projeto e Histórico do Roteiro “Caminhos de Boa Vista” extraídos dos documentos do projeto elaborado pela 
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul, citado por Dall Agnol, 2003, p.49. 



 103 

utilizando os recursos naturais para oferecer aos visitantes uma opção de lazer em meio à 

natureza. Enfim, mostrar aos turistas as atividades inerentes as propriedades rurais, em 

especial a produção do fumo que é nossa principal atividade agrícola. 

 

O Distrito de Boa Vista, como qualquer localidade interiorana do município e da região, 

possui características peculiares no tocante à atratividade turística. As características 

ambientais, explicitadas pelo relevo, vegetação e conjunto paisagístico, oferecem uma opção 

consistente para o desenvolvimento do turismo ecológico. 

 

Por outro lado, a colonização alemã deve permitir ao turista desfrutar momentos 

importantes de cultura, conhecendo a história, arquitetura, costumes e demais aspectos que a 

colonização possa oferecer. 

 

Casas coloniais, construções antigas, mobiliário do final do século passado, 

indumentária típica dos colonizadores, fazem parte desta cultura, que combinada com a 

gastronomia colonial e a paisagem interiorana, oferecem uma ótima opção de lazer. 

 

As atividades inerentes às propriedades rurais, em especial pequenas propriedades, o 

que é característico da região, oferecem ao turista a oportunidade de conhecer a vida do 

agricultor, sua rotina e seu lazer. 

 

O turismo, como atividade econômica, é muito atrativo e rentável. Entretanto é 

necessário observar alguns pré-requisitos indispensáveis a boa condução das atividades 

turísticas.  
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Devemos ter em mente que a participação da comunidade10 é fundamental, 

principalmente em se tratando de turismo rural. Envolver a comunidade nas atividades é de 

suma importância. Outro aspecto importante a ser considerado é a infra-estrutura necessária 

para o bom atendimento de nossos visitantes. 

 

O turista deve ter acesso a todas as informações necessárias a sua estada e/ou 

deslocamento pelo município, em especial na área de abrangência do roteiro de Boa Vista, 

com identificação prévia e correta dos pontos de interesse turísticos, permitindo ao visitante 

organizar-se da melhor forma possível para aproveitar os atrativos e atividades. 

 

Para tanto, é importante fazer a seleção e classificação dos locais participantes de 

acordo com seus interesses e possibilidades, o que possibilitará identificar as necessidades de 

investimento por parte dos proprietários. Identificar casas coloniais e outros monumentos 

históricos que sirvam a visitação, mostrem a história e a cultura local, e que estejam fora das 

propriedades engajadas no projeto. 

 

A presença de estabelecimentos comerciais que forneçam aos turistas opções de compra 

de produtos culturais e gastronômicos como pães caseiros, queijos, schimie11r e artesanato, 

auxilia na apresentação e divulgação da comunidade, além de propiciar outra fonte de renda à 

propriedade. 

 

O turismo alia a quem o pratica, duas atividades básicas: lazer e descanso. No que diz 

respeito a descanso, nossa proposta deve limitar-se a oferecer hospedarias, preferencialmente 

                                            
10 Comunidade: a palavra comunidade denota operacionalmente uma população que habita uma determinada 
porção de território, com cujo nome se identifica e, que, por viver e conviver nele, desenvolve alguma coisa em 
comum. (Pinto, 2000). 
11 Schimier: doce de frutas. 
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rústicas e/ou coloniais, que permitam ao visitante ter um mínimo de conforto e bem estar em 

seu pernoite pelo roteiro, a fim de que possa ficar por mais tempo, bem como retornar outras 

vezes. 

 

Com relação ao lazer, no entanto, devemos ter uma preocupação maior em oferecer 

atividades variadas e interessantes. Sendo assim, a natureza sempre foi um forte componente 

turístico, por isso mesmo é parte integrante de nosso roteiro, com boas opções a serem 

aproveitadas: 

 

• Riachos, corredeiras e córregos, com cascatas e canyons existentes em algumas 

propriedades compõe um ótimo atrativo natural. 

 

• Trilhas ecológicas: caminhadas ou cavalgadas em meio à mata nativa, 

percorrendo algum roteiro gastronômico, histórico ou panorâmico. 

 

• Passeios de charrete ou de jipe, dentro de alguma propriedade, ou mesmo por 

um percurso externo que percorra uma trilha ou um destes roteiros possíveis, ou 

mesmo um roteiro que integre as propriedades. 

 

• A possibilidade de que o turista acampe próximo a uma cascata, riacho ou algum 

outro atrativo natural, em especial no verão. 

 

• Monumentos históricos, exposições e construções que permitam ao visitante 

conhecer aspectos culturais dos primórdios de nossa colonização, como igrejas, 
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casas de pedras, objetos antigos, ou mesmo cemitérios darão aos turistas uma idéia 

de como viveram e trabalharam nossos colonizadores. 

 

As atividades típicas de uma propriedade rural, também compõe um potencial turístico 

muito atrativo, principalmente por se tratarem de propriedades de pequeno porte, com 

atividades variadas.  

 

Para o lançamento do Roteiro Turístico de Boa Vista foi necessária a utilização de 

recursos financeiros, oriundos da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer ou de 

patrocínios de empresas locais que estiveram interessadas em se engajar neste projeto. 

 

A utilização destes recursos conforme os dados do projeto, estima-se: 

 

Folders (5.000) R$ 2.323,00 
Placas de Sinalização Turística R$ 2.240,00 
Material p/confecção lixeiras R$    925,44 
Material de Infra-Estrutura(madeiras + postes)    R$    569,00 
Placas Grandes (Acesso Grassel - 6X3) R$ 3.560,00 
Outras Despesas (jantas) R$    330,00 
TOTAL R$ 9.947,44 

Ilustração 5 - Utilização de recursos financeiros. 
Fonte: Projeto do Roteiro “Caminhos de Boa Vista” - Prefeitura Municipal de 
Santa Cruz do Sul 

                 

 Quanto à organização do Roteiro, muitos proprietários da localidade mostraram 

interesse em participar dele, ter seu imóvel incluído entre os pontos turísticos a serem 

visitados e favorecidos pelo projeto. No entanto, houve uma preocupação em qualificar as 

propriedades, dentro de suas características e possibilidades, bem como promover os 

investimentos necessários às adequações da propriedade ao projeto. 
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As propriedades com interesse histórico e/ou cultural tiveram seus materiais e/ou locais 

devidamente identificados e organizados, bem como o histórico do motivo pelo qual tornou-se 

importante em um destes aspectos. A parte ecológica, representada pelas trilhas, vista 

panorâmica, cascatas e açudes, com o objetivo de possibilitar um passeio tranqüilo, seja a 

cavalo, a pé, de charrete ou de jipe, também foi uma das preocupações do projeto, juntamente 

com a exploração das atividades de uma pequena propriedade, em especial no que se refere ao 

cultivo do fumo. E a possibilidade de fazer as refeições ou mesmo de pernoitar no roteiro é 

fator primordial na boa recepção dos turistas.  

 

Localidades públicas como templos ou mesmo cemitérios são interessantes do ponto de 

vista turístico, uma vez que apresentam aspectos históricos, arquitetônicos e culturais típicos 

ou peculiares da colonização, tornando-se atrativos. 

 

7.3 Descrição dos “Caminhos de Boa Vista” 

 

Primeiramente, salientamos que roteiro é o itinerário dos pontos que é preciso conhecer 

para se fazer uma viagem, ou seja, a indicação metódica da situação e direção de caminhos, 

cujo objetivo é fazer com que pessoas possam conhecer, de forma organizada, um 

determinado destino turístico, de forma a satisfazer os sonhos, desejos e expectativas do 

cliente. 

 

De acordo com Nelida Han citada por Hoffmann (2000, p.54) 

 

Trata-se da descrição de determinado percurso que oferece dados sobre os atrativos 
situados nele. Seu objetivo é orientar o turista e oferecer informações sobre como 
empregar seu tempo na visita dos atrativos. Este tipo de serviço normalmente se 
produz mediante a solicitação de um usuário, sobre um destino já escolhido. O 
roteiro turístico é um verdadeiro guia para o turista. 
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Em Santa Cruz do Sul, o primeiro passo dado pela Prefeitura Municipal - já pensando 

em elaborar o segundo roteiro turístico -, foi a pavimentação asfáltica da estrada principal que 

liga Santa Cruz do Sul ao seu segundo distrito, percorrendo as localidades de Linha Santa 

Cruz e Alto Linha Santa Cruz, até chegar em Boa Vista, num trecho de 15 km da sede. A 

inauguração ocorreu no mês de outubro, em 1999. 

 

Em seguida, foi feito o projeto do roteiro, que inclui, entre outros pontos, um estudo das 

opções que poderiam ser oferecidas pelo distrito, procurando diferenciá-lo de outro Roteiro 

Rural existente no município de Santa Cruz do Sul denominado Roteiro Rio Pardinho - 

Turismo Rural, Colonial e Ecológico. Uma equipe da Prefeitura organizou reuniões e visitas 

às propriedades integrantes, com o objetivo de orientar as famílias quanto ao atendimento e 

recepção aos visitantes. Além disso, foram colocadas placas indicando a localização das 

propriedades e do roteiro em geral. 

 

O Roteiro Caminhos de Boa Vista foi lançado oficialmente na noite de 19 de fevereiro 

de 2000, no Salão Stuelp, seguido de uma confraternização, que firmou a parceria Prefeitura 

Municipal e proprietários integrantes do roteiro. A programação para o final de semana, que 

marcou seu início, teve atividades como: o 1º Festival de Vôo Livre de Santa Cruz do Sul, 

categoria Asa Delta, com saltos do Morro Beckenkamp e o Rodeio Crioulo na Cabanha 

Toillier, com provas de tiro de laço, gineteadas e paleteadas, além da abertura oficial das 

propriedades aos visitantes. O roteiro tem como alternativas a gastronomia, o lazer e o contato 

com a cultura marcante da colonização germânica. 

 

No material de divulgação do roteiro, há uma idéia muito clara sobre o local, 

expressando: “Passado mais de um século e meio, o termo Boa Vista ainda condiz com a 
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realidade. As belezas originais continuam em grande parte preservadas, onde a mão humana 

transformou uma pequena parcela da natureza em desenvolvimento, conforto e bem-estar. É 

neste ambiente, que mescla belezas naturais, tradição e cultura, que está o roteiro turístico 

Caminhos de Boa Vista”. Mais adiante, o mesmo folder relata: “Nos Caminhos de Boa Vista 

você pode abrigar-se em pousada ou camping, divertir-se em balneários, trilhas e competições 

de esportes radicais, conhecer a arte da equitação, degustar da culinária alemã, apreciar a 

cultura e a tradição dos imigrantes nos museus e casas centenárias, conhecer o dia a dia de 

uma propriedade rural e muito mais”. E finaliza dizendo que é “(...) um lugar único para quem 

procura natureza e cultura preservadas”. 

 

Para a concretização do roteiro (é importante salientar), a Prefeitura não investiu 

recursos financeiros, mas ofereceu o suporte necessário aos proprietários de áreas 

componentes. O único apoio foi para o material de divulgação (folder do roteiro e placas 

indicativas em cada ponto do roteiro e nos trevos de acesso à localidade). A mídia – TV, rádio 

e jornal, basicamente - também muito contribuiu. 
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Ilustração 6 – Mapa do Roteiro de Boa Vista. 
Fonte: Folder do Roteiro de Boa Vista. 

 

As informações a seguir foram retiradas do Inventário da Oferta Turística de Santa cruz 

do Sul, com base nas Fichas para Identificação do Produto Turístico, elaborados pela 

Secretaria de Estado do Turismo (HOFFMANN, 2000). 

 

Tal inventário é conceituado como o processo hábil e fundamental que busca registrar e 

ordenar os fatores físicos e culturais, os equipamentos e a infra-estrutura que compõem a 

oferta turística. 
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Ada Dencker afirma que ele “tem por objetivo a formação de um banco de dados para 

fornecer informações e orientar ações de incentivo e planejamento”.Ela diz que se pode 

“adaptar os formulários ao contexto específico em que serão aplicados” (DENCKER, 1998, 

p.218). 

 

São seis empreendedores que integram o roteiro, que tem opções bastante variadas. 

Detalhadamente, estão descritas as propriedades que fazem parte do Roteiro Caminhos de Boa 

Vista. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 7 – Conservas Boa Vista.  
Fonte: registro fotográfico do autor, 2002. 

 

A micro-empresa Conservas Boa Vista é a primeira parada. Localiza-se em Alto Linha 

Santa Cruz, em frente à Igreja Evangélica e à casa mais antiga de Boa Vista. O atendimento é 

bilíngüe12 (português e alemão), e o local está aberto nos finais de semana. Comercializa 

pepino, beterraba, cenoura, rabanete, ovos de codorna, milho, couve-flor, cebolinha, picles e 

raiz forte, todos estes em vidros de conserva. É interessante conhecer sua produção. Possui 

também produtos coloniais - melado, schimier e geléia - e hortigranjeiros da horta ou do 

pomar colhidos na hora. 

                                            
12 Bilíngüe: Alemão (dialetal) e português – no Rio Grande do Sul, onde há um grande número de falantes das 
duas línguas maternas, por serem descendentes de imigrantes alemães. 
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Nome do Proprietário: ALBINO NIEDERSBERG E ROSANE NIEDERSBERG. 

Nome da Propriedade: CONSERVAS BOA VISTA. 

Endereço: Alto Linha Santa Cruz 

Tamanho da área Física da Propriedade: 15 hectares 

Descrição do Meio Ambiente Natural da Propriedade: Casa de madeira, produção de 

verduras e conservas. Possui fábrica em nome de Conservas Boa Vista de Renato 

Niedersberg. 

 

Produção: pepinos, beterraba, cenoura, rabanete, ovos de codorna, milho, couve-flor, 

cebolinha, picles, raiz forte. Possui embalagens. Venda direta ao consumidor e mercados. 

Tem pomar com frutas cítricas, uvas. Hortas com opção de colher no próprio local. Fornece 

para Feira Rural Central. Produtos coloniais: melado, schimier, geléia. 

Área de cobertura vegetal: 15 hectares 

Distância da Sede (Santa Cruz do Sul): 13 Km. 

Atrativos da Propriedade: Tem interesse em aperfeiçoar a propriedade para pescaria nos 

três açudes que possui. 

Gastronomia: verduras, frutas, sucos naturais. 

 Horário: Finais de semana (para visitação da propriedade), comercialização de 

conservas sob encomendas. 

Serviços de transporte: automóvel, táxi e ônibus. 

Necessidade de sinalização e infra-estrutura:  

Serviços e/ou atrativos que a propriedade irá oferecer: 

Vendas de conservas, frutas, sucos naturais, verduras, ovos. Comercialização de 

produtos coloniais como melado, schimier, geléias. A propriedade está localizada em frente à 
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casa mais antiga do Distrito de Boa Vista do Sr. Nestor Bender e defronte a Igreja Evangélica 

ao lado da Escola Municipal Willy Carlos Froelich. 

Atendimento Bilíngüe: português e alemão. 

 

O segundo ponto de visitação é o Sítio Trilha Nativa, que dispõe ao visitante um passeio 

pelas plantações, possibilitando acompanhar a produção de fumo, desde o plantio até a 

colheita. Também possui a cultura de hortigranjeiros. Oferece passeios por terras cultivadas e 

pela trilha13 que leva à cascata, além de passeios de trator pela propriedade. Também possui 

atendimento bilíngüe (português e alemão), e está aberto à visitação nos fins-de-semana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 8 – Trilha Nativa. 
Fonte: registro fotográfico do autor, 2002. 

 

Nome do Proprietário: GILMAR ETGES. 

Nome da Propriedade: SÍTIO TRILHA NATIVA. 

Endereço: Boa Vista. 

Tamanho da área Física da Propriedade: 64 hectares. 
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Descrição do Meio Ambiente Natural da Propriedade: 

Área de cobertura vegetal: 64 hectares 

Distância da Sede (Santa Cruz do Sul): 14 Km. 

Atrativos da Propriedade: Na propriedade o visitante poderá acompanhar a rotina de 

trabalho conhecendo a produção de fumo desde o plantio até a colheita, bem como outras 

atividades desenvolvidas: hortifrutigranjeiros (milho verde, repolho, laranjas, bergamotas), 

passeios pelas terras cultivadas, a trator, trilha até a cascata. 

Horário: Finais de semana mediante reserva antecipada. 

Serviços de transporte: automóvel, táxi e ônibus. 

Necessidade de sinalização e infra-estrutura . 

Serviços e/ou atrativos que a propriedade irá oferecer: passeio a trator com grupos pela 

lavoura, trilha até a cascata, visitação às estufas de fumo com reserva antecipada.   

Atendimento Bilíngüe: português e alemão. 

Mais adiante, na estrada de Boa Vista, o roteiro leva ao mirante, que permite uma bela 

visão em 180° para o Vale do Rio Pardo. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Ilustração 9 – Mirante. 
Fonte: registro fotográfico do autor, 2002. 

 

                                                                                                                                        
13 Trilha: Pista, vestígio, rasto (Ferreira, 1986) ; caminhos abertos junto à natureza (cultura popular). 
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O quarto empreendimento é o Restaurante e Salão14 Stuelp (adequado para festas), que 

conta com comida típica alemã. Ao lado, há um mini-mercado que comercializa cucas, 

lingüiças e queijos, entre outros produtos coloniais. Tem ainda uma lancheria, que oferece 

sucos naturais, tortas, pizzas, salgadinhos e lanches. Existe bem próximo o campo de futebol, 

onde são disputados os campeonatos municipais e um estacionamento, sendo que estes estão à 

disposição dos visitantes. Como nos demais locais, atende em língua alemã e portuguesa.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustração 10 – Salão Stüelp. 
Fonte: registro fotográfico do autor, 2002. 

 

Nome do Proprietário: BRUNO STÜELP. 

Nome da Propriedade: RESTAURANTE E SALÃO STÜELP. 

Endereço: Boa Vista. 

Tamanho da área Física da Propriedade: 

Descrição do Meio Ambiente Natural da Propriedade: 

Possui dois Salões, Lancheria, Mini Mercado e Restaurante, Campo de Futebol. 

Área de cobertura vegetal: 

Distância da Sede (Santa Cruz do Sul): 15 Km. 

Atrativos da Propriedade:  

                                            
14 Salão: grande sala adequada para festas, bailes. (Ferreira, 1986)  
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Gastronomia: Restaurante com comida típica, café colonial, cucas, lingüiça, queijo, 

sucos naturais, torta, pizza, salgadinhos, torrada, sanduíches. 

Horário: Finais de semana mediante reserva antecipada. 

Serviços de transporte: automóvel, táxi e ônibus. 

Necessidade de Sinalização e infra-estrutura.  

Estacionamento para carros. 

Serviços e/ou atrativos que a propriedade irá oferecer: 

Restaurante típico com capacidade para 70 pessoas, área reservada para bailes, que são 

realizados em finais de semana, café colonial bem diversificado com cucas, tortas e salgados, 

com reserva antecipada. A lancheria funciona todos os dias até às 22:00. Oferece torrada, 

sanduíche e bebidas em geral. 

 Atendimento Bilíngüe: português e alemão. 

 

Dentre as propriedades do roteiro, o Sítio Sete Águas é a que disponibiliza o maior 

número de atividades aos visitantes. Praticamente todas as diversões possibilitam o contato 

com a natureza: são 53 hectares de área para caminhar pelas trilhas ecológicas, cavalgar, jogar 

também vôlei e futebol, andar de carroça puxada por mulas ou trator, tomar banho de rio, 

apreciar os peixes no açude (estes são criados para o consumo no restaurante do sítio), 

descansar debaixo de uma árvore, e acampar. Além disso, há atrativos culturais, como 

conhecer o pequeno acervo histórico (que relata parte da história e dos costumes dos 

primeiros habitantes de Boa Vista), e visitar a adega de vinho, no porão de casa, onde a 

geração passada realizava festas (logo após o lançamento dos primeiros discos de vinil). Essa 

casa em estilo colonial, construída em 1890 e feita de pedra, possui diversos móveis antigos, 

dentre eles baús e camas de ferro. O sítio cultiva na horta verduras e legumes que são servidos 

nas refeições, acompanhadas de um bom churrasco ou uma deliciosa galinhada, tem uma 
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produção de leite considerável, e também comercializa os produtos coloniais feitos no local, 

como nata, melado, schimier, vinho, ovos, bolachas e pães caseiros, puxa-puxa, e outros. 

Quando acontecem torneios de vôo livre, o Sítio Sete Águas é a sede. O atendimento no local 

também é bilíngüe, e está aberto diariamente para quem quiser conhecê-lo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 11 – Sítio Sete Águas. 
Fonte: registro fotográfico do autor, 2002. 

 

Nome do Proprietário: DALVO SCHMIDT E CLAUDETE SCHMIDT. 

Nome da Propriedade: SÍTIO SETE ÁGUAS. 

Endereço: Boa Vista. 

Tamanho da área Física da Propriedade: 53 hectares. 

Descrição do Meio Ambiente Natural da Propriedade: A propriedade é cortada por dois 

riachos. Pelo Rio Taquari Mirim, várias fontes de água que abastecem o distrito. 

Predominância de pinheiros. Árvore mais antiga - 130 anos - uma planta de camélia. Dentre 

os vegetais existentes na propriedade destacamos as araucárias, palmitos, guajuvira, o 

coqueiro de jerivá e o ariticum. 

Área de cobertura vegetal: 22 hectares 

Distância da Sede (Santa Cruz do Sul): 17 Km. 
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Atrativos da Propriedade: Casa com 113 anos, estilo colonial, com seis quartos, móveis 

antigos, baús, camas de ferro. A primeira casa construída totalmente com pedras, no ano de 

1890. Produção de fumo, leite e milho. Possuem hortas, três cavalos de montaria, seis 

carroças. Trilhas ecológicas, forno de fumo ativo, camping, banhos de rio e piscina, esportes e 

recreações, passeios pelas plantações, de carroça, de trator.  

Gastronomia: churrasco, galinhada (sob encomenda). 

Caldo de cana, queijos, nata, melado, feijão, horta, fabricação caseira de vinhos com 

armazenamento em porão (1000 litros por ano), produção de 100 litros de leite por dia. 

Horário: 8:00 às 20:00. 

Serviços de transporte: automóvel, táxi e ônibus. 

Necessidade de Sinalização e Infra-Estrutura: Acesso estrada de chão. Tem local para 

estacionamento e ônibus. 

Serviços e/ou atrativos que a propriedade irá oferecer: A propriedade oferece passeio a 

cavalo, trator com carretão, carroça, área de camping, churrasqueira, banhos de rio e piscina, 

trilhas e passeios pelas plantações e acervo histórico particular que contém fotos, utensílios, 

objetos e painéis que contam a história da localidade e região. 

Atendimento Bilíngüe: português e alemão. 

Em seguida, o roteiro oferece a Pousada Camponesa, localizada ao lado da Igreja Nossa 

Senhora Auxiliadora. Suas atrações envolvem aventura e história: trilha ecológica, jardim 

(onde há uma gruta que guarda a imagem de Nossa Senhora Auxilidora) árvores de Araucária 

e palmito, entre outros; açude e potreiros cercados por pedras da época das Missões, produção 

de vinho; criação de gado, chinchilas e frangos caipiras. Além de ter local para pernoitar, na 

pousada é servido café da manhã, almoço e janta. Mediante reserva, pode-se tomar o “chá das 

cinco”. Possui acervo de livros, cartas e documentos do século XIX em alemão gótico, além 
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de quadros da artista santa-cruzense Regina Simonis. Na propriedade fala-se alemão e 

português. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustração 12 – Pousada Camponesa. 
Fonte: registro fotográfico do autor, 2002. 

 

Nome do Proprietário: ADROALDO ETGES E VERÔNICA KAPPEL ETGES. 

Nome da Propriedade: POUSADA CAMPONESA. 

Endereço: Boa Vista – AO LADO DA Igreja Católica Nossa Senhora Auxiliadora 

Tamanho da área Física da Propriedade: área total de 38 hectares – para turismo 20 

hectares. 

Descrição do Meio Ambiente Natural da Propriedade: árvores nativas de várias espécies 

– palmito. Potreiros cercados por pedras, ferro (natural) feito no tempo das missões. Produção 

de vinho, parreiras com mais de 100 anos, criação de gado, chinchilas, frangos caipira. 

Pinheiro alemão, araucária, açude. 

Área de cobertura vegetal: 18 hectares 

Distância da Sede (Santa Cruz do Sul): 17 Km. 

Atrativos da Propriedade: Trilha ecológica. Propriedade possui várias cartas 

endereçadas a Constantino Simonis (tataravô) e Guilherme Simonis que vieram da Alemanha 

e trouxe este nome (Simonis) para a localidade. Casa habitada pela 4º geração. Acervo de 
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livros e documentos datados de 1854, em alemão estilo gótico. Biblioteca e quadros da artista 

plástica Regina Simonis. 

Gastronomia: Café da manhã, almoço e janta. 

Horário: Finais de semana mediante reserva antecipada. 

Serviços de transporte: automóvel, táxi e ônibus. 

Necessidade de sinalização e infra-estrutura.  

Serviços e/ou atrativos que a propriedade irá oferecer: pousada para hospedagem com 

capacidade para 8 pessoas. Venda de produtos coloniais (geléias, bolachas e licores). Passeio 

a cavalo, trilha ecológica com reserva antecipada. Campo de Futebol Sete, fabricação caseira 

de vinho de produção própria. Biblioteca com acervo de livros e documentos em alemão. 

Atendimento Bilíngüe: português e alemão. 

 

O local da primeira missa realizada em 2 agosto de 1854 aos recém chegados imigrantes 

pelo vigário de Rio Pardo, Pe. João Batista de Motta Velloso, é considerado muito especial 

para a população de Boa Vista, pois na ocasião foram batizados 15 filhos de boa-vistenses e 

realizados os casamentos de Fernando Niedermayer e Margarida Conrad, Cristóvão Sehn e 

Cataria Mees, e João Conrad e Maria Kraemer. Localiza-se pouco depois da Pousada 

Camponesa. 
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Ilustração 13 – Local da Primeira Missa. 
Fonte: Registro fotográfico do autor, 2002. 

 

A rampa destinada à prática de vôo livre, construída no Morro Beckenkamp de Boa 

Vista, está situada a cerca de 18 km de Santa Cruz do Sul. Considerado a mais nova atração 

esportiva da cidade, o vôo livre é uma aventura emocionante e radical, que tem como instrutor 

o piloto Nilson Jaime Albert, o “Abelha”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 14 – Vista da rampa de Vôo Livre. 
Fonte: registro fotográfico do autor, 2002. 
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O último e também mais distante componente do roteiro é o Centro de Treinamento e 

Cabanha Toiller, que localiza-se em Alto Boa Vista, e possui a criação de gado, suínos e 

cavalos crioulos. Realiza passeios de carroça e a cavalo, pescaria e tiro de laço, além de ter 

área para camping e toda a infra-estrutura para promover rodeios. Há uma cabana que oferece 

pratos gastronômicos. Como existe nas proximidades o Pavilhão da Comunidade Evangélica, 

ali são servidos churrasco, galinhada e lingüiça, comidas típica do campo. No local também é 

falado alemão e português, e está aberto diariamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustração 15 – Centro de Treinamento & Cabanha Toillier. 
Fonte: registro fotográfico do autor, 2002. 

 

Nome do Proprietário: HEINZ ARNO TOILLIER. 

Nome da Propriedade: CENTRO DE TREINAMENTO & CABANHA TOILLIER. 

Endereço: Alto Boa Vista – 10 Km da igreja de Boa Vista. 

Tamanho da área Física da Propriedade: 70 hectares – 4 hectares de área útil. 

Descrição do Meio Ambiente Natural da Propriedade: Criação de gado e porcos, cavalo 

crioulo de raça puro, os quais participam de feiras como a EXPOINTER. 

Distância da Sede (Santa Cruz do Sul): 26 Km. 
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Atrativos da Propriedade: Passeio de carroça, pescaria para lazer, cabana para 

atendimento de gastronomia, área de camping com toda infra-estrutura montada, passeio a 

cavalo, tiro de laço. 

Gastronomia: Churrasco, galinhada, lingüiça. 

Horário: 8:00 às 18:00 

Serviços de transporte: automóvel, táxi e ônibus. 

Estrada de chão, acesso médio. 

Serviços e/ou atrativos que a propriedade irá oferecer: A propriedade oferece passeio a 

cavalo, tiro de laço, pescaria, área de camping com toda infra-estrutura, trilha com 1500m. 

Atendimento Bilíngüe: português e alemão. 

 

7.4 Análise do Roteiro “Caminhos de Boa Vista” 

 

O que trata da viabilidade de uma destinação turística, para que um local seja viável 

comercialmente, torna-se necessário que o mesmo apresente alguns elementos que o tornarão 

um produto turístico. Estes elementos são compostos pelos atrativos, alojamento e 

alimentação, transportes, entretenimento ou animação turística, estrutura básica e de apoio ao 

turismo e o envolvimento da comunidade. 

 

Sendo assim, depois de ser completado o “inventário” do roteiro “Caminhos de Boa 

Vista” (ANEXO A), analisado os elementos que o compõem, realizado seu percurso e o 

contexto onde está inserido, pode-se fazer os seguintes apontamentos sobre os elementos que 

o compõem, conforme a análise feita e as entrevistas realizadas. 
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7.4.1 Atrativos 

 

O roteiro é composto por oito atrativos: Conservas de Boa Vista, Sítio Trilha Nativa, 

Mirante, Restaurante e Salão Stüelp, Sítio 07 Águas, Pousada Camponesa, Local da 1ª Missa 

e Centro de Treinamento e Cabanha Toiller. Segundo conceitos do Moletta (2000, p.12), estes 

tem seu poder de atratividade classificado dentro da hierarquia 1. 

 

Dentre os oito atrativos divulgados no roteiro15, dois (25%) ainda não estão em 

funcionamento a saber: o restaurante Stüelp, que não possui infra-estrutura e nunca foi 

equipado para ser um restaurante e a Trilha Nativa, a qual não possui ainda a trilha aberta para 

a utilização dos visitantes. O restante dos atrativos (75%) estão em funcionamento. Contudo, 

com muitas falhas na infra-estrutura, tanto básica como turística. Falhas estas descritas nos 

itens que seguem abaixo. 

 

7.4.2 Alojamento e alimentação 

 

Quanto ao item alojamento, o roteiro possui uma pousada constituída de quatro quartos 

somente (três quartos com banheiro); estes compostos apenas de infra-estrutura básica (cama 

e guarda-roupa). Apesar dos móveis se encontrarem em bom estado de conservação e mesmo 

se tratando de uma pousada de campo, seria necessário maiores investimentos na estrutura da 

mesma, visando uma melhor acomodação aos visitantes e uma maior qualidade nos serviços 

prestados, visto que o alojamento é um dos pontos decisivos na hora do turista decidir pela 

visitação a uma determinada localidade. 

 

                                            
15 Conforme Dall Agnol, 2003. 
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Ainda em relação ao alojamento, dois atrativos (25%) possuem área para camping. 

Verificou-se que esta área encontra-se em um local adequado para o mesmo dentro da 

propriedade. Contudo, ainda está faltando infra-estrutura necessária, como mesas (fixas), 

churrasqueiras para dias de maior movimento, maiores investimentos nas instalações elétricas, 

visando a uma maior segurança aos visitantes, principalmente às crianças. 

 

Relativamente ao item alimentação, dos atrativos que compõem o roteiro, três 

estabelecimentos (37,5%) possuem estes serviços, porém, são feitos somente mediante reserva 

antecipada. Um estabelecimento (12,5%) presta serviços de comércio (venda de produtos 

coloniais/locais). O restaurante que compõe o roteiro não está em funcionamento. Durante o 

percurso do roteiro não existem estabelecimentos para alimentação. Essa falta de 

estabelecimentos de alimentação constitui uma grande falha na estrutura do roteiro, visto que 

a sua ausência dificulta a permanência dos visitantes no local por um período maior de tempo. 

 

7.4.3 Transportes 

 

O transporte até a localidade do Roteiro Caminhos de Boa Vista é feito de ônibus ou 

automóvel. Não existe um transporte público específico para a realização do roteiro, e os 

horários de ônibus até o Distrito de Boa Vista são pouco freqüentes. Os turistas que visitam a 

cidade da Santa Cruz do Sul não vêm sem transporte próprio para conhecer o interior da 

cidade ( como o Roteiro Caminhos de Boa Vista), geralmente necessitam locar um automóvel 

ou contatar serviços de uma Agência de Receptivo. 
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7.4.4 Entretenimento ou Animação Turística16 

 

Com relação ao item entretenimento, três atrativos (37,5%) possuem atividades de 

entretenimento para seus visitantes. Porém, estas atividades são insuficientes, pois, podem ser 

realizadas em apenas algumas horas. As atividades desenvolvidas são os passeios a cavalo, de 

carroça e de trator; trilhas ecológicas; realização de torneios esportivos periódicos; piscina e 

banhos de rio (em apenas um atrativo); açudes; pescarias. No entanto, muitas atividades não 

poderão ser realizadas em dias chuvosos ou no inverno.Verifica-se, então, a necessidade de 

investimentos em atividades para essas épocas como, por exemplo, salão de jogos. Quanto à 

animação turística, em nenhuma propriedade a atividade é desenvolvida. 

 

7.4.5 A Estrutura básica e de apoio ao Turismo  

 

Quanto à infra-estrutura básica do roteiro, esta encontra-se em condições inadequadas, 

uma vez que menos de 50% do percurso do roteiro estão pavimentados e o restante que não 

possui pavimentação dá acesso a 50% dos atrativos, tornando-se quase que intransitável em 

dias chuvosos. Este mesmo percurso ainda se encontra sem iluminação pública, acarretando 

falta de segurança no percurso. 

 

A rede elétrica, o saneamento e o abastecimento de água não existem em 37,5% dos 

atrativos, o que demonstra uma falha grave de infra-estrutura, pois se durante a visitação 

alguém necessitar de algum desses serviços terá que procurar outra opção ou então esperar até 

a chegada a outra localidade, sendo que os atrativos encontram-se distantes uns dos outros. 

 

                                            
16 Conforme Dall Agnol, 2003. 
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Esta distância de um atrativo ao outro apresenta outra falha da infra-estrutura turística: a 

sinalização é existente, porém insuficiente. Somente algumas partes da via de acesso principal 

estão sinalizadas sendo que o restante dessa via e as vias secundárias que dão acesso a 50% 

dos atrativos não se encontram sinalizadas. 

 

Os serviços de informações turísticas, um dos elementos necessários para compor a 

infra-estrutura turística da localidade, não existem durante a realização do percurso do roteiro, 

sendo visualizados, somente no trevo que dá acesso ao Distrito de Boa Vista, onde está  

localizada a Casa do Turista, mantida pela Prefeitura Municipal, em convenia com a 

Secretaria de Turismo no Estado. Neste local são distribuídos folders do Roteiro Caminhos de 

Boa Vista, entre outros, além de obtenção de informações sobre o mesmo. 

 

Os recursos humanos, extremamente necessários para a atividade turística, pelo fato de 

ser uma atividade onde o contato é direto com o público, não estão suficientemente 

capacitados para o trabalho turístico, necessitando de cursos específicos para essa capacitação. 

Necessitam, também, da contratação do trabalho de profissionais como guias de turismo para 

a realização das trilhas ecológicas, pois, estas estão sendo desenvolvidas sem 

acompanhamento de profissionais adequados. 

 

7.4.6 Envolvimento da Comunidade 

 

A comunidade, empreendedores e moradores junto às propriedades que desenvolvem o 

turismo e fazem parte do roteiro mantém outras atividades além da atividade turística, sendo 

que não há delimitações dos espaços entre as duas atividades, resultando muitas vezes em 

muita sujeira, como restos de comida animal e fezes dos mesmos, em frente às propriedades. 



 128 

Necessário seria, portanto, que esses espaços que estão mais à vista dos visitantes fossem 

evitados para uso destas atividades ou pelo menos que tivessem uma limpeza mais freqüente. 

 

Acredita-se, também, que não existe um envolvimento maior por parte da comunidade e 

dos empreendedores do roteiro, por falta de uma assessoria da parte competente à área 

turística.  Órgãos públicos que deveriam apoiar o turismo na localidade, visto que  o  roteiro 

teve seu projeto desenvolvido e implantado pela Prefeitura Municipal através da Secretaria de 

Turismo de Santa Cruz do Sul, pouco investiram para melhorar a infra-estrutura do local, 

conseqüentemente sem uma estrutura adequada e um acompanhamento de capacitação, este 

torna-se um produto turístico com pouca atratividade, prejudicando o desenvolvimento da 

atividade turística na localidade. 
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8 ENTREVISTAS: OS DISCURSOS SOBRE O USO DAS MANIFESTAÇÕE

CULTURAIS COLONIAIS NO ROTEIRO "CAMINHOS DE BOA VISTA" COM

ATRATIVO TURÍSTICO 

 

A vida nas colônias nas primeiras décadas, não foi nada fácil para os prime

imigrantes alemães, havendo a necessidade de desenvolverem um profundo sentim

associativo. A organização em torno de cooperativas, da educação, da religião, das socied

culturais nas suas mais diversas formas, demonstra determinadas necessidades que deco

de uma dada realidade. 

 

Em torno do ethos do trabalho se impõe a necessidade da organização dos trabalhad

em cooperativas para otimizarem sua produção. Desassistidos em termos de escola e relig

buscaram na organização das comunidades suprir esta lacuna. Carregando uma trad

associativa, os colonos também depuseram esforços para criarem as sociedades culturais

suas mais diversas formas (RADÜNZ, 2001). 

 

Na região de Santa Cruz do Sul as sociedades culturais e recreativas, as comunid

religiosas e as escolas serviram para preencher lacunas gregária, recreativa, cult

educacional e espiritual.  
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8.1 A educação na Colônia 

 

Os colonos alemães, desde a sua chegada a nosso país, clamaram por escolas. Para eles 

a escola era o centro polarizador da vida comunitária, era a primeira necessidade de uma 

comunidade, vencida a mera sobrevivência física. 

 

A maioria dos estudos que tratam da questão educacional nas colônias alemãs atestam 

que a instrução escolar ficou em grande parte sob responsabilidade dos próprios imigrantes. 

 

Como os imigrantes das primeiras décadas não tinham as mínimas condições de 

estruturarem uma rede escolar primorosa, bem equipada e servida de professores, passaram a 

surgir, em todos os núcleos coloniais, escolas rudimentares, atendidas por aqueles que entre 

eles fossem os mais letrados. 

 

É possível mapear, pelo menos, três grandes matrizes educacionais na colônia alemã: a 

primeira, de orientação provincial, por isso oficial em português; outra de orientação católica, 

em alemão; e ainda a de orientação protestante, também em alemão. 

 

As escolas rurais desempenharam papéis importantíssimos enquanto erradicadores do 

analfabetismo em muitas comunidades alemãs. 

 

As aulas eram ministradas em alemão, o que afastava a possibilidade de uma maior 

integração à realidade político-social do Império. Outro problema era as constantes faltas dos 

alunos às aulas, ocasionadas pela necessidade de ajudarem no trabalho agrícola, pelas chuvas 

ou pelas longas caminhadas necessárias para se chegar à escola. 
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O processo educacional, calcado no uso da língua materna, se por um lado afastava o 

colono da vida nacional, integrava o aluno ao seu próprio grupo familiar e social, mantendo 

uma tradição de costumes e conhecimentos. Nesse contexto compreende-se que a escola 

devesse ser, até certo ponto, um prolongamento do lar. A aproximação entre escola e 

comunidade era marca registrada neste momento histórico. A escola ensinou aos colonos 

aquilo lhes era necessário para a vida. 

 

A missão da escola para os imigrantes não se resumia a centro de instrução, mas na 

educação das novas gerações para a moralidade e a religião. Segundo Fontoura (1999), 

acreditavam que uma educação sem formação moral e religiosa poderia trazer muitos perigos 

sociais ao mundo e afirmavam que quanto mais se sabe, tanto maior é a virtude. 

 

Tudo isto confirma a ampla função da escola: alfabetização e formação religiosa, 

política, artística, moral e ética, ou seja, integração da pessoa, formação capaz de resistir a 

desintegração cultural. 

 

8.2 A vida religiosa 

 

A religiosidade era fator determinante na vida dos colonos alemães, pois, estando eles 

numa terra desconhecida, sujeitos a toda e qualquer espécie de dificuldade, somente através 

de uma fé muito grande em Deus poderiam encontrar forças para seguir em frente. 

 

 Católicos e protestantes dividiram o mesmo solo no mundo colonial. Nos primeiros 

momentos, os colonos se lançaram junto a construção de uma nova vida. Os antagonismos 
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confessionais só apareceram a partir do momento em que a vida material experimentou uma 

relativa organização. 

 

 A região de Santa Cruz enfrentou dois tipos de colonização: a provincial e a particular. 

Em ambos estão presentes católicos e protestantes. A Constituição Imperial definia como 

religião oficial o catolicismo, sendo assim, os imigrantes protestantes da fé católica achavam-

se em nítida vantagem com relação aos seus conterrâneos evangélicos pois receberam alguns 

subsídios estatais. Essa ajuda oficial, associada aos esforços na colônia, permitiu que o 

catolicismo pudesse num curto tempo atender a seus fiéis com missas, batismo, primeira 

comunhão, casamento e enterro. 

 

 O Protestanismo inicial se dispersou com a dificuldade de não receber nenhuma ajuda 

externa. Os protestantes tiveram que redobrar seus esforços que, construindo suas igrejas, 

quer contratando pastores pagos pelos próprios membros, com vistas a resolverem as mesmas 

necessidades sócio-religiosas referidas aos católicos anteriormente. 

 

 As comunidades, tanto católicas quanto protestantes, justificavam-se na razão direta 

das necessidades espirituais de seus membros. Os colonos, com algumas exceções, eram 

profundamente religiosos: explicavam sua vida a partir dos desígnios divinos, quer na sorte de 

dias bons, quer nas mazelas que o mundo lhes impunha. 

 

8.3 A socialização na colônia 

 

 Na Região de Santa Cruz a difusão congregativa em termos sociais, o espírito de 

sociabilidade encontrou um espaço de grande expansão. Diante de um cotidiano marcado pelo 
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trabalho duro na colônia, os imigrantes encontraram nestes espaços a possibilidade de 

comungarem com seus pares algo mais do que as lidas diárias, decidiram-se muitas vezes 

rumos da vida futura de inúmeros jovens. 

 

 As manifestações culturais da época sofriam grande influência da bagagem cultural 

que os imigrantes traziam de sua pátria, ou seja, conforme escreveu Telles: 

 

Grande era o número de sociedades, comprovando uma outra característica do povo 
alemão: seu grande espírito associativo. Na Alemanha proliferam os mais diversos 
tipos de associações... Reside nesse espírito de congraçamento a grande força do 
alemão. (TELLES, 1977, p.55). 
 

Muitas eram desporto-recreativas como as de tiro ao alvo, cavalaria, bolão, damas, 

tradições antigas do povo germânico, conforme Kipper (1999), sendo que muitas sociedades 

de bolão e de damas se conservam até hoje, como podemos verificar nesta pesquisa, no 

Roteiro de Boa Vista. 

 

A fundação de sociedades deu-se não apenas para o cultivo de suas tradições, mas 

também para amenizar os sofrimentos e amarguras impostas pela adaptação à nova terra. Foi 

uma forma que os alemães encontraram de se integrarem à cultura da nova pátria. Meio de se 

reunir, de relembrar, de esquecer as saudades. 

 

Quem nos dirá melhor isso é Carlos Fouquet, na seguinte citação: 

 

Não é propriamente de solidão que se queixam muito deles, em seus relatos, mas 
sim de falta de a amparo. O que eles e seus filhos buscavam era daquele auxílio que 
as autoridades não lhes podiam proporcionar. Encontraram-no em seu vizinho. E 
suas sociedades se tornaram órgãos de auxílio mútuo, democráticos e acalentadores 
de esperança no futuro, ajudando os novatos e sua prole a se ambientarem na 
formação, fornecendo-lhes orientação para que mais rapidamente se adaptassem ao 
novo modo de viver. (FOUQUET, 1974, p.156). 
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Embora as formas de sociabilização assumem especificidades próprias, entre elas é 

possível detectar alguns traços comuns, como a vontade de congregar, associar e trocar 

experiências. Dentre os principais motivos estão os Atiradores (schützenverein), Lanceiros 

(Stechklub), Cavaleiros (Kavallerieu), Grupos de Bolão (Kegelklub), de Futebol (Fussball-

sport), de Canto e Leitura (Gesangverein) e as Damas (Damenverein). 

 

 Entre as finalidades dessas associações se mantém constante um princípio associativo, 

ou seja, “a recreação dos associados em comum”. A organização dessas sociedades ocorreu 

tão logo que as necessidades materiais foram supridas. Parece evidente a hierarquização da 

vida econômica, educacional, religiosa e associativa. 

 

As sociedades de atiradores previam o treinamento no tiro ao alvo e o manejo de 

armas para demonstração e desfiles em ocasiões festivas e solenes. 

 

 As mulheres também tiveram espaço de manifestação cultural. As Sociedades de 

Damas floresceram em praticamente toda a colônia tendo como diversão principal a prática do 

bolão de mesa. As Sociedades de Damas eram denominadas naquilo que unia as mulheres no 

mundo colonial: Vitória, Amizade, Sempre Alegre e Concórdia. Demonstra um caráter 

positivo como elemento congregativo no qual dever-se-ia cultivar a amizade, o concórdia, a 

alegria, a vitória entre as mulheres. 

 

 O bolão e o futebol também lograram adeptos e continuam ainda como atividade de 

grande prestígio, mas com um caráter eminentemente esportivo, pouco intervindo na 

organização do mundo colonial (FACHEL, 1966). 
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 O apreço pela música também marcou o teuto-gaúcho. Ele cantava para lembrar a 

pátria mãe, cantava buscando força para enfrentar um cotidiano muitas vezes adverso, cantava 

para agradecer a Deus suas bênçãos, cantava seus amores, cantava para acalentar sua alma, 

cantava. 

 

 Cantar era uma prática que transpunha os limites do seu próprio ato. Com a música o 

colono tinha a possibilidade de se reunir com seus pares para combater o isolamento sócio-

cultural, convivendo com pessoas que viam o mundo sobre um prisma muito semelhante 

realimentando-se espiritualmente e reforçando o padrão de comportamento aceito 

socialmente. 

 

 O canto era um ato pessoal que fortalecia o indivíduo. Era um ato familiar que tendia a 

reunir esforços para enfrentar as lidas coloniais, era um ato religioso através do qual se 

reforçava princípios de fé e vida e era também um ato social. Nesse sentido surgiram as 

sociedades de canto.  Elas primavam por ensaiar em cantos que tinham funções sociais como: 

animar festas, abrilhantar atividades civis, acompanhar um cortejo fúnebre – sem esquecer 

também que estas sociedades colaboraram efetivamente para equacionar o problema da 

própria identidade do colono alemão no Brasil (GERTZ, 1991). 

 

O elemento germânico contribuiu em muito para o enriquecimento cultural da 

população de Santa Cruz. Suas tradições até hoje fazem presentes no meio, fato que ocorreu 

graças ao seu espírito associativo, levando à fundação de diversas sociedades. 

 

Sem que esse fosse seu objetivo inicial, estas sociedades promoviam a integração local e 

regional, pois por ocasião das competições, faziam-se presentes as sociedades de outras 
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comunidades.Exerciam também a função de manutenção dos bons costumes e da cultura 

germânica. 

 

As sociedades representavam uma das formas de adaptação da cultura de além-mar no 

Brasil, e, principalmente, a necessidade de relacionar as manifestações e dimensões culturais 

com as diferentes classes e grupos que as constituíam. 

 

Assim, as sociedades serviram para oportunizar o convívio social, recreação, e, 

sobretudo, preservação cultural de grupos na iminência de se aculturarem e perderem sua 

identidade. Também ajudaram no fortalecimento mútuo ante as incertezas do futuro, pois na 

virada do século já se sentiam brasileiros e queriam ser bons patriotas, na acepção de Rambo 

(1994), e os desfiles e homenagens à pátria o confirmam. 

 

Hoje muitos hábitos e costumes trazidos pelos imigrantes estão se perdendo. As 

sociedades já não possuem mais o mesmo encanto de tempos atrás. As canções que 

relembravam a pátria distante foram esquecidas, e até mesmo os sentimentos religiosos, que 

outrora foi determinante na vida desse povo, já não possui a mesma intensidade. As gerações 

vindouras foram se integrando, conhecendo e participando de novas culturas. Percebe-se isso 

nos depoimentos de moradores da localidade de Boa Vista durante o projeto dessa dissertação 

(ANEXOS B e C). 

 

A partir desses depoimentos trabalhou-se nesta pesquisa com o pressuposto de que as 

manifestações culturais pudessem ser incorporadas ao produto turístico “Roteiro Caminhos de 

Boa Vista”. 
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A população alvo da pesquisa foi constituída pelos líderes comunitários moradores no 

percurso onde está localizado o roteiro de Boa Vista e pelos empresários de Turismo Rural da 

localidade. Os líderes entrevistados atuam nos diferentes setores do Distrito e de diferentes 

níveis sociais e econômicos. A opção pela escolha se reveste da necessidade de se conhecer 

diferentes opiniões para se poder chegar a um consenso que possa enriquecer ainda mais o 

trabalho. Quantos aos empresários foram os seis gestores que integram o roteiro Caminhos de 

Boa Vista.  

 

Como instrumentos, utilizamos entrevistas baseadas em um roteiro, em que o 

informante falasse livremente sobre o assunto (APÊNDICE A), além de observações, 

imagens, documento, vídeo tape e gravador, entre outros que se fizeram necessário no 

decorrer do trabalho. Antes da entrevista, os entrevistados assinaram um termo de 

consentimento esclarecido (ANEXO D). 

 

A análise de discurso, em caso de depoimentos, como é o que se pretendia na pesquisa 

em questão, além do uso de documentos escritos, fez com que o entrevistado falasse o mais 

adequadamente possível sobre o tema que se desejava investigar. A elaboração de perguntas 

adequadas e corretas foi importante para evitar o risco de se prejudicar todo o resto da 

pesquisa. 

 

O tipo de referencial de análise escolhido adequou-se perfeitamente aos interesses desta 

pesquisa, uma vez que se pretendia descrever uma dada realidade, observando os significados 

das “falas” e discursos emitidos por informantes e documentos específicos que apresentassem 

as situações relacionadas aos objetivos de interesse deste estudo. 
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Ao trabalhar com a história oral, observamos, na realização das entrevistas a 

necessidade desta conversa ser um diálogo solto, com perguntas abertas que tornassem o 

momento um bate-papo informal, uma ocasião em que os depoentes poderiam se soltar, 

buscando em suas memórias, lembranças, saudades distantes, momentos importantes, 

expressados através dos gestos, faces tristes e alegres, expressões e palavras.  

 

A pesquisa através de fontes orais apoiou-se em pontos de vista individuais, expressos 

nas entrevistas; estas legitimadas como fontes informativas ou simbólicas, incorporando 

elementos ausentes de outras práticas históricas. 

 

O interesse que se tem na questão da oralidade pode ser evidenciado pelos numerosos 

eventos e trabalhos de cunho acadêmico que se desenvolveram recentemente em torno de sua 

relação com a antropologia, a história e a literatura. Abordar a oralidade é aproximar-se da 

comunicação da evolução da linguagem, ou seja, da cultura humana. 

 

O estudo da oralidade veio sendo ensaiado a partir da antropologia, no âmbito da 
pesquisa dos processos de transmissão das tradições orais, principalmente aquelas 
pertencentes a sociedades rurais, onde os modos de transmissão e conhecimento 
ainda transitam, de maneira relevante, pelos caminhos da oralidade (LAZA in 
FERREIRA, 1996, p. 16). 

 

A pesquisa oral é, digamos assim, um roteiro para o processo detalhado e preciso de 

transcrição da oralidade. É também um meio de contato e influência interdisciplinar, social 

(em escala local e regional) que dá ênfase a fenômenos e eventos que permitem - através da 

oralidade - oferecer interpretações qualitativas de processos históricos - sociais. 

 

Este tipo de pesquisa valoriza o trabalho, como comprovação factual ou ilustração 

testemunhal dramatizada dos argumentos teóricos; a oralidade se transfigura num andaime ou 
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suporte da evidência das séries quantitativas tradicionais; é um instrumento de apoio 

objetivando credibilidade e consideração do trabalho. 

 

Antes de tudo o entrevistador deve adotar uma postura de ouvinte, paciente, suscitando 

a recordação da testemunha através de um questionamento concreto, orientando-a a não se 

perder em digressões. É indispensável criar uma relação de confiança entre o entrevistador e o 

informante, exigindo do primeiro disponibilidade e organização. 

 

Conforme Ferreira (1996) relação testemunha-entrevistador às vezes prossegue depois 

da entrevista. O entrevistador pode contactar de novo a testemunha para confrontar sua 

própria reflexão com o pensamento dela; pode dar-lhe a oportunidade de completar seu relato 

através de uma nova entrevista e mostrar-lhe o resultado do trabalho. Mas pode-se ter a 

decepção de só haver reproduzido parcialmente o depoimento. 

 

A entrevista deve ser preparada e traçada de forma minuciosa, consultando livros, 

arquivos, vida do depoente, alguma documentação. Após colhidas as informações, elabora-se 

um roteiro de perguntas de cujo conteúdo o informante deve estar ciente durante toda a 

entrevista. Vejamos a seguir. 

 

A pesquisa foi realizada através de entrevistas com moradores e gestores do Roteiro 

“Caminhos de Boa Vista”, onde foi aplicado um questionário contendo sete perguntas. 

 

01) Como surgiu o Roteiro “Caminhos de Boa Vista”? 

 

02) Como você vê o Roteiro para o Distrito de Boa Vista? 
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03) Quais as manifestações culturais trazidas pelos imigrantes que a comunidade ainda 

vivencia?  

 

04) Quais são as atrações culturais oportunizadas pelo local onde vive, que mais aprecia 

e por quê? 

 

05) Você acha que os atrativos citados têm força para atrair turistas na região de Boa 

Vista?  

 

06) Em que aspectos a cultura de Boa Vista difere de outra região? 

 

07) Que tipo(s) de atividade(s) você vê como motivação para o crescimento do Distrito?  

 

Foram entrevistados 18 moradores e gestores do Roteiro, sendo 9 mulheres e 9 homens 

com idade entre 29 à 78 anos. A maioria dos entrevistados elencou a Prefeitura e a Secretaria 

Municipal de Turismo como pioneiras em organizar/elaborar o Roteiro “Caminhos de Boa 

Vista”. Logo enfatizaram que houve reuniões com um grupo restrito de moradores que 

objetivavam a implantação do Roteiro. Veja quadro com as indicações dos entrevistados. 

 

Como surgiu Nº de entrevistados 
Prefeitura  8 
Rádio/jornal 4 
Pessoas da Comunidade 2 
Unisc 2 
Não sabe 2 

Tabela 1 – Como surgiu o roteiro 
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A maioria do entrevistados vê o roteiro como ótimo ou muito bom para o 

desenvolvimento da comunidade, acreditam que há um bom potencial para o turismo, pois 

preserva a tradição germânica, tem belas paisagens, atividades diversificadas e promove uma 

boa qualidade de vida. Porém fica evidenciado que não há muito que oferecer em termos de 

atrativos, ou seja, está tudo desorganizado, sem perspectivas, muito embora exista o potencial. 

 

Como você vê o Roteiro Nº de entrevistados 
Ótimo 6 
Bom 4 
Mal organizado/Difícil 3 
Em progresso (com potencial) 3 
Alternativa 2 

  Tabela 2 – Como você vê o roteiro 

 

Os entrevistados consideram muito importante a herança cultural de seus antepassados e 

as diversas formas como eles a cultivam. Faz-se muito presente a fim de preservar a 

identidade do imigrante alemão, bem como resgatar suas origens. 

 

Dentre as manifestações culturais que, segundo eles, os moradores vivenciam (e que 

podemos verificar em anexo no Calendário de Eventos do Distrito – ANEXO E) está em 1º 

lugar o Coral, seguido pela Sociedade de Damas, o Bolão, a Igreja, as quermesses, a 

Sociedade de Tiro ao Alvo, entre outros. 

 

Manifestações Culturais citadas Nº de entrevistados 
Coral 8 
Esporte/Bolão/Jogos 2 
Sociedade de Damas 6 
Quermesses – bailes, Igreja – festas  2 

  Tabela 3 – Manifestações culturais citadas 
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Ilustração 16 – Coral 
Fonte: Registro fotográfico do autor, 2003. 

 

 
 Ilustração 17 – Sociedade de Damas. 
 Fonte: Registro fotográfico do autor, 2003. 

 

Os moradores acreditam que a localização e a paisagem/natureza têm um grande 

potencial que necessita ser transformado e trabalhado para recepcionar e atrair turistas, pois 

tão somente as atrações culturais não são suficientemente atrativas para público visitante. 

 

A cultura de Boa Vista está dentro dos moldes da colonização alemã, voltada para o 

meio rural, onde a língua alemã (dialeto17) é muito usada (é passada de geração a geração), 

bem como os costumes, usos e a forma de se relacionar que evidenciam ainda hoje a 
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influência da imigração européia do século XIX. A maioria dos entrevistados considera que a 

cultura de Boa vista não difere das outras comunidades que tiveram como origem a 

colonização alemã. 

 

A atividade econômica da região é basicamente a fumicultura, que de uma certa maneira 

garante renda e emprego, mas por outra, deixa a região vulnerável porque depende de uma 

única atividade e no mundo globalizado isso não é aconselhável. É necessário que se busque o 

desenvolvimento de atividades diversificadas.  

 

Para o distrito de Boa Vista, o turismo é uma atividade em potencial que implicaria a 

diversificação de atividades, a fim de trazer não somente a renda para a região, como também 

o progresso. É claro que para isso há de se dinamizar/organizar e concentrar muitos esforços 

para que o turismo cresça e se torne uma alternativa viável para a região. Para que tudo isso se 

efetive, é preciso que a comunidade que compõe o Roteiro Caminhos de Boa Vista se 

organize e se qualifique. 

 

Ao se pensar em turismo no espaço rural é necessária uma infra-estrutura básica para 

que o turista possa ser atendido com qualidade, visto que o turista, mesmo estando no interior, 

quer o mínimo de conforto, informação e segurança.  

 

 

                                                                                                                                        
17 Dialeto: língua materna, alemão dialetal usado no ambiente familiar. Língua alemã: língua estrangeira, isto é, a 
língua padrão ensinada na escola, na qual o ensino de alemão segue a regulamentação dos currículos para a 
língua estrangeira. 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Esse trabalho propôs-se a estudar as manifestações culturais do roteiro “Caminhos de 

Boa Vista” - localizado em Boa Vista, distrito do município de Santa Cruz do Sul - RS, local 

que os primeiros imigrantes alemães colonizaram nesta região e que deu origem à esta cidade, 

como subsídio para oferta de turismo cultural.  

 

Os imigrantes, que vieram para o Brasil e desembarcaram em São Paulo, tinham como 

propósito substituir o braço escravo e participar do processo de transformação do regime de 

trabalho escravista para o assalariado. 

 

No Rio Grande do Sul, os imigrantes deveriam formar colônias agrícolas, as quais 

forneceriam produtos de subsistência para todo o país, como também, povoar regiões 

desabitadas, às vezes, situadas na área de influência dos latifúndios, mas que não eram do 

interesse destes, pois se constituíam de matas e relevo acidentado de serra e de encosta de 

serra.  

 

Neste contexto surge o núcleo colonial Santa Cruz, formado por imigrantes vindos de 

várias regiões da Alemanha que em decorrência do avanço capitalista, gerara um excedente 

populacional não absorvido pelas novas formas de produção, e cujo destino foi o de ser 
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expatriado. Receberam terra, deveriam dedicar-se à agricultura (policultura), comercializando 

a produção excedente. Não estavam instrumentalizados para enfrentar as matas e suas faunas, 

desconheciam a geografia do local, não falavam a língua portuguesa e viviam em total 

isolamento social em relação aos brasileiros, o que lhes tornou a sobrevivência algo difícil. E 

não havia volta para os que haviam emigrado. 

 

No entanto, nem todos os que emigraram o fizeram com a convicção de que a aventura 

seria um sucesso, mas com a consciência de esta ser a única saída frente à miséria em que se 

encontravam. Depois de transpostos os primeiros obstáculos, a vida social, religiosa e 

formativa tornou-se mais ativa. As primeiras manifestações culturais estiveram ligadas às 

comunidades religiosas e as escolas. Mais tarde surgiram as sociedades. 

 

Junto com esta pesquisa, foi realizado um levantamento de dados, através da aplicação 

do inventário turístico aos atrativos que compõem o roteiro turístico e verificou-se que o 

roteiro está inserido em uma área muito privilegiada em termos de belezas naturais, porém 

apresenta falhas em sua estruturação. 

 

Estas falhas foram verificadas através da análise dos componentes que compõem o 

roteiro sendo que os atrativos, em sua grande maioria, apresentam-se com infra-estrutura 

insuficiente e inadequada, e os restantes dos atrativos ainda não estão concluídos. 

 

Quanto ao alojamento e a alimentação verificou-se que, ambos apresentam falhas tanto 

de infra-estrutura quanto nos serviços prestados. Também está em déficit o transporte, com 

poucos horários disponíveis até a localidade. 
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Quanto aos serviços de entretenimento ou animação turística, verificou-se sua 

existência, porém de forma insuficiente e muitas vezes inadequada. 

 

A infra-estrutura básica e de apoio ao turismo, um dos elementos essenciais para a 

viabilidade de uma destinação turística, é a que apresenta as maiores falhas, pois os acessos 

não estão em sua totalidade em condições, com trechos sem pavimentação e iluminação 

pública. A sinalização está inadequada. Os estabelecimentos não possuem infra-estrutura 

turística suficiente e não existe informação turística durante o percurso. 

 

 Verificou-se, também, que a comunidade e os empreendedores não demonstram muito 

interesse e envolvimento quanto à prática da atividade turística, porque faltou motivação por 

parte do Poder Público, uma vez que o Roteiro foi implantado e inaugurado sem antes fazer 

um trabalho de conscientização junto à comunidade. Esta, por sua vez, não teve o tempo 

suficiente para adaptar-se com alguma organização e qualificação para o mercado turístico.  

 

Após estas análises, verifica-se que o roteiro como está estruturado atualmente, 

apresenta dificuldades na hora de ser comercializado como um produto turístico, precisando 

de muitos investimentos desde a sua infra-estrutura até a capacitação dos recursos humanos. 

 

Acredita-se que se as falhas do roteiro “Caminhos de Boa Vista” fossem contornadas ou 

ao menos minimizadas, através de parcerias e assessoramento junto aos empreendedores e a 

comunidade, este seria uma boa opção para o desenvolvimento do turismo de Santa Cruz do 

Sul.  
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 Retomando a proposição deste trabalho, o estudo das manifestações culturais coloniais 

do roteiro “Caminhos de Boa Vista” como subsídio para a oferta de turismo cultural em Santa 

Cruz do Sul – RS, conclui-se que o turismo cultural e suas manifestações, como forma de 

incrementar uma maior oferta turística, com valores culturais incorporados e a preservação da 

identidade como valorização da cultura local, bem como uma das formas de se buscar 

qualidade e sustentabilidade para o roteiro. 

 

O patrimônio cultural de um povo engloba tanto o histórico, o artístico, o cultural, o 

ecológico, o científico, o produtivo, o religioso e o social. Sendo assim, toda a construção 

móvel e imóvel, material e imaterial de um povo é sua cultura, e se manifesta na ação 

cotidiana do mesmo. Por isso, seus traços culturais, conservados por este povo através das 

gerações, são dignos de conhecimento. 

 

E é nessa busca de saber, prazer, emoção que aparece o lugar com toda a sua força 

como contra corrente da globalização. Surge então o turismo alicerçado nas particularidades 

locais, revigorando o local na sua expressão identitária. 

 

Desta forma, conclui-se que o patrimônio cultural existente em Boa Vista tem 

diferencial capaz de sustentar um conjunto promissor de atividades no ramo turístico, como 

forma alternativa, bem como um meio de estimular a consciência e a preservação deste 

patrimônio único. 

 

Boa Vista traduz-se em uma sociedade de origem colonial de economia agrária. Os 

entrevistados consideram muito importante a herança cultural de seus antepassados e as 
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diversas formas como eles a cultivam. Fazem-se muito presentes, a fim de preservar a 

identidade do imigrante alemão, as manifestações culturais como: 

 

Canto: as sociedades de canto hoje são raras, mas ainda há em Boa Vista um coral 

reconhecido pela comunidade como a maior manifestação cultural do local. O Coral Cruzeiro 

do Sul, que se destaca como responsável pela maior festa da região, feriado municipal, a 

“Festa do Colono e Motorista” no dia 25 de Julho (ver anexo E – calendário de Eventos). O 

coral também se apresenta em ocasiões especiais nas igrejas, festas da comunidade e no 

enterro de líderes da comunidade.  

 

Sociedades: Outra característica deste povo, que se materializou neste local, foi o 

associativismo que resultou em associações culturais, recreativas, esportivas que acabaram 

por constituir-se em sociedades. Em Boa Vista o destaque dessas sociedades, conforme 

resultados das entrevistas, ficou com as Sociedades de Damas. São em número de três, onde 

mulheres se reúnem um domingo por mês, jogam loto, há sorteio de prêmios, dançam, visitam 

as demais sociedades de damas de outras localidades.Estas sociedades possuem estatuto 

próprio, diretoria e as sócias contribuem com uma pequena quantidade numerária anual para 

manutenção das despesas da mesma. Também se destacam as sociedades de atiradores, de 

bolão feminino e masculino e o clube de futebol. 

 

As festas, como quermesses, são realizadas para angariar dinheiro para as igrejas 

católica e evangélica, e toda a comunidade colabora e participa, e elas já estão programadas 

no calendário de eventos do distrito. Quanto aos bailes, é o momento da comunidade se 

divertir dançando as músicas animadas por bandinhas locais. Todas estas comemorações estão 

agendadas no calendário de Eventos do distrito de Boa Vista.  
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Em suma, as sociedades representavam uma das formas de adaptação da cultura do 

além-mar no Brasil, devido à necessidade de unirem-se para superar o isolamento em que 

viviam, propiciando-lhes uma vida social e permitindo-lhes ainda uma manifestação de 

patriotismo. E, principalmente, pela necessidade de relacionar as manifestações e dimensões 

culturais com os diferentes grupos que as constituíam. 

 

Como forma de potencializar os bens culturais e agrega-los ao roteiro “Caminhos de 

Boa Vista” sugere-se, com o aval da comunidade inserida no roteiro, além dos eventos e 

incentivos turísticos já existentes, a implantação de um Centro de Lazer para dar abrigo à 

atividades de lazer para as pessoas da comunidade, bem como para visitantes, com um 

adequado planejamento, que possa contemplar também as seguintes estratégias: 

 

Festival de Corais: evento para final de semana, com apresentação de diferentes corais 

da região e do estado, solistas, etc. Interpretações dos mais variados repertórios com músicas 

regionais, populares, clássicas, nacionais, internacionais,etc. 

 

Uma Tarde com a Sociedade de Damas: evento aberto para o público visitante participar 

das atrações que envolvem esta programação. O visitante poderá optar em apenas assistir ou 

interagir nas atrações  deste evento. 

 

 Centro Permanente de Artesanato Gastronômico: teria lugar a produção artesanal local 

para comercialização: compotas, geléias, bolos, bolachas, doces, cucas. 

 

Festa das Flores: nesta poder-se-iam comprar flores naturais, como também visitar 

jardins e adquirir mudas de flores. 
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Centro Histórico: Promover visitas guiadas e comentadas por pessoas da comunidade 

que possuem um legado histórico junto ao acervo que foi montado a partir de iniciativa dos 

moradores locais, cujo enfoque são os mais variados aspectos da história e práticas culturais 

na região. Fazer uma campanha de revitalização do deste acervo particular junto ao Sítio Sete 

Águas, como também uma pesquisa junto às demais residências e verificar a probabilidade de 

encontrar documentos e artefatos antigos com valor histórico significativo para a comunidade. 

 

Festival de Fotógrafos da Região: seria um evento semestral ou anual com o intuito de 

estimular a valorização das belezas naturais e artificiais do local, incentivando a arte 

fotográfica pela sua importância documental e histórica para a descendência. 

 

Oficina do Dialeto Alemão: seria um evento através do qual os interessados teriam a 

oportunidade de conhecer esta variável regional da língua alemã e participar de oficinas de 

conversação. A cultura de Boa Vista está dentro dos moldes da colonização alemã, voltada 

para o meio rural, onde a língua alemã sofreu alterações, e este dialeto é muito usado e 

ensinado às crianças até atingirem a idade escolar. Na escola elas aprendem o português, mas 

continuam falando em casa o dialeto aprendido com os pais. 

 

Enfim, conclui-se com esta pesquisa, que a comunidade de Boa Vista possui 

manifestações culturais que poderiam ser formatadas e agregadas como produtos turísticos ao 

roteiro “Caminhos de Boa Vista”,constituindo assim, uma oferta cultural materializada para 

um turismo diferenciado que não seja de massa. 

 

Desta forma, para que a cultura em Boa Vista possa servir como insumo cultural a um 

produto turístico, faz-se necessário proceder à organização dessa oferta turística junto ao 
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roteiro “Caminhos de Boa Vista”, integrando-a ao planejamento turístico do município de 

Santa Cruz do Sul-RS e de toda a região. 
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