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RESUMO 

 

O presente estudo teve como foco de análise a ética do agroturismo no 
município de Santa Rosa de Lima, Santa Catarina. Este município é sede da 
Associação dos Agricultores Ecológicos das Encostas da Serra Geral – 
AGRECO e da Associação de Agroturismo Acolhida na Colônia – AAAC, e é 
tido como referência para outras experiências de agroturismo no país e no 
mundo. O Objetivo geral desta dissertação é conhecer a realidade atual sobre 
o agroturismo em Santa Rosa de Lima, observando os aspectos éticos de 
organização do movimento na região, a partir da análise de discursos orais e 
escritos. Os procedimentos metodológicos utilizados foram a pesquisa 
bibliográfica e documental, bem como a análise de Discurso do Sujeito Coletivo 
– DSC, levando em conta os discursos dos estatutos de formação da atividade 
e das falas dos envolvidos com o agroturismo no município. Como resultados 
da pesquisa conhecemos a realidade do agroturismo no município e as suas 
implicações éticas, seus impactos e as transformações vividas pelas pessoas 
que ali residem. 
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ABSTRACT 

The focus of analysis of this study is the ethics of agrotourism in the town of 
Santa Rosa de Lima, in the State of Santa Catarina. This town is home to the 
Associação de Agricultores Ecológicos das Encostas da Serra Geral 
(Association of Ecological Farmers of the Slopes of the Serra Geral) - 
AGRECO, and the Associação de Agroturismo Acolhida na Colônia (Acolhida 
na Colônia Agrotourism Association) - AAAC, and is regarded as a role model 
for other agrotourism experiments in Brazil and worldwide. The main objective 
of this dissertation is to understand the present reality of agrotourism in Santa 
Rosa de Lima, observing the ethical aspects which govern the movement, in the 
region, based on the analysis of oral and written discourses. The 
methodological procedures used were bibliographical and document research, 
together with CSD (Collective Subject Discourse) analysis, taking into 
consideration the discourses of the bylaws on which the activity was based, and 
the reports of those involved with agrotourism in the town. In terms of research 
results, we gained an understanding of the reality of agrotourism in Santa Rosa 
de Lima, its ethical implications, its impacts, and the changes experienced by 
those living in the town. 

  

KEY WORDS : Tourism; Agrotourism; Ethics; Santa Rosa de Lima. 
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1 INTRODUÇÃO1 

 

O turismo caminha junto com a evolução da humanidade, estendendo 

suas raízes pela história (RUSCHMANN, 1997). Sabemos a partir de 

documentos históricos que as antigas civilizações já viajavam, porém sem o 

mesmo caráter do que hoje conhecemos como turismo. Viagens para estações 

termais, viagens para descobrimentos e explorações de novos locais, todas 

podem ser consideradas como precursores da atividade turística, porém, o 

conceito de turismo só surge no século XVII na Inglaterra. A palavra tour vem 

do francês e quer dizer volta e tem seu equivalente no inglês turn, e no latim 

tornare (BARRETTO, 1995). 

 
 Tendo suas características atuais alicerçadas em uma sociedade de 

consumo, o turismo é um produto composto ou uma combinação de bens e 

serviços, e depende de uma série de conhecimentos operacionais e da 

satisfação das necessidades dos viajantes por aqueles que os atendem 

(ANDRADE, 2002). Para conceituar o turismo, muitos autores podem ser 

escolhidos, mas adotaremos o conceito de Beni (2002, p. 37), que segundo 

nossa compreensão apresenta toda a complexidade do fenômeno. Ele afirma 

Tenho conceituado o Turismo como um elaborado e complexo 
processo de decisão sobre o que visitar, onde, como e a que 
preço. Nesse processo intervêm inúmeros fatores de realização 
pessoal e social, de natureza motivacional, econômica, cultural, 
ecológica e científica que ditam a escolha dos destinos, a 
permanência, os meios de transporte e o alojamento, bem 
como o objetivo da viagem em si para a fruição tanto material 
como subjetiva dos conteúdos de sonhos, desejos, de 
imaginação projetiva, de enriquecimento existencial histórico-
humanístico, profissional, e de expansão de negócios. Esse 
consumo é feito por meio de roteiros interativos espontâneos 
ou dirigidos, compreendendo a compra de bens e serviços da 
oferta original e diferencial das atrações e dos equipamentos a 
ela agregados em mercados globais com produtos de 
qualidade e competitivos. 

 

 Além disso, a atividade turística é um fenômeno social, e sendo assim, 

pode ser abordada de diversas maneiras em suas análises e estudos, exigindo 

                                            
1 Esta dissertação tem parte de seu texto (capítulo 3) retirado quase na íntegra dos relatórios 
parciais elaborados para a pesquisa do CNPq, que nos subsidiou. Como participante da 
mesma, estivemos atuando com outros colegas na coleta de dados, análise e elaboração da 
discussão dos relatórios resultantes deste estudo. 
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a interdisciplinaridade para o entendimento de suas relações sociais, 

econômicas e ambientais (CASTRO, 2002). Atualmente vivemos uma situação 

de massificação do fenômeno, devido a diversas circunstâncias que o 

favoreceram. Conforme os estudos de Ruschmann (1995, p.13) 

A expansão do turismo moderno está ligada de forma 
indubitável ao progresso econômico, à concentração urbana, 
às facilidades de circulação e ao desenvolvimento dos 
transportes, contribuindo para o redimensionamento do 
fenômeno, que passou a ser objeto de atenção dos governos 
diante de sua importância sócio econômica. 
 

 O turismo como atividade econômica apresenta números que por si só 

servem como um estímulo ao seu desenvolvimento. Segundo dados da 

Organização Mundial do Turismo - OMT, no ano 2000 o número de turistas 

internacionais viajando pelo mundo chegou à soma de aproximadamente 657 

milhões, gerando divisas equivalentes a US$ 450 bilhões. No Brasil, em 1999 

foram registrados 5 milhões de turistas estrangeiros, contando com uma 

crescente demanda de turistas dos países do Cone – Sul, além do movimento 

turístico interno. Segundo dados do Ministério do Turismo número de 

estrangeiros que visitam o país, passou de 3,7 milhões, em 2002, para 5,5 

milhões, em 2005 (AGÊNCIA BRASIL, 2006).  

 

Considerando os dados acima, é evidente que a atividade turística vem 

ocupando um espaço cada vez maior em nosso cotidiano, apresentando uma 

série de transformações referentes à sua relação com os aspectos que 

envolvem a qualidade de vida dos envolvidos de maneira positiva ou negativa. 

Nessa perspectiva, o presente estudo a ser desenvolvido no curso de Pós-

Graduação Stricto Sensu – Mestrado Acadêmico em Turismo e Hotelaria da 

Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI, na linha de pesquisa de 

Planejamento e Gestão de Espaços Turísticos, visa uma abordagem teórica 

sobre as implicâncias da ética na atividade turística. Este assunto é de grande 

interesse do pesquisador por ser titular da disciplina de Ética e Turismo no 

curso de Turismo da Universidade do Contestado2 e pela grande dificuldade 

em encontrar bibliografias que discutam os aspectos éticos inerentes a 

atividade turística e o turismo. Os aspectos éticos do processo turístico e as 
                                            
2 O mestrando realiza seu Mestrado subsidiado pelo Programa de Qualificação de Docentes 
(PQD) da Universidade do Contestado – UnC – Canoinhas.. 
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percepções dos indivíduos envolvidos direta ou indiretamente na atividade em 

Santa Rosa de Lima é o foco principal deste estudo. 

 

 A relação da ética e da atividade turística tem um caráter bastante 

subjetivo, assim como a própria definição de ética dada por Sánchez Vásquez 

(2000, p.21) ao afirmar que “A ética é teoria, investigação ou explicação de um 

tipo de experiência humana ou forma de comportamento dos homens, ou da 

moral, considerado porém na sua totalidade, diversidade e variedade”, ou seja, 

é uma ciência que toma como objeto de estudo a maneira como o homem se 

comporta perante a sociedade, em um determinado espaço de tempo, ou local. 

Adaptando este conceito à realidade da atividade turística poderíamos afirmar 

que a ética do turismo pode caracterizar o estudo da maneira com que os 

homens, tanto como agentes ativos ou passivos do turismo, se comportam no 

planejamento, no gerenciamento, na divulgação e no usufruto do turismo, 

assim como em todas as outras nuances que são abordadas pelo mesmo. A 

escolha ou recorte de qualquer um destes direcionamentos pode gerar 

pesquisas inéditas, considerando o que foi construído de conhecimento sobre 

esta temática até a presente data.  

 

Durante a realização de nosso Mestrado em Turismo e Hotelaria na 

Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI, houve a oportunidade do 

pesquisador aprofundar a análise de diversas disciplinas voltadas para a 

melhoria da atuação profissional e intelectual na atividade turística, dentro dos 

mais variados escopos. Com a possibilidade de aplicação destes 

conhecimentos na prática, através de uma pesquisa de campo, uma gama de 

possibilidades se abriram no sentido de aliar a fundamentação teórica adquirida 

ao longo do curso com a observação científica de alguns aspectos práticos da 

atividade turística. Nesse sentido, surgiu a oportunidade de ingressar como 

colaborador em um projeto financiado pelo Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico - CNPq, denominado “IMPACTOS E RISCOS DO 

TURISMO NAS ENCOSTAS DA SERRA GERAL CATARINENSE: O CASO DE 

SANTA ROSA DE LIMA”, que conta com o Professor Doutor Paulo dos Santos 

Pires como Coordenador e como Vice-Coordenadora, minha orientadora 

Professora Doutora Yolanda Flores e Silva.  
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Figura 01 – Equipe de pesquisadores projeto CNPq – “Impactos e Riscos do 

Turismo nas Encostas da Serra Geral Catarinense: O caso de Santa Rosa de 

Lima” 

Fonte – Autor, 2006 

 

O referido projeto visa analisar as transformações sócio-culturais e 

ambientais que o turismo trouxe ao município de Santa Rosa de Lima, e minha 

inserção no referido projeto serviu para aprofundar o estudo sobre os preceitos 

da ética da atividade turística, neste município que é considerado uma 

referência de desenvolvimento rural sustentável na modalidade agroturismo 

(GUZZATTI, 2003). Ainda que existam diversas conceituações sobre este 

segmento do turismo, o agroturismo praticado em Santa Rosa de Lima recebeu 

uma conceituação própria, nos debates ocorridos em uma reunião do 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF e pelo 

Programa Nacional de Municipalização do Turismo – PNMT, em 2001. Na 

referida reunião, a Associação dos Agricultores Ecológicos das Encostas da 

Serra Geral – AGRECO e seus associados adotaram o conceito de agroturismo 

de Guzzatti (idem, p.53)  
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Um segmento do turismo desenvolvido no espaço rural por 
agricultores familiares organizados, dispostos a compartilhar 
com seu modo de vida, patrimônio cultural e natural, mantendo 
suas atividades econômicas, oferecendo produtos e serviços 
de qualidade, valorizando e respeitando o ambiente e a cultura 
local e proporcionando bem estar aos envolvidos.  
 

 
O estudo dos aspectos éticos no desenvolvimento deste formato de 

agroturismo adotado em Santa Rosa de Lima se dá pelo fato do turismo ser 

uma atividade extremamente negativa se no seu planejamento não forem 

levadas em consideração todas as particularidades do local, e de seus 

aspectos sociais, econômicos, culturais e ambientais que a nosso ver são 

diferenciadores da localidade. A intensa presença do fenômeno turístico no 

cotidiano do homem atual assim como todas as suas transformações sócio-

culturais, tanto positivas como negativas evidenciam bons e maus exemplos de 

como a atividade pode desenvolver-se, além dos diversos fatores que a 

influenciam e que determinam o sucesso ou o fracasso da experiência turística 

para visitantes e visitados.  

 

 Isto se faz sentir quando consideramos que o turismo não se desenvolve 

igualmente nos diversos locais em que a atividade turística está presente, ao 

contrário, ele molda-se positivamente ou negativamente, de acordo com as 

influências externas ao fenômeno. Daí a importância de um planejamento 

turístico ético em primeiro lugar, visando o desenvolvimento da atividade 

turística que avalie as implicações da mesma e as suas distintas variáveis 

humanas, ambientais e sociais. Porém, não é só no planejamento que o 

profissional do turismo encontrará dilemas éticos a serem enfrentados. O 

desenvolvimento do turismo traz questões éticas diárias para os diversos 

profissionais que atuam com a atividade turística, empresários, consumidores e 

população local. Os problemas éticos na atividade estão sendo evidenciados 

atualmente devido a um despertar por parte da sociedade e alguns 

profissionais preocupados e alertas para os eventuais problemas relativos aos 

níveis de consumo atuais, inclusive no turismo. Alguns pesquisadores do 

turismo ressaltam a importância do uso da ética no turismo. De acordo com 

Coriolano (1998, p. 8), 
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A ética sem dúvida transcende a discussão conceitual, mas 
tanto o conceito de ética como o uso dos conceitos passam a 
ser uma necessidade. A ética precisa ser um dos recursos 
analíticos do turismo. Esta atividade precisa se apoiar em 
posturas éticas e valores éticos. A falta de ética no turismo é 
reveladora também da falta de ética da sociedade 
contemporânea. Vive-se numa sociedade que cada vez mais 
pensa no lucro, no consumo, esquecendo os valores 
essenciais da convivência humana. Afirmam alguns teóricos 
mais críticos que a crise econômica – social que o mundo 
assiste passa também por uma crise ética. Atropela-se os 
direitos alheios sem constrangimento, explora-se o turista e 
não o turismo, valoriza-se o turista, nega-se o residente.  

 
 
 Ainda que a afirmação acima revele a realidade atual, o estudo da ética 

no turismo ainda soma uma parcela insignificante no universo das publicações 

de turismo no Brasil. São poucos os autores que abordam o assunto e na sua 

maioria de maneira superficial, pois a atividade ainda é relativamente nova, e a 

maioria de seus estudos ainda coloca como primeiro aspecto as questões 

gerenciais e econômicas da atividade, não levando em consideração suas 

implicações sócio-culturais. Entretanto, a preocupação com os aspectos éticos 

relacionados com o turismo existe, daí a discussão e a elaboração do Código 

de Ética Mundial do Turismo, no Chile, em outubro de 1999, durante 

assembléia da Organização Mundial do Turismo (OMT), que segundo o 

Secretário Geral criou um “marco de referência para o desenvolvimento 

responsável e sustentável do Turismo Mundial no início do novo milênio. O seu 

texto inspirou-se em numerosas declarações e códigos profissionais similares 

que o precederam e aos quais juntou novas idéias que refletem a mudança da 

nossa sociedade nos finais do século XX.” (OMT, 1999, pg.3) 

 
Com o desenvolvimento da atividade turística no município de Santa 

Rosa de Lima, o andamento do cotidiano sofreu alterações de acordo com a 

evolução do turismo, mexendo com características sociais e econômicas da 

população local. Essa alteração na vida dos residentes pode ter gerado uma 

série de benefícios associados a problemas diversos. 

 

A simples observação do cotidiano local poderia nos fornecer alguns 

indicadores das transformações sócio-culturais produzidas na região. Porém, 

nosso recorte poderia ser superficial, se não considerássemos que o consumo 



 14 

do turismo rural na modalidade agroturismo nasceu de fatores anteriores à 

idéia de que seria possível fazer turismo em Santa Rosa de Lima. 

 

Além destes fatores, ocorreram discussões entre os residentes que 

participaram da Associação de Agricultores da região, mais especialistas 

(nascidos em Santa Rosa de Lima) que atuavam como docentes / 

pesquisadores de uma Instituição de Ensino Superior de Santa Catarina. 

 

Isto é bastante significativo, uma vez que decorrentes das reuniões que 

deflagraram o movimento turístico em Santa Rosa de Lima, foram criados 

grupos de estudo para o desenvolvimento e a elaboração de uma proposta de 

turismo rural na modalidade agroturismo. 

 

Sobre esta proposta e a configuração e forma que ela assume entre 

1998 e 1999, é que faremos nosso recorte. Para tanto, investigaremos o que foi 

escrito a respeito (documentos oficiais e acadêmicos) e o que é oralmente 

incorporado nos discursos cotidianos de donos de pousadas e associados da 

Associação de Agroturismo Acolhida na Colônia. 

 

A partir desta realidade sobre um município que tem sua base na 

agricultura familiar, e que atualmente é referência para mais 31 outros 

municípios de Santa Catarina e de outras regiões do Brasil, atraindo visitantes 

para conhecer sua experiência, é que emergiram as questões de pesquisa 

desta proposta: 

  

1) Quais os discursos éticos encontrados nos documentos de formação 

do movimento agroecológico e do agroturismo em Santa Rosa de 

Lima? 

2) Quais as percepções dos moradores e do grupo formador do 

agroturismo em relação às transformações produzidas na região pelo 

turismo?  

3) Quais as relações entre o discurso e a prática do agroturismo, sob o 

aspecto da ética na atividade? 
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 Com a análise destas questões pudemos entender o processo de 

desenvolvimento do turismo no município de Santa Rosa de Lima, observando 

quais as preocupações de caráter ético, que os planejadores tiveram quanto às 

transformações sócio-culturais inerentes a esta atividade. Dessa forma, nosso 

objetivo geral para essa pesquisa foi o de analisar e comparar o discurso e a 

prática no agroturismo em Santa Rosa de Lima, observando os aspectos éticos 

de organização do movimento na região, a partir da análise de discursos orais 

e escritos. 

 

 Para chegarmos ao objetivo geral, foi necessário atingir os seguintes 

objetivos específicos :  

 

• Descrever as características sócio-espaciais de formação do município de 

Santa Rosa de Lima; 

• Examinar os discursos contidos nos documentos da AGRECO e 

ASSOCIAÇÃO DE AGROTURISMO ACOLHIDA NA COLÔNIA; 

• Identificar a existência de transformações sócio-culturais causadas pelo 

turismo através das percepções dos participantes da AGRECO e da 

ASSOCIAÇÃO DE AGROTURISMO ACOLHIDA NA COLÔNIA; 

• Analisar, a partir dos dados coletados, os aspectos éticos do 

desenvolvimento do turismo, sob a percepção dos envolvidos com relação 

às transformações no local. 

 

Com o intuito de analisar os discursos sobre o agroturismo praticado no 

município de Santa Rosa de Lima e os aspectos éticos que permeiam estes 

discursos, a metodologia utilizada para esta pesquisa foi a qualitativa, através 

de um estudo de caso, tendo como universo este município. As pessoas que 

foram entrevistadas eram membros da AGRECO e da ASSOCIAÇÃO DE 

AGROTURISMO ACOLHIDA NA COLÔNIA. A escolha pela metodologia 

qualitativa se dá devido ao caráter de subjetividade do assunto proposto e pela 

necessidade de uma abordagem voltada para a interpretação do discurso do 

sujeito coletivo (DSC).  De acordo com Flick (2004, p. 17)  

A pesquisa qualitativa vem se estabelecendo nas ciências 
sociais e na psicologia. (...) No entanto, os métodos 
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qualitativos não podem ser considerados independentemente 
do processo de pesquisa e do assunto em estudo. Encontram-
se especificamente incorporados ao processo de pesquisa, 
sendo melhor compreendidos e descritos através de uma 
perspectiva do processo. 

 

 O mesmo autor acredita que a pesquisa qualitativa tem como aspectos 

essenciais a escolha correta dos instrumentos de trabalho, das teorias a serem 

utilizadas para análise e reflexão dos pesquisadores, além de ampla 

possibilidade de abordagens e metodologias, tais como a etnografia, a 

pesquisa-ação, a etnometodologia, a pesquisa participante e o estudo de caso 

(FLICK, 2004).  

 

 Para embasamento teórico foram utilizados dados bibliográficos através 

de livros, artigos científicos, dissertações e teses sobre o assunto. Essa fase da 

pesquisa foi de extrema importância pois garantiu uma maior amplitude e 

possibilitou o conhecimento de fatos históricos ligados ao assunto (DENCKER, 

1998). 

 

 Outra fonte de dados foi a documental, representada por estatutos e 

outros documentos importantes das associações que desencadearam o 

agroturismo no município de Santa Rosa de Lima. Segundo Dencker (1998, 

p.125) estas fontes “podem ser documentos de primeira mão conservados em 

arquivos de instituições públicas e privadas (...) ou pessoais. Além desses, 

temos os documentos de segunda mão: relatórios, e dados estatísticos.”  

 

Os dados coletados nas entrevistas foram organizados através da 

Análise de Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), com posterior discussão dos 

aspectos éticos que estão inseridos no modelo de agroturismo adotado na 

região. Conforme Flick (2004, p. 213)  

Os estudos analíticos do discurso analisam temas que se 
aproximam mais dos tópicos das ciências sociais do que 
daqueles da análise de conversas. Combinam procedimentos 
analíticos lingüísticos com análises de processos de 
conhecimento e construções sem restringirem-se aos aspectos 
formais das apresentações e dos processos lingüísticos.  
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 Ao pesquisarmos algo presente nesta comunidade, caso do agroturismo, 

que existia previamente à pesquisa, levantamos os dados já existentes, mas ao 

analisarmos algo em relação a esta atividade, através da percepção dos 

envolvidos, foi necessário reconstruir suas falas em discursos 

(LEFÉVRE;LEFÉVRE, 2005). Dessa forma, entendendo que o discurso do 

sujeito coletivo é uma organização das falas da coletividade, conseguimos 

analisá-las comparando as percepções dos informantes com os discursos 

inseridos nos documentos e a teoria existente no turismo sobre esta temática. 

 

O discurso do sujeito coletivo é composto de algumas figuras 

metodológicas, tais como as expressões-chave, as idéias centrais e a 

ancoragem (LEFÉVRE;LEFÉVRE, 2005).  Estas figuras organizam as falas e 

seus discursos, permitindo que façamos sínteses para discussão, que os 

autores denominam de Discurso do Sujeito Coletivo (DSC). 

 

 As expressões chave são pedaços ou trechos transcritos literalmente 

das falas e/ou discursos que revelam a essência dos depoimentos. É com 

estes fragmentos que podemos chegar às idéias centrais que por sua vez, 

descrevem de maneira simples as diferentes idéias e o sentido das falas e/ou 

discursos relacionados com o tema tratado. 

 

 A ancoragem entre estas figuras é um coadjuvante importante, uma vez 

que a mesma pode nos mostrar os caminhos de construção destas falas e/ou 

discursos. Isto significa dizer que a ancoragem nos responde sobre que bases 

nasceram os discursos: foram sobre pessoas, teorias, instrumentos ou outros 

elementos que geraram as percepções captadas? Houveram instituições, a 

mídia ou até mesmo transformações locais que possibilitaram se chegar na 

realidade instigada? 

 

 Resumidamente, nossas estratégias de pesquisa seguirão os seguintes 

mapas metodológicos (figuras 02 e 03) 
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Figura 2 – Etapas de Organização / Elaboração da Proposta de Dissertação. 

Fonte – Autor, 2006. 
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Figura 03 – Esquema Metodológico. 

Fonte – Autor, 2006. 
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 A seguir, apresentamos uma síntese dos capítulos desta Dissertação. 

No capítulo 2 fazemos uma revisão teórica tendo a ética como foco na 

atividade turística, levando em consideração todas as nuances da atividade. 

Em seguida, apresentamos o movimento agroecológico, desde seu início no 

Mundo e no Brasil, seus derivados e a adaptação do turismo no espaço rural, 

melhor dizendo, o agroturismo. 

 

 No terceiro capítulo, considerando nosso objeto específico inicial  

apresentamos Santa Rosa de Lima, suas características e singularidades 

sócio-espaciais, além de apresentarmos o processo de criação da AGRECO e 

da Associação de Agroturismo Acolhida na Colônia, que fizeram com que o 

agroturismo virasse uma realidade na região. 

 

 A análise dos discursos, recolhidos ao longo da pesquisa de campo e 

documental, será apresentada no capítulo 4. Finalizando, no capítulo 5, 

apresentaremos algumas considerações sobre este trabalho e sugestões para 

próximos estudos. 
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2. REVISÃO TEÓRICA 
 
2.1 ÉTICA  
 
 A ética é um objeto de estudo extremamente subjetivo pelo simples fato 

de tratar sobre aspectos relativos ao comportamento humano. Porém, antes de 

falarmos de ética, é necessário falar sobre moral. Moral pode ser considerado 

um conjunto de valores e de regras de comportamento, ou um código de 

conduta que as sociedades adotam independentemente de seu tamanho 

(SROUR, 2000). A moral, então, pode ser encarada como a forma em que os 

grupos diversos da sociedade atuam perante aos outros e a si mesmo. Cada 

agrupamento humano pode contar com uma moral diferente, mas nem por isso 

considerada certa ou errada, e sim típica ou comum àquele grupo. 

 

 Para compreendermos a ligação entre a ética e a moral é importante 

conhecermos o conceito de ética, nos dado por Sánchez Vásquez (2000, p.21): 

“A ética é teoria, investigação ou explicação de um tipo de experiência humana 

ou forma de comportamento dos homens, o da moral, considerado porém na 

sua totalidade, diversidade e variedade”, ou seja, é uma ciência que toma como 

objeto de estudo a maneira com que os seres humanos se comportam perante 

a sociedade, em um determinado espaço de tempo, ou local. Srour (2000) 

concorda com Sánchez Vasquez quando afirma que a ética serve para refletir e 

indagar sobre os costumes e as diferentes morais que surgem nas 

coletividades. Pode ainda ser entendida como um estudo científico, filosófico e 

até teológico sobre como as pessoas se comportam em sociedade (VALLS, 

1986). 

 

 Etimologicamente falando, a ética é uma palavra de origem grega, que 

conta com duas possíveis origens. A primeira vem da palavra grega ethos, com 

som do “e” curto, e pode ser traduzida por costume. A outra conta com a 

mesma grafia, porém com diferença na pronúncia e no significado, porém com 

som do “e” longo, que significa propriedade do caráter. Esta última 

interpretação serviu de base para a tradução latina, que de alguma forma, 

orienta a utilização atual que damos a palavra ética (MOORE, 1975). 
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 Existem, basicamente, duas teorias éticas, teorizadas por Max Weber, e 

com diferenças bastante grandes. A primeira teoria ética é chamada de ética 

da convicção, ou deontologia, e é conhecida como a ética dos valores do 

indivíduo, que tem seu comportamento guiado por estes valores originários das 

mais diversas fontes. A segunda teoria é denominada de ética da 

responsabilidade, ou Teleologia, e tem como a lógica o impulso motivador das 

ações, porém o indivíduo que a utiliza sempre luta com suas próprias 

incertezas em estar fazendo aquilo que julgou ser o correto (SROUR, 2000). 

 

 As atitudes éticas estão em alta nos dias atuais, pelo menos no que se 

refere à sua incorporação nas empresas e organizações existentes no 

mercado, que acabam utilizando a ética, aliada à responsabilidade social como 

diferenciais competitivos, muitas vezes ganhando uma maior parcela do 

mercado em função de atitudes politicamente corretas. A ética e seus 

problemas são caracterizados pela possibilidade de acontecerem nas mais 

diversas instâncias, com um caráter bastante generalista (SANCHEZ 

VÁSQUEZ, 2000).  

 

 A ética pode tratar de problemas que são vividos por mais do que um 

indivíduo, sendo que existirá um agente causador e outros agentes que 

acabam sofrendo pelas decisões do primeiro, de maneira positiva ou negativa. 

Os comportamentos assumidos pelas pessoas poderão ser justificados por um 

determinado padrão ético vigente em uma sociedade, sendo que seus 

conceitos são fundamentados e esclarecidos pela ética. (SANCHEZ 

VÁSQUEZ, 2000). 

 

 Porém, o estudo da ética tem suas dificuldades, seja pela sua 

subjetividade, seja pela sua generalidade, além da dificuldade de sua 

comprovação. Sobre este assunto Sanchez Vásquez (idem, p. 20) diz que 

Como ciência, a ética parte de certo tipo de fatos visando 
descobrir-lhes os princípios gerais. Neste sentido, embora 
parta de dados empíricos, isto é, da existência de um 
comportamento moral efetivo, não pode permanecer no nível 
de uma simples descrição ou registro dos mesmos., mas os 
transcende com seus conceitos, hipóteses e teorias. Enquanto 
conhecimento científico, a ética deve aspirar a racionalidade e 
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objetividade mais completas e, ao mesmo tempo, deve 
proporcionar conhecimentos sistemáticos, metódicos e, no 
limite do possível, comprováveis.  

 

 O estudo da ética (e seu objeto), poderá ser relacionado com outras 

ciências e atividades em que existe o inter-relacionamento humano, estudando 

o comportamento tomado e analisando os dados para que se chegue no 

comportamento moral destas atividades (SANCHEZ VASQUEZ, ibidem). O 

estudo do relacionamento da ética com o turismo é muito complexo e bastante 

característico às relações da ética com as atividades empresariais modernas, 

pois como afirma Castro (1998, p.15) “trata-se de articular um atividade 

econômica com padrões sociais de moral e conduta, sempre recortados no 

tempo e no espaço”. A relação complexa entre turismo e ética toma forma 

devido ao caráter de modificador sócio-espacial que a atividade turística 

assume, além de afetar a população autóctone nas questões culturais, 

econômicas e até mesmo na saúde, que podem ser avaliadas tanto 

positivamente como negativamente, dependendo da análise de quem observa 

e seus respectivos pontos de vista e discursos. 

 

2.2 ÉTICA E TURISMO 

 

 Os aspectos éticos envolvidos na atividade turística podem estar 

relacionados a uma série de questões oriundas aos mais variados aspectos 

que a constituem, levando em consideração o ambiente em que a atividade 

turística se desenvolve e a interferência sobre o ambiente, a qualidade dos 

serviços e equipamentos oferecidos, ao bom e ao mau atendimento prestado 

ao cliente, entre várias outras particularidades estudadas e comentadas por 

autores do turismo. Swarbrooke (2000, pg. 108) destaca em sua obra uma 

série de questões éticas que considera como as primordiais e que explicamos 

abaixo: 

 

• A honestidade ou não de brochuras e anúncios – diretamente ligada ao 

marketing, podendo configurar muitas vezes propaganda enganosa, 

mostrando habitações e equipamentos maquiados ou inexistentes; 
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• Quem ganha e se beneficia economicamente do turismo – os beneficiados 

com a atividade turística muitas vezes são poucos empresários, que iludem 

a população local na implantação da atividade oferecendo benefícios que 

acabam não se concretizando; 

 

• Condições salariais e de trabalho, e discriminação no mercado de trabalho 

do turismo – os melhores cargos e consequentemente os melhores salários 

geralmente são oferecidos para pessoas que não fazem parte da 

comunidade por não terem a formação necessária. Os empregos 

operacionais que acabam sobrando para esta população geralmente são 

mal remunerados e contam com uma grande rotatividade em função de 

seus poucos atrativos; 

 

• Concorrência desleal, como no caso das companhias aéreas que têm de 

competir com companhias aéreas estatais subsidiadas – em alguns países 

poucas empresas monopolizam um grande mercado, além de contarem 

com o apoio de governantes pouco sensibilizados com as vantagens de um 

livre mercado; 

 

• Os efeitos colaterais do turismo, como a disseminação de crimes e doenças 

sexualmente transmissíveis – por depender do deslocamento de pessoas 

no mundo, o turismo acaba propiciando a disseminação de doenças, além 

de espalhar práticas criminosas e antes não existentes nos locais em que o 

turismo se desenvolveu; 

 

• A crescente concentração de renda na indústria do turismo, que pode 

reduzir a concorrência e atuar contra os interesses dos turistas – mais um 

exemplo que nos mostra que o capital econômico acaba na mão de poucas 

pessoas, que colocam seus interesses à frente da preservação do 

ambiente, da qualidade de vida da população local e também dos 

consumidores turistas; 
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• Produtos eticamente ambíguos, tais como os museus e patrimônios 

culturais, que ignoram as comunidades de minorias étnicas; além dos 

zoológicos e da caça em que o turismo explora indevidamente animais e 

culturas frágeis como as indígenas, contribuindo para a extinção de 

espécies e alteração de hábitos culturais; 

 

• Vínculos entre operadoras de viagens e agentes de viagens que 

propositalmente levam os clientes a receber informações distorcidas das 

agências – mais um exemplo voltado à publicidade, no sentido de oferecer 

algo que não existe, com o intuito de lesar o consumidor através de 

propagandas enganosas, visando o lucro fácil. 

  
 Apesar da discussão bastante pertinente feita por Swarbrooke, 

percebe-se que esta reflexão ainda é um tópico secundário no Brasil, tanto na 

prática turística como na academia. Esse descaso pode acarretar uma série de 

conseqüências para o turismo como nos fala Irving (1998, p.32) 

 A reflexão da questão ética no turismo tem representado um 
 tópico marginal e secundário, em termos acadêmicos e 
 operacionais. Esta condição de negligência de um tema tão 
 fundamental pode ter conseqüências sérias em se 
 considerando a taxa de crescimento atual e potencial da 
 atividade, o contexto do turismo no Brasil e o grau de 
 expectativa e impactos gerados para as comunidades a 
 serem afetadas pelo processo. 
  

 Não poderia estar ausente nesta discussão o fato de a atividade 

turística ser fruto direto do sistema capitalista, baseado na produção e no 

consumo. O turismo como produto, também é produzido e consumido, de 

forma que a ética nele contida revela o relacionamento do turista com este 

produto turístico, afetando tanto as paisagens visitadas como os habitantes e 

seu estilo de vida (DAMASCENO, 1998). Torna-se necessário que este turismo 

possa ser desenvolvido harmonicamente neste espaço, conforme nos coloca 

Coriolano (1998, p. 119) quando diz que ”O turismo precisa encontrar 

alternativas para uma relação harmoniosa com a natureza, mas, sobretudo 

para uma relação harmoniosa com as sociedades visitadas”. A relação do 

turismo com a população poderá ser o efeito causador tanto do sucesso como 

do fracasso da atividade turística nas localidades. 
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 A consciência sobre as transformações que o turismo traz faz parte de 

discussões recentes que se iniciaram em outras áreas. O turismo ainda hoje 

incentiva o máximo de lucro possível, em detrimento de outros fatores 

inerentes à atividade. O desenvolvimento do turismo é encarado como o 

desenvolvimento do capital aplicado no turismo. As questões ambientais e 

sociais muitas vezes ficam em segundo plano, sem que se avalie que o 

verdadeiro desenvolvimento só poderá aparecer com a melhoria da qualidade 

de vida das populações receptoras (PORTUGUEZ, 2002). 

 

 As transformações sócio-culturais e ambientais causadas pela 

atividade turística são consideradas aspectos importantíssimos para o estudo 

da ética no turismo. De acordo com Ruschmann (1997, p.34)  

   Os impactos do turismo referem-se à gama de modificações 
ou à seqüência de eventos provocados pelo processo de 
desenvolvimento turístico nas localidades receptoras. As 
variáveis que provocam os impactos tem natureza, 
intensidade, direções e magnitudes diversas; porém, os 
resultados interagem, e são geralmente irreversíveis quando 
ocorrem no meio ambiente natural. 

 

 Seja desenvolvido em ambientes naturais ou socioculturais, o turismo 

tem responsabilidades de diversas amplitudes. O equilíbrio entre o 

desenvolvimento do turismo e a proteção do ambiente e das pessoas é a busca 

que deve ser feita por todos os planejadores do turismo (RUSCHMANN, idem). 

É necessário construir uma atividade turística suave, em detrimento de um 

turismo duro, considerando o homem como elemento principal 

(KRIPPENDORF, 2001). Para minimizar estes efeitos da atividade turística nas 

comunidades e países receptores do turismo, a Organização Mundial do 

Turismo - OMT elaborou em conjunto com seus conselheiros e delegados 

mundiais o Código Global de Ética para o Turismo (OMT, 1999), que conta com 

dez artigos voltados para o bom andamento do turismo em suas instâncias. 

Estes dez artigos são divididos em parágrafos específicos que em suas linhas 

gerais contém as seguintes informações aqui explicadas: 

 

Artigo 1 – O turismo aporta uma contribuição para o entendimento e o respeito 

mútuo entre povos e sociedades. 
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 Este artigo reforça a necessidade da atividade turística de servir como 

um meio de compreensão entre os povos, garantindo a tolerância e o respeito 

entre as raças, entre as religiões e suas diferentes filosofias. Além disso, 

sugere a necessidade da perfeita integração entre autóctones e turistas, 

através do conhecimento mútuo, de suas particularidades, legislações, 

evitando danos ao cotidiano normal. Pressupõe que a hospitalidade é a maior 

forma de garantir a qualidade para os visitados, sempre com o apoio dos 

poderes públicos, que devem garantir a segurança de todos, estrangeiros ou 

não. Todos têm suas responsabilidades para garantir que esse respeito 

aconteça. 

 

Artigo 2 – O turismo é um instrumento para a satisfação pessoal e coletiva. 

 A atividade turística deve ser encarada como uma possibilidade de 

auto-educação, garantindo o conhecimento de si mesmo e de outras culturas. 

Estas atividades devem garantir a igualdade entre homens e mulheres, e 

principalmente às crianças, aos idosos, aos deficientes, às minorias étnicas e 

aos povos nativos, condenando e combatendo qualquer tipo de exploração 

sexual. Além disso, os deslocamentos que tenham a educação, a saúde, a 

religião e os intercâmbios culturais devem ser encorajados e praticados por 

todos. 

 

Artigo 3 – O turismo é um fator de desenvolvimento sustentável. 

 O turismo tem o dever de garantir a preservação do ambiente e dos 

recursos naturais, garantindo um crescimento econômico continuo e 

sustentável, economizando bens naturais como a água e a energia, evitando a 

produção de dejetos, buscando um melhor equilíbrio na divisão das atividades 

no tempo e no espaço, evitando grandes concentrações de pessoas, 

orientando as estruturas para que estejam integradas com o ambiente, 

garantindo a preservação das espécies e dos ecossistemas frágeis. 

 

Artigo 4 – O turismo utiliza-se do patrimônio cultural da humanidade, 

contribuindo para o seu aprimoramento. 

 Esse artigo afirma que o patrimônio turístico é na realidade patrimônio 

comum da humanidade, dessa forma, as atividades devem ser concebidas 



 28 

para garantir o respeito pelo patrimônio, tendo um cuidado especial para a sua 

preservação e valorização, principalmente de museus, santurarios e 

monumentos, além de locais históricos e arqueológicos. 

 

Artigo 5 – O turismo gera benefícios para as comunidades e países receptores 

de visitantes. 

 As populações envolvidas com a atividade turística deverão receber os 

benefícios econômicos, sociais e culturais da mesma, através da geração de 

empregos diretos e indiretos. Além disso, é necessário que as políticas sejam 

voltadas para a melhoria da qualidade de vida das populações, dando 

prioridade à mão de obra local. Todas as atividades deverão ter seus impactos 

e transformações mensuradas e avaliadas, principalmente em projetos que 

utilizem o meio ambiente e os meios naturais, sempre feito de maneira 

participativa com a comunidade.  

 

Artigo 6 – O turismo implica obrigações para todos os atores que interagem no 

setor. 

 A preocupação com o bem estar e com a segurança do turista deve ser 

fator primordial para as pessoas e para os governos que estão vendendo 

destinos, guiando os turistas, planejando as atividades, enfim, todos os atores 

do processo. Para isso, os mesmos devem ser transparentes quanto à 

possíveis dificuldades que tenham relação com saúde, segurança, prevenção 

de acidentes, higiene alimentar, entre outros cuidados, garantindo sempre uma 

estadia segura e ética. Além disso, os atores devem estar comprometidos 

contra o incentivo ao turismo sexual. 

 

Artigo 7 – O turismo é um direito de todos. 

 A atividade turística deve ser acessível a todos.  A participação em 

viagens turísticas deve ser encarada pelos governos como uma importante 

fonte de crescimento pessoal no tempo livre, devendo ser um complemento 

aos direitos de repouso e tempo livre. A inclusão do maior número de pessoas 

na atividade turística deve ser incentivada pelas autoridades publicas, assim 

como o turismo realizado pelas famílias, pelos jovens, pelos acadêmicos, 

pessoas da melhor idade e pessoas com deficiências. 



 29 

 

Artigo 8 – O turismo significa liberdade de movimentos. 

 Todos devem ter liberdade de circulação em todos os locais, sem 

exageradas formalidades e sem discriminação, garantindo a possibilidade de 

utilizar equipamentos para comunicação e de consultar com facilidade os 

serviços administrativos, judiciários e de saúde. 

 

Artigo 9 – O turismo é um direito fundamental de trabalhadores e 

empreendedores. 

 É necessário que os trabalhadores do trade turístico tenham direitos 

iguais aos trabalhadores de outros setores, com uma formação justa e 

contínua, evitando ao máximo a sazonalidade e a precariedade de empregos. 

Além disso, as grandes empresas tem o dever de não abusarem de sua 

posição de dominância de mercados, impondo modelos artificiais na cultura e 

na sociedade em que estão inseridos, visando um comprometimento com o 

desenvolvimento local e com a repartição igualitária dos benefícios. 

 

Artigo 10 – Todos, agentes públicos e privados, devem se comprometer a 

implementar o Código Global de Ética para o Turismo. 

 Todos os atores deverão aplicar os princípios aqui apresentados e 

comprometer-se com sua efetivação.  

 

 Este Código Global insere o turismo às discussões éticas presentes na 

sociedade atual, em um momento de muitos questionamentos por parte dos 

cidadãos do mundo quanto ao futuro do planeta. O turismo, embora somente 

no final do século XX tenha passado a discutir os aspectos éticos de suas 

atividades, vem se alertando para o seu papel e suas responsabilidades, e é 

necessário que todos estejam empenhados na defesa desses princípios, que 

tem a melhoria da qualidade de vida e a melhoria do relacionamento entre o 

homem e o ambiente como objetivos principais. 
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2.3 O MOVIMENTO AGROECOLÓGICO 

 

 A produção de alimentos em grande escala teve início mundialmente 

na denominada “Revolução Verde”, a partir da última metade do século XX. 

Esse modelo de agricultura de produção é caracterizado pela monocultura em 

grandes extensões de terra, com a produção de um único produto, com uso 

maciço de agrotóxicos, máquinas (mecanização) na agricultura e manipulação 

genética de sementes (CAPRA, 1989).  

 

 Esse modelo de agricultura, apesar de aumentar expressivamente os 

números referentes à produção de alimentos, somente beneficiou os grandes 

capitais envolvidos no processo, em detrimento dos pequenos agricultores 

familiares e do uso sem descanso da terra. Neste sentido, a superprodução de 

alimentos não beneficiou a grande maioria da população que foi excluída deste 

processo. A agricultura passa a ser encarada como um conjunto de técnicas de 

produção voltadas principalmente para a economia de mercado, deixando a 

criatividade e a liberdade do pequeno produtor fora da questão, além da 

exploração nociva da terra (CAPRA, 2002). 

 

 Em uma escala planetária, esse modelo de produção foi bem sucedido 

satisfazendo a necessidade de produção de alimentos, porém, apesar desta 

produção a fome mundial continuou aumentando em grande escala e hoje, 

além do aumento de mortes por falta de alimentos, existem diversos sinais de 

que este tipo de produção está prejudicando o ambiente (GLIESSMAN, 2000). 

 

 As seis práticas básicas da agricultura moderna - ou seja, a 

manipulação genética de sementes, a irrigação, a aplicação de fertilizantes, o 

controle químico de pragas, a monocultura e o cultivo intensivo do solo estão 

contribuindo para a autodestruição desse modelo de produção agrícola em 

função da degradação do solo, diminuição e poluição das reservas de água e 

alteração da diversidade genética natural. Considerando esta realidade, esse 

tipo de agricultura deteriora os meios que a tornaram possível, de forma que os 

mesmos logo serão seriamente reduzidos se esse modelo de cultura agrícola 

permanecer (GLIESSMAN, 2000). 
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 Este modelo de agricultura, portanto é excludente e em muitos 

aspectos é motivador do êxodo rural, levando as famílias agricultoras para as 

cidades, gerando problemas para os dois ambientes. No campo, o problema é 

a carência de atividades sociais e uma população cada vez mais escassa. Na 

cidade, o aumento do número de pessoas não capacitadas para entrarem no 

mercado de trabalho fazendo com que as mesmas tenham que sobreviver de 

forma marginalizada.  

 

 Para contrabalançar este modelo agrícola, surge a agroecologia, como 

um movimento de agricultura alternativa, que tem antecedentes anteriores à 

“Revolução Verde”, porém sem grandes organizações sociais 

(BRANDENBURG, 2002). Como derivação científica, a agroecologia vem de 

duas ciências – a ecologia e a agronomia. A primeira tinha, no início do século 

XX, os sistemas naturais como objetos principais de estudo, enquanto a 

segunda enfocava principalmente as práticas da agricultura. Com o estudo da 

ecologia de cultivos, nos anos 20, aconteceu o primeiro cruzamento entre as 

duas disciplinas, culminando com a proposição do termo agroecologia nos 

anos 30 (GLIESSMAN, idem). 

 

 Entretanto, com o surgimento da mecanização da agricultura, após a 

Segunda Guerra Mundial, a agronomia buscava resultados imediatos, e a 

ecologia caminhava para a ciência de sistemas naturais. A distância entre as 

disciplinas surgiu mais uma vez, até que no final dos anos 50 surge o conceito 

de ecossistema, gerando um interesse ainda pequeno por uma ecologia 

agrícola. Somente nos anos 60 e 70 é que a aplicação da ecologia à agricultura 

cresce no interesse dos pesquisadores, motivados por um maior número de 

pesquisas relacionadas à ecologia de populações e comunidades, além do 

debate crescente sobre sistemas e o aumento da consciência ambiental. Com 

a legitimação dos sistemas como campos de estudo nos anos 70, a 

agroecologia entra na década seguinte com metodologias próprias e conceitos 

distintos, usados no estudo dos agroecossistemas. Com o aumento de sua 

importância, a agroecologia acabou influenciando, entre diversas coisas, o 

surgimento do conceito de sustentabilidade (GLIESSMAN, ibidem). 
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2.3.1 Os “derivados” do movimento agroecológico 

 

 A agroecologia hoje é encarada como o estudo dos processos 

econômicos dos agroecossistemas, e também, como agente de mudanças 

sociais e ecológicas que tem como objetivo o desenvolvimento sustentável da 

agricultura (GLIESSMAN, ibidem). O conceito de sustentabilidade é bastante 

complexo e conta com adaptações para as mais diversas áreas do 

conhecimento humano. De acordo com Bunce e Jongman (1993) ela é a 

capacidade que a terra tem de manter um sistema vivo, não só em todo o 

planeta, mas também nos microssistemas nela inseridos e dela dependentes. 

Percebe-se que este conceito leva claramente ao entendimento de 

sustentabilidade da agricultura e do uso da terra. Levada à discussão da 

agroecologia, Gliessman (2000) defende que a sustentabilidade só será 

garantida pelo tempo, pois só com o tempo é que se perceberá se um 

agroecossistema manteve seus recursos sem ser degradado e se o mesmo 

ainda continua produtivo. 

 

 A conexão entre a sustentabilidade e a manutenção dos meios de vida 

para as próximas gerações é ponto comum nas mais diversas conceituações, e 

em particular no conceito dado pela Comissão Mundial do Meio Ambiente, 

citado por Ruschmann (1997, p. 109) como “um processo de transformação, no 

qual a exploração dos investimentos, a orientação da evolução tecnológica e a 

mudança institucional se harmonizam e reforçam o potencial presente e futuro, 

a fim de atender às necessidades e aspirações humanas”. 

 

 Com o aceite do conceito de sustentabilidade nas mais diversas 

atividades que o ser humano assume, surgiu o grande desafio de passá-lo da 

teoria para a prática. Esse conceito consegue se inserir nos movimentos em 

que a base ideológica dominante é a da construção (ou reconstrução) de um 

mundo mais justo e menos agressivo na sua subsistência, que Capra (1997) 

considera como o grande desafio de nossa sociedade, aquele de criar 

ambientes sociais e culturais que satisfaçam nossas necessidades e também 

as das gerações futuras. 
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 A sustentabilidade passa então a ser defendida como um novo 

entendimento para a produção de alimentos, através da utilização de 

processos agrícolas alternativos, que promovem mudanças sociais e 

econômicas em todos os setores do sistema de produção de alimentos 

(GLIESSMAN, 2000). Na busca pela sustentabilidade do sofrido pequeno  

produtor agrícola, ganham nova força as metodologias de agricultura 

alternativa, como a agricultura orgânica, a agricultura ecológica, além de novas 

atividades desenvolvidas em paralelo à produção, como o turismo rural em 

suas diversas possibilidades, entre estas o agroturismo. A agricultura 

alternativa, apesar desta nova aparição, não pode ser considerada novidade, 

conforme nos demonstra Brandenburg (2002, p.7), quando diz que  

Enquanto movimento socialmente organizado, a agricultura 
alternativa tem sua origem na década de 70. Surge como um 
contra-movimento, uma via alternativa à política de 
modernização agrícola. Esta, pelo seu caráter excludente, irá 
provocar uma reação de grupos de agricultores familiares não 
contemplados pelos benefícios dos subsídios governamentais, 
provenientes do crédito agrícola, ou de outros serviços 
prestados por órgãos públicos destinados a orientar o 
agricultor, prestar serviços e fomentar a infra-estrutura de 
apoio no meio rural. 

 

 Em paralelo ao desenvolvimento da agricultura alternativa e dita 

sustentável, aparece uma nova corrente filosófica que incentiva a proteção 

ambiental, e um novo modelo de vida, menos transformado, com 

características e motivações baseadas em uma visão holística, denominada 

por Capra (1997) como ecologia profunda (grifo nosso), um novo paradigma na 

forma do homem encarar a vida e a sua responsabilidade com os destinos da 

humanidade. Quanto aos aspectos referentes a esse novo pensar Capra (idem, 

p. 25) afirma que  

O novo paradigma pode ser chamado de uma visão de mundo 
holística, que concebe o mundo como um todo integrado, e 
não como uma coleção de partes dissociadas. Pode também 
ser denominado visão ecológica, se o termo ecológico for 
empregado num sentido muito mais amplo e mais profundo 
que o usual. A percepção ecológica profunda reconhece a 
interdependência fundamental de todos encaixados nos 
processos cíclicos da natureza (e, em última análise, somos 
dependentes destes processos). 
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 Este pensamento não separa o homem e todas as coisas do meio 

ambiente. Tudo se torna único. Os valores tornam-se únicos, pois o indivíduo e 

a natureza tornam-se uma coisa só. São dependentes um do outro. Nesse 

entendimento de mundo, cada ser humano influi no sucesso de uma 

comunidade, assim como o contrário também é verdadeiro, se muito dos lucros 

obtidos economicamente forem para pequenos grupos, em detrimento do meio 

ambiente e da qualidade de vida das pessoas (CAPRA, ibidem). 

 

 Com uma nova filosofia de vida, que para muitos pode ser traduzida, 

como um novo modelo “ético” de ver o mundo e fazer parte dele, iniciamos uma 

busca pelas raízes do viver simples, através de práticas alternativas para os 

cuidados à saúde e ao meio ambiente, em que a grande ênfase é a 

agroecologia 3.  

 

 A agricultura alternativa e ecológica surgiu motivada pela exclusão 

provocada pelo modelo de produção regida pela monocultura. Nas palavras de 

Brandenburg (2002, p.7)  

entende-se por agricultura ecológica aquela que abrange um 
conjunto de modelos alternativos ao padrão agroindustrial de 
produção. Ela atinge desde os modelos associados à origem 
do movimento até os modelos ressignificados em função dos 
movimentos ecológicos recentes e regulamentados pelas 
políticas agrícolas. Desta forma, a agricultura alternativa e a 
agricultura ecológica emprestam o mesmo significado. 

 

 Este tipo de agricultura divide-se em diversas correntes, das quais 

citamos a agricultura orgânica, a biodinâmica e a agroecologia. Para Schmidt 

(2001, p.62), a agricultura orgânica “tem sido apontada como um meio para a 

construção de um novo padrão de produção agropecuária e para a 

reconstrução da cidadania no campo”. 

 

 Os benefícios obtidos através da agricultura orgânica, no sentido 

econômico, envolvem os preços negociados em todos os níveis da cadeia e 

vendas aproximadas do consumidor. Como objetivos sociais existem a 

                                            
3 É importante esclarecer que este movimento, de certa forma, se contrapõe ao consumo 
excessivo de bens materiais e imateriais que fazem parte hoje do utilitarismo existente 
principalmente nos grandes centros urbanos-industrializados (SILVA, 2001). 
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aproximação dos produtos e do consumidor, a diminuição da competição de 

mercado, a manutenção do pequeno agricultor no campo, entre outros 

benefícios (SCHMIDT, idem). 

 

 Neste contexto, podemos considerar que a agricultura praticada de 

uma maneira sustentável não só contribui para a manutenção dos recursos 

naturais para as gerações vindouras, como também é forte agente de fixação 

do homem no campo e um instrumento capaz de gerar a qualidade de vida dos 

sujeitos envolvidos, sejam consumidores ou produtores. 

 

2.3.2 Turismo no Espaço Rural e o Agroturismo 

 

 Como visto nos tópicos anteriores, motivada pela “Revolução Verde”, 

as famílias agricultoras tiveram que buscar novas alternativas para garantir o 

seu sustento, dentre elas as técnicas alternativas de agricultura em menor 

escala, associando-as com outras atividades, tais como a turística. É 

importante recordar que o turismo vem se ampliando a partir da segunda 

metade do século passado, com o desenvolvimento industrial, a construção de 

estradas e outros elementos relacionados com a infra-estrutura de 

hospedagem e transporte. 

 

 É também neste período que o turismo começou a englobar atividades 

desenvolvidas no espaço rural, sendo a Europa o continente pioneiro neste 

formato de turismo. Já no Brasil, apesar do modelo de turismo de sol e praia e 

o ecoturismo terem raízes antigas, o turismo rural ainda é relativamente novo, 

sem grandes marcos precisos, porém, sabe-se que oficialmente, o município 

de Lages, em Santa Catarina, foi o primeiro a explorá-lo de forma organizada 

(RODRIGUES, 2000). 

 

 Este tipo de turismo em suas diretrizes para o desenvolvimento do 

turismo rural no Brasil como “o conjunto de atividades turísticas desenvolvidas 

no meio rural, comprometido com a produção agropecuária, agregando valor a 

produtos e serviços resgatando e promovendo o patrimônio cultural e natural 

da comunidade” (MINISTÈRIO DO TURISMO, 2003, p. 2).  
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 Nesta forma de atividade turística podem ser percebidos vários 

aspectos positivos para as comunidades nele inseridas, tais como, uma maior 

valorização do meio ambiente, o destaque à cultura e à diversidade social e 

natural, a conservação e manutenção do patrimônio, a geração de uma 

reorganização social e econômica, através da criação de um mercado local de 

consumo e o incremento da infra-estrutura com melhorias no saneamento, nas 

estradas, nas telecomunicações, entre outras possibilidades. Porém, devem 

ser consideradas também as transformações negativas como danos ao 

ambiente, o aumento elevado e muitas vezes descontrolado do fluxo de 

pessoas, poluição das águas e a conseqüente queda de atratividade do local. A 

comunidade pode sofrer uma descaracterização em função do novo fluxo e dos 

diferentes meios de vida que podem seduzir os mais jovens, além da 

possibilidade do aumento da violência, do uso de drogas, do aumento do custo 

de vida e a valorização excessiva e excludente das terras (SCHNEIDER; 

FIALHO, 2000). 

 

 Estas atividades turísticas em espaço rural podem ser extremamente 

transformadoras se não planejadas de uma maneira participativa e com 

premissas e valores éticos. A realidade mostra que isso nem sempre acontece, 

e que considerando as transformações decorrentes, o planejamento de base 

(em que a comunidade local participa ativamente), deveria induzir debates com 

as seguintes sugestões (ALMEIDA; RIEDL, 2000, p.10): 

a) O turismo no espaço rural precisa resguardar sua 
especificidade, isto é, ele não pode imitar o turismo oferecido 
nos centros urbanos; 
 
b) A clientela do turismo rural, em sua maioria, provém dos 
grandes centros urbanos e busca no campo uma interação 
mais intensa e direta com a natureza, a qual precisa ser 
preservada; 
 
c) A originalidade e a simplicidade da vida rural constituem um 
diferencial. Quanto menor a artificialização da propriedade 
rural que se abre ao turismo melhor; 
 
 d) As iniciativas de turismo rural com maior probabilidade de 
sucesso são aquelas que envolvem a comunidade regional em 
todas as fases do empreendimento, desde seu planejamento 
até a sua implantação e posterior exploração. Iniciativas 
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isoladas ou individuais dependem demasiadamente de 
características locais específicas; 
 
e) Os responsáveis pela condução do empreendimento 
turístico precisam ser conhecedores da história, da cultura, 
das tradições, da culinária e das atrações naturais da região 
em que estão inseridos. O turista é extremamente curioso e 
questionador; 
 
f) A exploração do turismo rural deve ter o caráter de 
complementaridade, isto é, a atividade não deve ser 
abandonada. O turista espera aprecia participar ativa ou 
passivamente do trabalho na agricultura e adora saber que a 
maioria dos produtos consumidos nas refeições provém do 
estabelecimento visitado; 
 
g) A vida rural ainda preserva algumas características típicas 
de uma subcultura, cada vez mais interpretada pela cultura 
urbana dominante. O turista muitas vezes procura o meio rural 
para resgatar traços dessa subcultura, os quais, portanto, 
precisam ser resguardados e valorizados 

 

 O turismo rural pode ser desenvolvido de diversas maneiras, contendo 

um caráter muitas vezes “híbrido” (RODRIGUES, 2000), confundindo suas 

diversas modalidades como o ecoturismo no espaço rural, turismo rural, 

turismo pedagógico em espaço rural. Portanto, dois grupos de classificação de 

atividades turísticas no espaço rural são propostas por Rodrigues (idem). O 

primeiro seria o turismo rural tradicional, com fazendas hotéis e as atividades 

tradicionais no campo. O segundo seria o turismo rural contemporâneo, com os 

hotéis fazenda, as pousadas rurais, as segundas residências campestres e os 

campings rurais. 

 

 O agroturismo conta com um conceito próprio, que nos é colocado por 

Campanhola e Silva (2000) quando afirmam que o mesmo se refere às 

atividades turísticas que ocorrem nas propriedades rurais com atividades 

produtivas. A autenticidade das atividades, conforme os autores é um dos 

principais atrativos para a mesma, pois são nestas atividades autênticas que 

ela se diferencia, como confirmado por Toresa e colaboradores (2002) que 

dizem que esta modalidade se distingue das demais por contar com atividades 

complementares às da propriedade agrícola, não abandonando suas principais 

funções e sim as utilizando como atrativo turístico. 
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 Este tipo de atividade turística é uma alternativa concreta para os 

pequenos proprietários rurais no sentido de enfrentarem suas dificuldades 

financeiras. Isto é possível devido ao caráter variado das atividades 

desenvolvidas nestes locais (OLIVEIRA, 2005), além do grande apelo 

nostálgico que o campo exalta para alguns moradores das grandes cidades, 

devido suas heranças culturais (FONSECA; ANTONIO; BORGES, 2005).  

 

Este modelo de turismo foi inserido na localidade de Santa Rosa de 

Lima em função das dificuldades enfrentadas na crise da agricultura familiar e 

com a ausência de políticas públicas orientadas para o auxílio destes 

agricultores, que então se mobilizaram para uma nova forma de produção 

agrícola no local e acabaram gerando fluxos turísticos para o conhecimento 

desta nova realidade (HEUSER, 2002), conforme veremos nos resultados 

preliminares do estudo sobre o agroturismo em Santa Rosa de Lima.  

 

A modalidade de turismo rural desenvolvida no município de Santa Rosa 

de Lima tem como base o agroturismo que se pratica na Associação Francesa 

de Agroturismo “Accueil Paysan”, que de acordo com Guzzatti (2003, p. 104) 

“além de possuir agricultores associados por toda a França, já havia estendido 

sua rede por outros dez países da Europa. Esta parceria colocaria, então, o 

Brasil como primeiro país da América Latina nos roteiros da Accueil Paysan”.  
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3. CARACTERÍSTICAS SÓCIO-ESPACIAIS DE SANTA ROSA DE LIMA 

 

Santa Rosa de Lima foi colonizada a partir do ano de 1905, quando 

chegaram os primeiros alemães na localidade. Esta forte ocupação européia é 

vivenciada através da cultura local evidenciada pelo folclore através de pratos 

típicos e costumes, além de uma arquitetura tipicamente alemã. Mas o fluxo 

migratório mais intenso só teve início a partir de 1920, com a chegada de 

outras etnias como a italiana e a açoriana, representada por famílias de 

imigrantes que já estavam estabelecidos nos municípios da região, com o 

intuito de proteger os carregamentos de carne de sol que procediam do Rio 

Grande do Sul para São Paulo. Essa rota era ameaçada pela presença de 

índios4, e a ocupação dos imigrantes fez com que a maioria da população 

indígena fosse dizimada pelos conflitos com os colonos (AGRECO, 2005). 

 

 De início a produção contava com o milho e com a abóbora, além da 

mandioca e da batata-doce que eram destinadas principalmente à engorda dos 

porcos, além do cultivo de outras lavouras (MULLER, 2001). Em média, os 

agricultores engordavam de 20 a 30 porcos por ano, à base de batata cozida, e 

que depois de virar banha era vendida para os grandes centros consumidores, 

indo de carro de boi até Gravatal, seguindo de barco até Laguna e finalmente 

sendo levada para o Rio de Janeiro, onde era consumida. Quase não haviam 

divertimentos, sendo a caça e a pesca as principais atividades, além de um 

salão de baile, e os jogos como o solo velho, o suick, o 66, o tressete e o 

quatrilho, que eram jogados nas vendas (DALL´ALBA, 1973)  

 

Como município independente, Santa Rosa de Lima foi fundado em 10 

de maio de 1962, chegando a ter a menor sede de município no Brasil. Apesar 

desta característica, Santa Rosa de Lima trouxe o início do progresso para a 

região, com a melhoria das estradas e a construção de uma ponte sobre o rio 

Braço do Norte, mesmo contando com apenas 49 habitantes em 1972 

(DALL´ALBA, idem). 

 

                                            
4 É importante lembrar que as rotas de tropeiros realizadas, atravessavam as terras indígenas 
sem que o governo na época se preocupasse ou visse esta passagem como uma invasão. 
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Do ponto de vista espacial, o município conta com uma superfície de 154 

km2, com um clima subtropical e uma temperatura média de 17 º C, numa 

altitude que varia de 250 metros até 800 metros acima do nível do mar. Hoje, 

sua economia principal é a agricultura e a pecuária de leite, com forte destaque 

para a agroecologia e o agroturismo. Sua população atual é de 

aproximadamente 2000 habitantes (AGRECO, 2005).  Fica a cerca de 120 km 

da capital do Estado, Florianópolis e tem como limites os municípios de 

Anitápolis ao norte, São Bonifácio e São Martinho ao leste, Rio Fortuna ao sul e 

oeste, e Urubici ao oeste, conforme demonstrado na figura a seguir.  

 

 
 

Figura 04 - Localização de Santa Rosa de Lima 

Fonte -http://www.mapainterativo.ciasc.gov.br/sc.phtml# 
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Santa Rosa de Lima localiza-se em uma região de difícil acesso, por 

estar distante dos principais eixos rodoviários do estado, dificultando não só o 

acesso de pessoas, mas também o acesso de tecnologia (MULLER, 2001; 

GUZZATTI, 2003).  Fica localizada na mesorregião sul do Estado de Santa 

Catarina, a uma latitude sul de 28° 02´ 21” e longitude de 49° 07´40”, com uma 

área de 154 km² (MULLER, 2001). 

 

 
Figura 05 – Aspectos da paisagem de Santa Rosa de Lima 

Fonte – Autor, 2006. 

 

Com sua localização entre o Parque Nacional de São Joaquim e o 

Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, o município apresenta uma série de 

belezas naturais como cachoeiras, rios, paisagens compostas pela presença 

da Mata Atlântica, na denominada região das “Encostas da Serra Geral”. Sua 

altitude varia entre 250 e 800 metros acima do mar, o que faz com que diversos 

micro climas sejam vivenciados. Além disso, o subsolo de toda a região 
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apresenta fontes de águas termais e minerais, caracterizando uma possível 

nova fonte de renda para a região (GUZZATTI, 2003).  

 

 
Figura 06 – Encostas da Serra Geral 

Fonte – Autor, 2006. 

 

3.1 O AGROTURISMO EM SANTA ROSA DE LIMA: CRIAÇÃO DA AGRECO E 

DA ASSOCIAÇÃO DE AGROTURISMO ACOLHIDA NA COLÔNIA. 

 

O agroturismo teve início no final do ano de 1998, com o encontro do 

Centro de Estudos e Promoção da Agricultura de Grupo - CEPAGRO e da 

Associação de Agricultores Ecológicos das Encostas da Serra Geral – 

AGRECO. O CEPAGRO é uma organização não governamental de 

abrangência estadual que de acordo com Guzzatti (2003, p. 87) “foi fundada 

em 20.04.90, por um grupo de pequenos agricultores e técnicos interessados 

na promoção da agricultura de grupo, como forma de viabilização das 

pequenas propriedades rurais”. Conseguiu para isso parcerias com várias 

entidades francesas, entre elas a Associação de Agroturismo “Accueil Paysan”5 

Com o sucesso da experiência da AGRECO, uma série de agricultores, 
                                            
5 A “Accueil Paysan” é uma associação de agricultores familiares criada em 1987 em Grenoble, 
na França, com o objetivo de integrar as propriedades rurais e seus associados no intuito de 
promover um tipo de turismo que favoreça a solidariedade entre o campo e a cidade (ULLER, 
2005). 
 



 43 

estudantes e políticos já vinham visitando o município de Santa Rosa de Lima 

com o interesse de conhecer o modelo de produção orgânica e assim, 

auxiliando no surgimento da vocação turística no município. Após a chegada de 

uma série de recursos provindos do Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar – PRONAF, o município de Santa Rosa de Lima, sede da 

AGRECO, foi definido como prioritário para o desenvolvimento do agroturismo, 

que seria também desenvolvido nos municípios de Rancho Queimado, 

Anitápolis, Rio Fortuna e Gravatal (GUZZATTI, 2003). 

 

 O êxodo rural era comum na região das Encostas da Serra Geral devido 

à pouca movimentação econômica e social, além do isolamento dos municípios 

da região, ocasionando a saída dos jovens, que iam para as grandes cidades 

atrás de educação e emprego e que não mais voltavam (GUZZATTI, idem; 

HEUSER, 2002; MULLER, 2001). As atividades rurais no município contaram 

com diversos ciclos, porém os agricultores sempre acabavam prejudicados por 

alguma nova necessidade do mercado, foi assim no início, quando o porco-

banha criado em grande quantidade no município perdeu mercado para o 

porco-carne; foi assim com a fumicultura, que deixou os agricultores expostos 

aos agrotóxicos, as doenças decorrentes, e ao humor dos empresários do 

fumo, que pagavam quanto queriam pela produção (MULLER, idem). 

 

Em meados dos anos 80, algumas pessoas que haviam deixado Santa 

Rosa de Lima sentiram a necessidade de retribuir com algo para seus 

familiares e amigos que lá ficaram (GUZZATTI, ibidem). No ano de 1991, com 

a primeira edição da GEMÜSEFEST (festa local que tem como base o prato 

típico gemüse, de origem alemã), houve uma aproximação dos moradores que 

deixaram o município e aqueles que ainda ali estavam fixados, fazendo com 

que novas parcerias fossem fortalecidas. Em setembro de 1996, após 

seminários de discussão e formação em agroecologia, um grupo de 

agricultores aceitou o desafio de suprir os supermercados de Florianópolis com 

produtos cultivados sem agrotóxicos e sem adubos sintéticos. Neste ano ainda, 

quatro famílias iniciaram suas atividades através da produção orgânica, porém, 

é importante enfatizar que este período inicial é a primeira etapa de 

organização da agroecologia, e que os produtos ainda não estavam totalmente 
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isentos de agrotóxicos e adubos sintéticos, uma vez que as terras em que as 

plantações eram realizadas ainda estavam em processo de desintoxicação. Até 

o final de 1996 já eram doze famílias, que em conjunto fundaram a AGRECO 

(Associação dos Agricultores Ecológicos das Encostas da Serra Geral), 

abrangendo os municípios situados às cabeceiras dos rios Braço do Norte e 

Capivari com sede no município de Santa Rosa de Lima, elegendo nesta etapa 

a sua primeira diretoria (AGRECO, 2005; GUZZATTI, 2003). 

 

A associação entre produtores rurais para enfrentarem dificuldades de 

ordem econômica são comuns e de acordo com Bovo (2005, p. 150)  

Essas associações são fruto da necessidade dos proprietários 
rurais de encontrar opções para as dificuldades econômicas 
enfrentadas no campo e surgem de um movimento dos 
próprios proprietários, que buscam maior representatividade 
junto ao poder público e à iniciativa privada, melhor 
organização operacional, valorização cultural e resgate da 
auto-estima do homem do campo. Tal movimento tem como 
resultado a efetivação de associações altamente participativas, 
nas quais todos os membros buscam, em conjunto, as 
melhores soluções para os problemas coletivos referentes à 
atividade e encontram soluções para seus problemas 
individuais por meio de outras experiências ou de assessoria 
fornecida ou orientada pela associação.  

 

 A esperança de mudar a história local levou a AGRECO, em 2003, a 

criação de 27 agroindústrias dos mais variados artigos, todos orgânicos. Os 

produtos eram vendidos em dez redes de supermercados além de serem 

também consumidos na merenda escolar de algumas escolas da rede estadual 

(GUZZATTI, idem).  Esse salto no número de famílias participantes foi 

motivado pela implementação do projeto de Agroindústrias Modulares em rede, 

que necessitava de um maior número de famílias envolvidas para a aprovação 

de maiores linhas de crédito (MULLER, 2001). 

 

Em função da entrada na AGRECO, os agricultores reestruturaram suas 

propriedades para este novo modelo de produção agroecológico, que envolvia 

a troca de experiências entre as famílias, a ampliação do papel da mulher nas 

atividades de produção e também nas decisões familiares, a revalorização da 

vida rural com novas perspectivas de sustentabilidade econômica e um novo 
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cotidiano de pessoas entrando em suas vidas (turistas) (HEUSER, 2002). 

Porém, para Muller (idem,198),  

a forma de inserção da AGRECO no mercado, por um lado, e 
os critérios vinculados à liberação dos recursos 
governamentais, de outro, imprimiram uma lógica e um ritmo 
acelerado às mudanças, incompatíveis com os ajustes e as 
readequações de antigos e novos valores, costumes, saberes 
e técnicas a serem feitos.  
 

 Estas mudanças estão diretamente relacionadas com o Projeto 

“Agroindústrias Modulares em Rede” 6 que prevê a implantação, na região, de 

53 indústrias rurais associativas de pequeno porte, dos mais diversos produtos 

e organizadas em rede. Envolve de forma direta 211 (duzentas e onze) famílias 

de agricultores, gerando oportunidades de trabalho e renda no meio rural, 

sendo gerados e/ou mantidos 707 postos de trabalho, sendo 499 (quatrocentos 

e noventa e nove) na produção de matéria prima nas unidades familiares e 208 

(duzentos e oito) dentro das unidades de beneficiamento / transformação, 

considerados apenas aqueles criados diretamente nas pequenas 

agroindústrias (AGRECO, 2005).  

 

Além da criação de oportunidades de trabalho e de renda, este projeto 

se insere em um objetivo maior na região, que é o de superar a prática do uso 

de agrotóxicos, predominante entre boa parte dos produtores. Destaque-se que 

as propostas de "agregação de valor" são vistas, pelos atores sociais locais e 

pela AGRECO, não como soluções individuais para um ou outro agricultor, mas 

como instrumentos de desenvolvimento rural.  De acordo com Heuser (2002, p. 

66) “os projetos de cunho participativo em desenvolvimento na comunidade (...) 

demonstram constantes momentos de enfrentamentos e desafios, revelando 

aptidões em seus participantes nunca antes imaginadas”. 

 

 Um dos desafios se refere à obtenção de crédito para a construção de 

melhorias nos sítios ou para construir acomodações para a hospedagem. A 

partir da experiência da AGRECO surgiu a Credicolônia, Cooperativa de 

                                            
6 Existe uma relação direta entre os projetos de Agroindústria e o Agroturismo, visto que as 
visitas externas se iniciaram a partir das agroindústrias, que recebiam alguns técnicos e seus 
familiares que vinham assessorar os projetos e ao mesmo tempo conhecer e desfrutar da 
hospitalidade de Santa Rosa de Lima. 
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Crédito Rural, criada pelos agricultores em função da dificuldade em conseguir 

crédito com os bancos privados, com juros acessíveis e que pudessem gerar 

novos empréstimos. Além disso, houve uma mobilização regional para a 

formação de um Fórum de Desenvolvimento dos Pequenos Municípios, dando 

uma nova voz para esta região perante os governos (GUZZATTI, 2003). 

 

 Nessa nova realidade, a AGRECO vem oportunizando outras formas de 

trabalho e renda aos agricultores locais, envolvendo principalmente as 

gerações mais novas. Dentre as muitas possibilidades que se abriram para os 

agricultores, a proposta do agroturismo na região visa demonstrar o modo de 

vida, a cultura, a história, as belezas naturais e os produtos locais para 

visitantes, proporcionando uma maior auto-estima e uma melhor qualidade de 

vida para as famílias envolvidas. 

 

 Para que houvesse a implementação do agroturismo, de acordo com 

Guzzatti (idem) foram necessários encontros para a sensibilização da 

população e das lideranças locais, pois para eles era difícil acreditar que esses 

pequenos municípios pudessem atrair turistas. Esta sensibilização se iniciou 

com palestras nas comunidades municipais e houve de início grande confusão 

com o termo “turismo rural”, pois os agricultores imaginaram que teriam que 

construir hotéis fazenda. Para melhor esclarecer estes agricultores e diferenciar 

o tipo de turismo adotado, realizaram-se reuniões em que se optou pelo 

segmento agroturismo como formato da atividade, após debates de 

esclarecimento na comunidade. Após este período, os agricultores foram 

conhecer algumas experiências de agroturismo em Santa Catarina e Rio 

Grande do Sul, com visitas à Serra Gaúcha e à Estrada Bonita, em Joinville, 

Santa Catarina. Em seguida, os municípios organizaram seus grupos de 

trabalho, visando o associativismo entre as propriedades, evitando a 

concorrência entre os agricultores através do oferecimento dos mesmos 

serviços. Para tanto, foi realizado um diagnóstico participativo que revelou as 

vocações das propriedades e auxiliou na formatação do circuito de agroturismo 

na região. 
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 Após o diagnóstico, o passo seguinte foi a constituição de uma 

associação de Agroturismo, passando por uma comissão provisória. A idéia 

começou a tomar forma após a parceria com a associação francesa de 

Agroturismo “Accueil Paysan”, através do CEPAGRO em convênio firmado em 

1998. Em 18 de junho de 1999, foi fundada a “Associação de Agroturismo 

Acolhida na Colônia”, com reuniões que tinham por objetivo o planejamento 

das atividades turísticas e a definição das normas da entidade7 para 

organização da infra-estrutura de hospedagem e recepção. Essa associação 

garantiu para as famílias a capacitação através de cartilhas, cursos de curta e 

longa duração, além da inclusão dos municípios no Programa Nacional de 

Municipalização do Turismo(PNMT), além da contratação de consultorias 

especializadas (GUZZATTI, 2003). A princípio os serviços foram divididos em 

quatro categorias: Hospedagem na Colônia; Alimentação Colonial; Lazer na 

Colônia e Conhecendo a Colônia.  

 
Figura 07 –  Sede da Associação de Agroturismo Acolhida na Colônia 

Fonte – Autor, 2006 

                                            
7 As normas estabelecidas seguem as da associação francesa “Accueil Paysan”, entidade que 
hoje tem na “ Associação de Agroturismo Acolhida na Colônia”,  uma filial que a representa na 
América Latina. Vale ressaltar que a associação francesa conta com uma política pública que 
estimula a atividade na França inteira, enquanto na Acolhida na Colônia, trata-se de uma 
iniciativa comunitária. 



 48 

 

 
Figura 08 – Produtos vendidos na AAAC 

Fonte – Autor, 2006. 

 

Entre os serviços oferecidos pelas famílias agricultoras destacamos 

(AGRECO, 2005; ULLER, 2005; SILVA; CYRILLO, 2004) os serviços de 

hospedagem representados por quatro pousadas e dois quartos coloniais; os 

serviços alternativos em camping; lazer, refeições e termas em um balneário, 

refeições e banhos de cachoeira. Abaixo estão descritas algumas das 

propriedades e os serviços nelas oferecidos. 

 

• Pousada Tenfen - Pousada colonial localizada na comunidade de Rio 

Bravo Alto, distante 15 km da sede do município. Possui três casas para 

hospedagem, uma delas com mais de 60 anos, em estilo alemão colonial. 

Oferece aos turistas trilha ecológica, campo de futebol e açudes para 

pesca. Trabalha especialmente com a produção de hortaliças 

agroecológicas. Possui capacidade para hospedar até 22 pessoas em duas 

casas e um casal na terceira casa ocupada pela família. 
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• Camping Santa Bárbara - Localizada na comunidade de Santa Bárbara, 

distante a 23 km da sede do município. Tem uma belíssima paisagem e o 

turista pode realizar a subida da Serra Geral, numa caminhada de 6 horas, 

acompanhado por guias locais. Além disso, pode-se visitar a produção de 

hortaliças ecológicas e o seu processamento na agroindústria Recanto do 

Puma, nome dado em homenagem ao animal ameaçado de extinção, ainda 

encontrado na região. O camping oferece infra-estrutura de banheiros, 

cozinha, salão de festas e um pequeno dormitório. Tem capacidade para 

hospedar até 20 pessoas rusticamente. 

 

 
Figura 09 – Camping Santa Bárbara 

Fonte – Autor, 2006. 

 

• Condomínio e Pousada Doce Encanto - Propriedade familiar localizada 

na comunidade de Rio dos Índios, a 4 km do centro. Tem como principal 

atividade a produção de derivados de cana-de-açúcar em sua agroindústria. 

Fabricam licores caseiros. Oferece trilha ecológica que proporciona uma 

bela vista do município, e um delicioso café colonial. Atualmente oferece 
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também pousada construída em um antigo forno utilizado na guarda e 

secagem do fumo. Sua capacidade de hospedagem é para até 20 pessoas. 

 

 
Figura 10 – Condomínio Doce Encanto 

Fonte – Autor, 2006. 

 

• Pousada Vitória - Pousada colonial localizada na comunidade de Rio do 

Meio, distante 9 km da sede do município. A propriedade conta com açudes 

para pesca e passeio de barco, trilha ecológica e pequena cachoeira. 

Trabalha com a produção e processamento de mel. Tem capacidade para 

hospedar até 12 pessoas em duas casas, uma de madeira e a outra mista. 
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Figura 11 – Pousada Vitória 

Fonte – Autor, 2006. 

 

• Quartos Coloniais Assing - Propriedade familiar localizada na comunidade 

de Rio dos Índios, distante 6 km da sede do município. Caracteriza-se pela 

produção de leite e criação de ovelhas, oferecendo ao turista a 

oportunidade de participar das atividades da propriedade e desfrutar das 

belezas naturais. Possui 2 quartos coloniais com capacidade para 4 

pessoas. 
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Figura 12 – Quartos Coloniais Assing 

Fonte – Autor, 2006. 

 

• Quartos Coloniais Vandresen – Localizada em região central de Santa 

Rosa de Lima, conta com 4 quartos, TV com antena parabólica, telefone e 

água mineral. Realiza hospedagens de segundas a sextas feiras evitando o 

atendimento nos finais de semana.  A casa tem vista para o Rio Braço do 

Norte e tem como público-alvo casais sem filhos a partir dos 40 anos de 

idade. 
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Figura 13 – Quartos Coloniais Vandresen 

Fonte – Autor, 2006 

 

• Pousada das Águas – A pousada conta com 7 hectares de terras e oferece 

03 quartos para os visitantes, que geralmente estão visitando o Balneário 

das Águas. A pousada pode também ser alugada como casa de férias e 

veraneio, tendo capacidade para abrigar até 3 casais ou uma família com 4 

crianças. 
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Figura 14 – Pousada das Águas 

Fonte – Autor, 2006. 

 

 
Figura 15 – Paraíso das Águas 

Fonte – Autor, 2006. 
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 Além destes empreendimentos, vale ressaltar que existem outros em 

processo de instalação em Santa Rosa de Lima e em outros municípios que 

hoje estão entrando no projeto, como o restaurante Quedas d'Água que fica 

licalizado na Comunidade de Quedas d'Água, a 5 Km da sede do município de 

Santa Rosa de Lima, e que encontra-se ao lado de uma belíssima cachoeira, 

que forma uma prainha própria para banho. A atividade turística já deixou suas 

raízes no município e influenciou o modo de vida de sua população, mudando 

suas rotinas de trabalho e de lazer. Essas mudanças podem ser percebidas 

pelos envolvidos através de uma visão positiva ou negativa, e influenciam 

principalmente a qualidade de vida da população, conforme veremos nos 

discursos analisados no próximo capítulo. 
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4. A PRÁTICA E OS DISCURSOS 

 

4.1 A CONSTRUÇÃO DO DISCURSO ÉTICO: A ACCUEIL PAYSAN X AAAC 
 

 A associação francesa de Agroturismo Accueil Paysan8 teve o início de 

suas atividades em 1987, visando possibilitar aos agricultores franceses uma 

alternativa na geração de renda e na busca pela qualidade de vida através do 

desenvolvimento de atividades relacionadas à hospedagem rural. Este tipo de 

serviço, voltado para visitantes que se interessassem pela agricultura familiar 

sem tecnologia pesada, além de oferecer possibilidades econômicas e 

inclusivas aos agricultores e suas famílias, auxiliam na preservação ambiental 

e na oferta de produtos sem uso de insumos químicos. 

 

 Hoje, a associação está presente em 18 países da Europa Central, Leste 

Europeu, África e América do Sul, entre eles o Brasil, através da Associação de 

Agroturismo Acolhida na Colônia, auxiliando na estruturação de associações 

locais que tenham os mesmos objetivos.  

 

 O agroturismo proposto pela associação é inclusivo, garantindo aos 

moradores do meio urbano o acesso ao meio rural, ao alimento na sua origem, 

ao modo de vida do agricultor, fazendo assim com que possa ser alcançado um 

respeito mútuo e principalmente a garantia de uma vida mais justa e digna para 

aqueles que vivem no campo.  

 

 A Accueil Paysan conta com regras bastante claras sobre os direitos e 

os deveres da Associação e dos associados, presente em seu estatuto 

(ANEXO A). Por ser o documento formador e normalizador das atividades 

desenvolvidas pela associação, regendo as ações e atitudes dos envolvidos, 

percebemos a necessidade de realizar uma análise deste estatuto, para 

verificar as concepções sobre ética em seus discursos, haja visto que é 

referência também para o estatuto da Associação Acolhida na Colônia (ANEXO 

B). 

 

                                            
8 Informações retiradas do site http://www.accueil-paysan.com/Pages/presentation.html 
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 Após leituras sistematizadas do estatuto da Accueil Paysan, seguiu-se o 

modelo de análise do DSC, conforme apresentado na metodologia. Esta 

análise iniciou-se com a retirada das expressões chave significativas aos 

objetivos propostos do estudo; em seguida fez-se a organização das idéias 

concebidas no documento analisado, tentando desta forma entender a 

construção do discurso da associação e de seus associados, sobre a “ética” 

que conduziria suas ações. No quadro abaixo a visualização destes dados 

iniciais que categorizamos considerando: a concepção da AP (o porquê da 

organização desta associação), o projeto (práticas, normas e propostas),  

 

Quadro 01 – Expressões Chave e Idéias Centrais do Estatuto da Associação 

Accueil Paysan 

 

Expressões Chave Idéias Centrais 

Concepção 
 
• Agricultura 
• Auto-suficiência alimentar 
• Novas tecnologias 
• Independentes do solo 
• Ausência de agricultores 
• Afastamento da ligação com os 

habitantes locais 
• Profissão substituída pela propriedade 
• Laços sociais substituídos por referências 

técnico-econômicas 
• Agricultores da montanha se encontraram 

desfavorecidos 
• Dificuldades naturais 
• Afastamento dos grandes centros de 

distribuição 
• Mundo rural menos agrícola 
• Novas necessidades 
• Hospedar habitantes da cidade 
• Meio econômico de sobrevivência 
• Permanecer agricultor tornou-se uma 

profissão 
• Novas funções 
• Outra lógica de funcionamento 

Concepção 
 
IC 01 - As novas referências técnicas e 
econômicas da agricultura francesa tornaram 
possível a auto-suficiência alimentar, mas 
afastaram o agricultor e tornaram sua terra 
mais importante do que ele; 
 
 
 
IC 02 – Em função das transformações 
agrícolas e as dificuldades naturais, os 
agricultores da montanha se adaptaram a 
estas novas necessidades elaborando 
estratégias de sobrevivência, tais como a 
hospedagem de habitantes da cidade; 
 
 
 
IC 03 – O agricultor para permanecer como 
tal, criou uma nova lógica de organização e 
novas funções a fim de sobreviver 
economicamente. 
 

Projeto 
 
• Agricultores da montanha 
• Movimento de Educação Popular  
• Determinar regrar teóricas, econômicas, 

culturais e sociais 
• Criação Accueil Paysan em 1987 
• Grupo de agricultores 
• Praticam a hospedagem 

Projeto 
 
IC 01 – A Accueil Paysan foi fundada em 
1987, pelos agricultores da montanha, após a 
participação no movimento Educação Popular 
para determinar regras teóricas, econômicas, 
culturais e sociais para a prática da 
hospedagem. 
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• Não hospedar de qualquer maneira 
• Não assemelhar aos proprietários de 

restaurantes, hoteleiros ou comerciantes 
tradicionais 

• Hospedagem específica com os valores 
que são os nossos 

• Compartilhar nossos conhecimentos da 
natureza 

• Permitir o contato com os animais 
• Reencontrar o equilíbrio das estações 
• Oferecer e compartilhar espaços, valores 
• Respeito recíproco 
• Carta da Accueil Paysan, o guia de 

lugares de hospedagem, as normas e a 
ficha de visita 

• Agrupa associações departamentais, 
regionais e em uma dezena de países 
estrangeiros 

 
 
IC 02 – Para a prática da hospedagem se 
definiram normas diferentes das utilizadas por 
hoteleiros, comerciantes e donos de 
restaurantes. Entre estas se destacam o 
compartilhamento do saber / fazer do meio 
rural e o compartilhamento de valores, 
espaços e respeito. 
 
 
IC 03 – Para a prática de um sistema de 
hospedagem diferente do comercial faz-se 
necessário uma carta com normas e guias de 
hospedagem. 
 
 
IC 04 – A hospedagem com valores sociais e 
culturais de compartilhamento deve atingir 
todos os lugares da França e até outros 
países. 

Normas 
 

• Conjunto coerente de valores e princípios 
• Não se pode isolar uns dos outros 
• Hospedagem rural é parte da atividade 

agrícola 
• Torna conhecida a profissão (de 

agricultor) e o meio ambiente 
• Preocupações de trocas e respeito mútuo 
• Propriedade rural acessível a todas as 

classes sociais 
• Hospedagem se organiza através de 

parcerias duráveis 
• Hospedagem é um fatos de 

desenvolvimento local 
• Empregos e patrimônios conservados 
• Agricultor garante a qualidade dos 

produtos que oferece 
• Produção natural 
• Conforto adaptado à moradia local 
• Pousada é organizada por aqueles que 

vivem dela 
• Democracia participativa 
• Formação permanente 
• Promoção pessoal e coletiva 
• Atores locais (filiados) enriquecem a 

dinâmica do local 
• Rurais e não agricultores podem ser 

membros da Accueil Paysan 
• Parcerias com regras bem definidas 

Normas 
 
IC 01 – A Accueil Paysan se rege por um 
conjunto de valores e princípios de não 
isolamento. 
 
IC 02 – Para a Accueil Paysan a hospedagem 
é parte da atividade agrícola porque torna 
conhecida a profissão do agricultor e seu 
meio ambiente. 
 
IC 03 – Para a Accueil Paysan a hospedagem 
rural deve ser feita a partir de trocas, respeito 
mútuo, parcerias duráveis, a fim de atender 
pessoas de todas as classes sociais. 
 
IC 04 – A hospedagem é um fator de 
desenvolvimento local por que produz 
empregos e conserva o patrimônio. 
 
IC 05 – O agricultor é responsável pela oferta 
de produtos de qualidade, resultado de uma 
produção natural. 
 
IC 06 – A hospedagem deve ter conforto 
adaptado a morada daqueles que vivem nela. 
 
IC 07 – A hospedagem rural é fruto da 
democracia participativa, formação 
permanente e promoção pessoal e coletiva. 
 
IC 08 – A Accueil Paysan permite que atores 
locais, não agricultores, se filiem e se tornem 
parceiros com regras bem definidas. 

Fonte – Autor, 2006. 
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 Nesta análise inicial, fruto de um documento nascido a partir da 

discussão sobre a alternativa da hospedagem como atividade que possibilitou o 

agricultor francês de permanecer no campo, é que percebemos que os 

problemas relativos ao meio rural Francês são muito semelhantes no Brasil, 

guardadas as diferenças históricas, culturais e econômicas de ambos os 

países. 

 

 É perceptível nos mesmo a preocupação com o futuro dos agricultores, 

frente à modernização da agricultura e as crises financeiras nos anos 70, na 

França (GUZZATTI, 1997). 

 

 No documento também fica claro que as novas tecnologias criaram 

algumas redes sociais que colocaram de lado o agricultor, tornando a 

propriedade mais importante do que ele próprio. Neste sentido, lembrando 

Capra (2002), e seu conceito sobre redes, percebe-se que as redes formadas 

entre os agricultores franceses na década de 70, não eram redes “vivas”, ou 

seja, não eram redes que pudessem gerar para um “corpo coletivo” 

conhecimentos, regras de conduta, limites e uma identidade coletiva capaz de 

fazer com que o crescimento dos agricultores inseridos naquela realidade fosse 

um crescimento coletivo, com direitos e deveres iguais para todos. 

 

 Com a criação da Accueil Paysan, a idéia destes agricultores franceses 

foi a de transformar o movimento dos mesmos em uma organização “viva”, com 

redes formais e informais de parceiros. Nas palavras de Wenger (1996), esta 

forma de organização de trabalhadores para ter o direito de realizar seu 

trabalho, auxilia na auto-imagem, cria laços identitários com seu ofício, e num 

certo sentido, ensina-os a agir e a reagir criativamente às circunstâncias 

inesperadas e difíceis. Para o autor, este tipo de rede auxilia nas mudanças e 

na evolução dessas comunidades porque sugere continuamente a participação 

ativa dos envolvidos em todas as ações realizadas. 

 

 No caso dos agricultores franceses, a grande rede que os congrega é a 

accueil paysan, um modelo que tem como projeto norteador à formação de 
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uma estrutura, que segundo a análise realizada pode ser representada na 

figura a seguir: 

 

 

 

 
 

Figura 16 – Síntese das Idéias de Organização da Accueil Paysan 
Fonte – Autor, 2006. 
 

 O Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) que emerge, na soma das idéias 

organizadas pela somas das expressões chave do documento norteador está 

no quadro abaixo: 

 

ACCUEIL 
PAYSAN 

CONCEPÇÃO NORMAS PROJETO 

CRIAÇÃO DE 
UMA NOVA 
LÓGICA DE 

ORGANIZAÇÃO E 
FUNÇÃO DA 

AGRICULTURA 
FAMILIAR 

AGRICULTURA 
FAMILIAR 
NATURAL 

 
+ 

HOSPEDAGEM 
RURAL 

- NÃO 
ISOLAMENTO 

- PRESERVAÇÃO 
DA ATIVIDADE 

AGRÍCOLA E DO 
AMBIENTE 
- TROCAS 

- RESPEITO 
- CRIAÇÃO DE 

REDES E 
PARCERIAS 

- QUALIDADE 
DOS PRODUTOS 

PROMOÇÃO 
PESSOAL E 
COLETIVA 
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QUADRO 02 – Discurso do sujeito coletivo ACCUEIL PAYSAN 

 

DSC – ESTATUTO ACCUEIL PAYSAN 

         A concepção e o projeto de formação da Accueil Paysan envolve a 

participação ativa dos agricultores na criação de uma nova lógica de 

organização e funções da agricultura familiar; esta permite de forma 

democrática e participativa a formação de redes e parcerias rurais e não 

rurais, que incentiva o plantio natural e a oferta de hospedagem rural, 

como uma forma de desenvolvimento local, criação de novos empregos, 

laços sociais e compartilhamento de valores e conhecimentos. 

Fonte – Autor, 2006. 

 

 Considerando os aspectos éticos, tema deste estudo, é possível afirmar, 

seguindo o pensamento de Boff (2006), que o maior desafio da Accueil Paysan 

é colocar em prática esta referência holística de fazer agricultura familiar, 

reconhecendo o “outro” urbano e a possibilidade deste conviver com o “outro” 

rural. Ainda segundo o autor, reconhecer este “outro” é respeitar, é existir e 

coexistir junto. 

 

 Do ponto de vista ético, pensando em uma ética universal de todos e 

para todos, esta é uma ética coletiva que vai além dos papéis que assumimos 

para uma sobrevivência individual. É uma ética do cuidado de si e do cuidado 

do outro, é o assumir de que precisamos do coletivo. 

  

 O respeito por cada ser humano se revela como um princípio ético na 

Accueil Paysan quando afirmam a sua responsabilidade em oferecer produtos 

de qualidade e uma hospedagem para todas as classes sociais, com objetivos 

claros de repartir e compartilhar com outros o cuidado, o respeito e a 

veneração pelo meio ambiente, representado aqui pelo agricultor, sua terra, 

sua casa e seus produtos. 

 

 Entendendo que a Associação Accueil Paysan serviu e serve de 

referência para a Associação de Agroturismo Acolhida na Colônia, a análise do 
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estatuto desta última também foi realizada, uma vez que a ética presente nas 

ações dos envolvidos na atividade turística é influenciada por aquilo que está 

nos documentos formadores. No quadro a seguir se apresentam as expressões 

chave e as idéias centrais do Estatuto da AAAC: 
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Quadro 03 – Expressões Chave e Idéias Centrais do Estatuto da Associação de 

Agroturismo Acolhida na Colônia 

 

Expressões Chave  Idéias Centrais  

Concepção / Objetivos 
 
• Melhoria da qualidade de vida 
• Organização das atividades do 

agroturismo 
• Fonte complementar de renda 
• Valorização das atividades 
• Oferecer alternativas 
• Resgatar a história e a cultura 
• Fortalecer a agroecologia e a proteção e 

recuperação do ambiente natural 
• Promover a integração entre o campo e a 

cidade 
• Organizar os agricultores filiados 
• Atuar como operadora do Agroturismo 
• Desenvolver produtos agroturísticos 
• Resgatar a identidade cultural dos 

agricultores 
• Capacitar os associados 
• Articular canais de financiamento 
• Prestar serviços aos associados 
• Representar os associados 
• Incentivar o intercâmbio sócio-econômico, 

profissional e cultural com outras 
associações 

• Aplicar devidamente os recursos 

Concepção / Objetivos  
 
IC 01 – A AAAC busca a melhoria da 
qualidade de vida dos agricultores 
organizando as atividades do agroturismo 
para que possa ser uma nova fonte de renda 
e ao mesmo tempo um meio de valorizar o 
campo e os agricultores, preservando sua 
história, sua cultura e o meio ambiente, além 
de integrar o campo e a cidade. 
 
 
 
 
IC 02 – A AAAC atua como operadora do 
agroturismo, organizando os agricultores e 
desenvolvendo novos produtos, capacitando 
seus associados, gerenciando novos 
financiamentos, representando seus 
associados, fazendo trocas de experiências 
com outras associações e aplicando os 
recursos com responsabilidade. 

Princípios / Normas 
 
• Princípios da Associação Accueil Paysan 
• A recepção é parte da atividade rural 
• Os agricultores devem mostrar aos 

visitantes seu trabalho e ambiente 
• Troca de experiências e respeito mútuo 
• Preços acessíveis 
• Fator de desenvolvimento local 
• Perspectivas de futuro para os jovens 
• Qualidade deve estar presente nos 

produtos e serviços 
• Oferecer conforto, higiene e segurança 
• Serviços agroturísticos são planejados e 

organizados pelos agricultores familiares 
• Outros atores poderão se filiar à 

Associação 

Princípios / Normas 
 
IC 01 – A Associação de Agroturismo 
Acolhida na Colônia seguirá os princípios da 
Associação Accueil Paysan. 
 
IC 02 – O agroturismo é parte da atividade 
rural, devendo mostrar o trabalho e o 
ambiente em que o agricultor vive, 
desenvolvendo um respeito mútuo. 
 
IC 03 – O agroturismo é um fator de 
desenvolvimento local que garantirá o futuro 
dos jovens. 
 
IC 04 – O agroturismo deve praticar preços 
acessíveis, oferecendo produtos de qualidade, 
com higiene, segurança e conforto. 
 
IC 05 – O agricultor gerenciará e planejará o 
agroturismo, com o auxílio da Associação e 
outros atores associados. 

Fonte – Autor, 2006. 
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 Percebemos com as expressões chave presentes no estatuto da AAAC, 

um forte comprometimento com a sustentabilidade. Essa percepção é 

fortalecida ao entendermos que o agroturismo está voltado para a valorização 

dos agricultores com uma constante busca pela melhoria na qualidade de vida, 

através da possibilidade de uma renda extra para os mesmos, possibilitando 

assim a sua fixação no campo. No Brasil como na França, as dificuldades 

vivenciadas levaram os agricultores a buscar uma nova possibilidade de 

atividade. A busca pela sustentabilidade da vida no campo foi ponto de partida 

para a experiência turística nas duas realidades, mas teve o homem como 

principal motivo, na busca de seu real valor perante a sociedade. Conforme 

Coriolano (1998, pg. 120) ressalta “uma sociedade sustentável deve se 

fundamentar na autoconfiança das comunidades locais e no valor do homem”. 

A busca pela autoconfiança e a demonstração do valor dos agricultores 

familiares, parece estar sendo possível após a iniciativa de associarem-se e 

buscarem alternativas para um desenvolvimento social e inclusivo. 

 

 A união do turismo com a agricultura proporcionou: inclusão, qualidade 

de vida para as famílias agricultoras, com uma fonte de renda complementar, 

com a preservação do meio ambiente, com a valorização da cultura, da história 

e do meio de vida destas populações, objetivos principais das duas 

associações, que lutam pelo reconhecimento da importância do homem rural 

perante o homem urbano.  

 

 Fica perceptível também a postura ética no gerenciamento dos recursos, 

em especial no estatuto da AAAC, mas também na busca por um futuro melhor 

para os envolvidos. Na figura seguinte uma síntese das concepções de 

formação e organização da AAAC: 
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Figura 17 – Síntese das Idéias de Organização da AAAC 

Fonte – Autor, 2006. 

 

 Outro fator de extrema importância percebido é a questão da 

autenticidade daquilo que vendem, ou que apresentam durante as atividades, 

em consonância com a preocupação em possibilitar uma experiência acessível 

a todas as camadas sociais, democratizando assim a atividade turística. Com 

essas considerações, foi construído o seguinte Discurso do Sujeito Coletivo. 

Quadro 04 – Discurso do sujeito coletivo – Estatuto Associação de Agroturismo 

Acolhida na Colônia 

 

DSC – Estatuto AAAC 

Acolhida na Colônia 

OBJETIVOS PRINCÍPIOS MODELO 

Melhoria da 
qualidade de vida 

do homem do 
campo 

+ 
Gerenciamento do 

agroturismo 

ACCUEIL 
PAYSAN 

Integrar o rural e o 
urbano 

+  
Garantir o 

desenvolvimento 
local e o futuro dos 

jovens 
+ 

Turismo inclusivo 
+ 

Auxiliar os 
agricultores no 

processo 
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          A AAAC surge para o agricultor familiar de SRL como uma entidade 

que atua como operadora no agroturismo, organizando os agricultores 

com princípios semelhantes aos da Accueil Paysan. Nas novas 

atividades, os agricultores conseguem uma fonte de renda complementar, 

possibilitando que continuem no campo e promovam um resgate 

histórico e cultural de suas raízes étnicas, além da preservação do meio 

ambiente através da agroecologia. O modelo adotado desta proposta 

promove a integração do rural e do urbano, é um fator de 

desenvolvimento local que garantirá o futuro dos jovens e com o auxílio 

de outras associações, gerenciará um agroturismo com produtos de 

qualidade, higiene, segurança e conforto.  

Fonte: Autor, 2006. 

 

 A ancoragem das falas dos informantes, ou seja, as crenças, valores ou 

ideais (LEFÉVRE; LEFÉVRE, 2005) que influenciaram a construção das 

entidades francesa e brasileira, estão ligados, segundo a compreensão da 

análise realizada, nos direitos humanos e universais a vida com qualidade. Isto 

é: segurança e capacidade de possuir meios individuais e coletivos de 

superação e empoderamento.  

 

4.2 TRANSFORMAÇÕES COTIDIANAS: UMA COMPREENSÃO DOS 

DISCURSOS DE UMA REALIDADE EM TRANSIÇÃO 

 
 As falas das pessoas que participaram do processo de elaboração da 

proposta do agroturismo de SRL associada ao agroturismo levam a um 

entendimento mais completo sobre as transformações ocorridas em uma 

realidade rural de descendentes de alemães e italianos tradicionais e 

conservadores. Não se trata aqui de um julgamento, mas de uma tentativa de 

compreender que apesar de “tradicionais” e “conservadores”, este grupo tem 

uma força que é a de acreditar (embora com os medos e inseguranças 

normais), que é possível reverter um processo de baixa auto – estima, de 

pobreza e de exclusão. 
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          No quadro a seguir fizemos uma seleção de falas, conseguidas a partir 

de entrevistas. Estas falas dizem respeito às mudanças ocorridas em Santa 

Rosa de Lima e nas vidas destes agricultores com a implantação do 

agroturismo.  

Quadro 05 – Transformações com o Agroturismo 
 

Expressões Chave Idéias Centrais 

• Aproveitamento de espaço 
• Preenchimento do vazio 
• Nova forma de renda 
• Reorganização da propriedade 
• Preocupação com o saneamento 
• Acesso ao crédito trouxe as primeiras 

dívidas 
• Investimento no futuro 
• Dificuldade no início 
• Infra-estrutura mais completa 
• Custo alto da infra-estrutura 
• Visão comercial da atividade turística 
• Conhecimento e valorização 
• Família mais unida 
• Melhores condições financeiras 
• Respeito ao ambiente 
• Possibilidade de exercer o paisagismo 

com plantas nativas 
• Complementação de renda com o turismo 

e com a venda dos produtos 
• Planos de expansão 
• Turista muito diferente do turista comum, 

muito família, pessoas com quem 
podemos fazer trocas e amizade 
 
 

Transformações Espaciais 

IC 01 – O agroturismo possibilitou um 
aproveitamento dos espaços, gerando uma 
nova fonte de renda através da reorganização 
da propriedade. 
 
 
IC 02 – O desenvolvimento da atividade é um 
investimento no futuro, mas que trouxe 
preocupações com o saneamento, com as 
infra-estruturas e o gerenciamento da 
atividade, com créditos, custos e dívidas. 
 
Transformações Pessoais 

 
IC 03 – O agroturismo trouxe valorização e 
conhecimento diversificado, unindo a família e 
possibilitando uma melhor condição financeira 
através do turismo e da venda dos produtos. 
 
Transformações da Visão Sobre o Turista 

 
IC 04 -  O Turista é visto como alguém como 
ele, com família e merecedor de amizade. 

Fonte: Autor, 2006 

 

Percebemos na fala dos envolvidos que as atividades turísticas na 

comunidade têm várias características positivas, tais como, as melhorias na 

infra-estrutura existente no município, que ainda que não distribuídas em todos 

os lugares de SRL de forma igual, vêm gerando vários benefícios para turistas 

e para a população local, que hoje “vende” um tipo de turismo, classificado pela 

Organização Mundial do Turismo (OMT), como inclusivo e solidário com a 

comunidade, subsidiando-a nas suas necessidades de um crescimento 

sustentável e politicamente correto (OMT, 2003).  
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As pousadas e o desenvolvimento do turismo, através da reorganização 

do espaço rural, trouxeram renda extra, oportunidades novas de aprendizado, 

novos objetivos de vida, uma maior união familiar, garantia de futuro para os 

jovens, valorização do conhecimento rural (artesanato, gastronomia e plantio), 

valorização e preservação do meio ambiente, e novas redes de relações 

através da hospedagem rural familiar. 

 

Embora alguns dos entrevistados considerem a atividade turística 

apenas como mais uma forma de ganhar dinheiro individualmente, este não é o 

pensamento unânime dos que participam do projeto. Para eles, as 

transformações, inclusive relacionadas à adaptação da infra-estrutura para uma 

maior capacidade de hospedagem, oferece a possibilidade de resgatar a 

beleza, o respeito e a confiança. Estas sensações são referidas também 

quando falam das vendas dos produtos, da reorganização da produção ou da 

comercialização dos produtos os turistas e hóspedes. 

 

Porém, a situação proporcionou uma preocupação com os aspectos 

gerenciais do negócio, principalmente em relação as dívidas, além da 

dificuldade na administração do tempo pelo proprietário. Outro ponto de 

destaque nas falas de agricultores e pensadores da AGRECO e AAAC é a 

melhoria da renda para todos, a melhoria da infra-estrutura e um maior orgulho 

por sua identidade original, porém percebe-se que alguns interesses 

conflitantes surgem para os envolvidos. De acordo com Swarbrooke (2000, 

p.62) “... dentro de qualquer comunidade, é provável que aja uma série de 

grupos com interesses muito diferentes, que terão posições diversas sobre a 

questão do turismo”. Isso fica bastante evidente quando alguns proprietários 

assumem uma visão comercial mais intensa, com planos de aumento no 

número de suas unidades habitacionais enquanto outros demonstram um 

interesse por um turismo mais exclusivo, de melhor qualidade e mais envolvido 

com os visitantes e com a sustentabilidade do local e da atividade.  

 

Na perspectiva da discussão acima, as idéias centrais em relação às 

transformações oriundas das atividades turísticas na comunidade, estão 

resumidas na figura a seguir: 
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Figura 18 – Transformações Com o Agroturismo 

Fonte – Autor, 2006. 

 

Na primeira etapa da pesquisa (a pesquisa preliminar que foi 

apresentada na qualificação do projeto), a ancoragem das entrevistas era 

representada pela AGRECO. Hoje, unindo a análise das leituras dos 

documentos e das entrevistas realizadas com os pensadores da AGRECO e 

AAAC e dos que trabalham com o agroturismo, percebem-se várias influências 

positivas, que embora nascidas em momentos diferentes têm como ancoragem 

principal à busca pela inclusão e pela cidadania.  

Quadro 06 – Ancoragem dos discursos 

ANCORAGEM 

ACCUEIL PAYSAN 

AGRECO 

ACOLHIDA NA COLÔNIA 

TURISTAS 

PROFESSORES / ALUNOS / TÉCNICOS 

INSTITUIÇÕES GOVERNAMENTAIS 

Fonte – Autor, 2006. 

 

TRANSFORMAÇÕES 

 

Aproveitamento dos espaços 
+ 

Nova fonte de renda 

Preocupações com o 
gerenciamento da atividade 

Valorização 
+ 

Novas 
experiências 

+ 
União da 
família 

Convívio com 
turista  

= 
Trocas de 

experiências, 
amizade 
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 Considerando a soma do pensamento discursivo do grupo entrevistado, 

o Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) que emerge é o descrito no quadro 

abaixo: 

 

Quadro 07 – Discurso do sujeito coletivo – Transformações com o agroturismo 

DSC – Transformações com o Agroturismo 

           O agroturismo nos possibilitou um novo aproveitamento dos 

espaços, gerando uma nova fonte de renda através da reorganização da 

propriedade. O desenvolvimento da atividade é um investimento para o 

nosso futuro, mas que trouxe preocupações com o saneamento, com as 

infra-estruturas e o gerenciamento da atividade, com créditos, custos e 

dívidas, mas trouxe também valorização e conhecimento unindo a família 

e possibilitando uma melhor condição financeira. Os turistas passam a 

ser nossos amigos e trocam experiências de vida conosco.  

Fonte: Autor, 2006. 

 

 Mesmo com um DSC bastante positivo, é possível perceber que as 

transformações trazidas pela atividade turística causaram uma enorme 

mudança no estilo de vida dos agricultores que optaram por fazer parte da 

AAAC. Em diversos momentos fala-se da reorganização da vida como se a 

vida anterior fosse “errada”, e isto não é verdade na sua totalidade, uma vez 

que este novo momento pode ainda trazer dissabores, além de um novo 

cotidiano muitas vezes invadido pelo visitante, mesmo que este encontro seja 

uma maneira de intercambiar modelos de vida e respeito pela alteridade do 

outro, como ressalta Heuser (2002). 

 
      A alteridade ou o “diferente” para quem visita SRL, é viver e conhecer 

através do agroturismo a produção agropecuária de natureza orgânica; o 

processo de construção e gestão dos projetos de agroturismo e agricultura 

orgânica; os costumes e a cultura local; participar ativamente das atividades 

produtivas no cotidiano das propriedades rurais; comprar produtos frescos, de 

origem orgânica, com baixo custo; alimentar-sede maneira farta com a comida 

típica da região; ter hospedagem sem luxo, mas limpa e carinhosamente 
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preparada pelas mulheres agricultoras; vivenciar as paisagens da região e 

desenvolver atividades em ambientes naturais (HEUSER, idem). 

 

 Porém, apesar de todos os benefícios que o turismo trouxe para a 

comunidade, percebe-se que as transformações negativas também vieram, e 

que pontos de desgaste no modelo da atividade estão sendo sentidos. 

Exemplo disso é a preocupação do agricultor com as dívidas adquiridas na 

montagem do seu equipamento turístico. Outro ponto a ser citado é a perda 

significativa da privacidade e também dos dias de “folga”, fazendo com que as 

famílias tenham que negociar seus momentos juntos. Apesar das 

transformações serem bastante perceptíveis nas falas dos envolvidos, é 

interessante verificar que na maioria dos casos estas transformações são 

interpretadas como positivas, devido à satisfação que a maioria das famílias 

tem em participar do agroturismo. 

 

 A ética percebida nas transformações que o agroturismo trouxe está 

relacionada principalmente ao cuidado com a terra e o cuidado com o próximo, 

seja ele o agricultor, vizinho, seja ele o homem da cidade, o turista. O 

crescimento do indivíduo como ser humano, buscando e explicitando aquilo 

que é bom pra ele (NALINI, 2006) é algo comum nos afazeres diários dos 

agricultores de SRL. A qualidade do que oferecem aos visitantes, através de 

uma hospitalidade rural autêntica aliada ao conhecimento intercambiado, 

reforça os laços e o comprometimento de todos para a busca de uma 

sustentabilidade não só da terra, mas da atividade turística e dos 

relacionamentos. 

 

 Ao se preocuparem não só com o bem de cada pessoa, mas também 

com o bem comum, da comunidade (CHALITA, 2003), os envolvidos na 

atividade de agroturismo em SRL vivem algo maior do que a amizade, ou seja, 

comprometem-se com a qualidade de vida de todos, buscando sempre um 

meio de vida mais pleno e justo. 
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4.3 ASPECTOS ÉTICOS NA PRÁTICA DO AGROTURISMO 

 

 A construção do agroturismo em SRL, considerando os documentos 

norteadores do movimento, a criação das associações e instituições que 

compõe um sistema de redes entre os municípios já nos confirma que o 

comprometimento ético, enquanto parte das atividades rurais, é uma realidade. 

 

 A ética nestas falas revela por vezes as dimensões de uma experiência 

coletiva que tenta acolher, escutar, dialogar, negociar, renunciar e 

responsabilizar-se por si e pelo “outro”. 

 

 No quadro a seguir observamos que a ética perpassa as atividades 

cotidianas, as surpresas e o aumento da auto-estima. Tudo isto não fica isolado 

dos problemas, do cansaço e das dificuldades; e isto não diminui a grandeza 

do trabalho realizado. 

Quadro 08 – A Ética no Cotidiano do Agroturismo 

Expressões Chave Idéias Centrais 

Papel no turismo 
 
• O meu papel é bem importante 
• Se torna um pouco cansativo 
• A gente acaba assumindo muita atividade 
• Temos um tempo bem comprometido 
• É um trabalho gostoso 
• Estamos felizes 
• Tem vantagens também 
• Não tinha condições de viajar por conta 

própria 
• Fui pra França 
 
Mudanças 
 
• Começou a se manter o jovem no 

município 
• Sempre tive vergonha de dizer que era 

agricultora 
• Foi uma coisa que me deu muito orgulho 
• Troca de experiências 
• Aprendi com as perguntas 
• Pessoas boas da cidade 
• Dispostas a ajudar 
• Conhecimento de preservação 
• Manter a cultura 

Papel no turismo 
 
IC 01 – O papel no turismo é importante com 
muitas atividades e o tempo completamente 
comprometido tornando-se cansativo; 
 
IC 02 – O turismo tem vantagens também, 
existe felicidade por que se criam condições 
para a realização de desejos como o de viajar 
a França; 
 
 
 
 
Mudanças  
 
IC 03 – O turismo cria novas perspectivas 
para o jovem; 
 
IC 04 – O agroturismo trouxe o orgulho de ser 
agricultor, possibilitando a troca de 
experiências com pessoas da cidade, que 
estão dispostas a ajudar. 
 
IC 05 – O agroturismo trouxe o conhecimento 
da preservação ecológica e cultural, 
possibilitando obras de valorização do 
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• Preservar recursos ecológicos 
• Preservar a cultura local 
• Restauração da Igreja Santa Catarina 
• Sobrecarga de trabalho para as mulheres 
 
 
 
Turista 
 
• Não é um turismo de massa 
• Selecionar o turista 
• Confiança nas pessoas 
• Turistas sem consciência 
• Não aceito 
• Demanda técnica 
• Consumidores de produtos orgânicos 
• Confiança nas pessoas 
• Moradores das cidades 
 
 
 
 
Família 
 
• Saímos em família 
• Estamos ocupados 
• Não ofender o hóspede 
• Cansativo 
• Cobrado pelos filhos 
• Família opta pelas atividades 
• Como receber visita 
• Agradável 
• Convivência com as pessoas 
• Como parentes 
 
 
 
 
 
Produtos 
 
• Produção orgânica 
• Trabalho associativo é importante 
• Ético é o orgânico de verdade 
• Sem agrotóxico 
• Cuidar do vizinho 
• Cuidar do terreno 
• Produto certificado 
• Fiscalização 
• Maior segurança 
• Fiscalização de trilhas, serviços e 

produtos 
• Caderno de normas 
• Grupo unido 
• Amigos 
• Comprometimento com as normas 
• Ético é seguir a legislação orgânica 
• Saúde das pessoas 

patrimônio histórico local. 
.  
IC 06 – O agroturismo trouxe muito trabalho, 
principalmente para as mulheres. 
 
 
 
Turista  
 
IC 06 – O turismo que é desenvolvido no 
município não é de massa, e os agricultores 
podem selecioná-los, atendendo, os que têm 
consciência ambiental. 
 
IC 07 – Existe a confiança nos visitantes. 
 
IC 08 – Anteriormente o turismo tinha uma 
demanda técnica que agora está sendo 
complementada por uma demanda de 
urbanos que vem atrás dos produtos. 
 
 
Família  
 
IC 09 – A família está mais unida com o 
turismo e sai sempre junta.  
 
IC 09 – Quando não podem atender, os 
agricultores dizem que estão ocupados, 
cuidando para não ofender o hospede. 
 
IC 10 – O agroturismo é uma atividade 
cansativa e alguns filhos cobram isso dos 
pais, porém as famílias foram livres em optar 
pelas atividades. 
 
IC 11 – A acolhida dos turistas é como se 
estivessem acolhendo parentes ou amigos. 
 
Produtos 
 
IC 12 – O diferencial do agoroturismo de 
Santa Rosa de Lima é a produção orgânica e 
o trabalho associativo. 
 
IC 13 – Produto ético é orgânico de verdade e 
não pode ter agrotóxico. 
 
IC 14 – Pra garantir o produto ético devem 
cuidar da propriedade e a do vizinho, com a 
fiscalização da Acolhida para dar uma 
segurança maior. 
 
IC 15 – No turismo existe um caderno de 
normas para garantir a qualidade dos 
serviços e das atividades. 
 
IC 16 – O trabalho é feito em um grupo de 
amigos, seguindo as normas, contribuindo 
para a saúde das pessoas, dos moradores 
urbanos, não sendo unicamente uma forma 
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• Relação solidária com o urbano 
• Não é uma oportunidade só para ganhar 

dinheiro 
 
Novos projetos 
 
• Perdi acesso às águas termais 
• Visão de empreendedor 
• Algumas pessoas não estão 

sensibilizadas o suficiente 
• Conflitos com madeireiros e queimadores 

de carvão 
• Valorização do espaço rural 
 
 

urbanos, não sendo unicamente uma forma 
de ganhar dinheiro fácil. 
 
Novos projetos 
 
IC 17 – Com os novos empreendedores a 
população perdeu alguns benefícios, mas não 
querem arranjar desavenças. 
 
IC 18 – Existem pessoas que não estão 
conscientizadas para o agroturismo, gerando 
conflitos. 
 
IC 19 – Os novos projetos fazem parte da 
valorização continua do espaço rural. 

Fonte: Autor, 2006. 

 

 Estas falas nos demonstram com mais clareza a vivência da ética 

presente no cotidiano dos participantes das atividades de agroturismo no 

município de Santa Rosa de Lima. Estas atividades são gerenciadas pela 

AAAC e estão estreitamente ligadas à AGRECO, fato que todos os informantes 

deixam bem evidenciado nos discursos, demonstrando que o início do turismo 

no município, foi resultado de todo o processo de mudança da produção 

agrícola para a produção orgânica, que acabou atraindo pessoas curiosas ao 

fato, na maioria dos casos pesquisadores das mais diversas áreas, e que 

tiveram que recorrer à boa vontade dos moradores para poderem hospedar-se 

em suas casas. Com o início desse processo, houve um despertar para o 

turismo no município.  

 

A atividade assumiu também um caráter não unicamente comercial, mas 

foi embasada mais nas trocas de conhecimentos do que na troca econômica. 

Os turistas pagam o produto turístico, porém, o que vivenciam e os valores 

presentes no processo demonstram que o preço pago é apenas para que o 

turismo continue viável, pois não há exploração, não há abuso, e sim 

solidariedade e um sentimento de ajuda mútua, que para Sung (2003) é o que 

faz com que o ser humano possa viver uma vida melhor, ao renunciar o estar 

sobre alguém para estar junto com os outros. 

 

 Apesar de o turismo ser bastante positivo, de acordo com os 

informantes, trazendo realmente aquilo que é pregado nos estatutos, como a 
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fixação do homem na terra e a valorização do homem do campo, entre outros 

benefícios, percebemos que existe um grande acúmulo de atividades no dia-a-

dia, principalmente para a mulher envolvida no processo, que precisa conciliar 

suas funções na família rural. Sem a atividade turística, esse papel já é 

bastante exaustivo, conforme coloca Silva & Almeida (2002, pg. 182) ao 

afirmarem que “no âmbito rural tradicional, a ocupação feminina divide-se entre 

as esferas doméstica e produtiva. As mulheres são incumbidas do cuidado com 

o lar, as crianças e a saúde da família, assim como da horta e pequenas 

criações”. Vale ressaltar que no caso estudado, além dos papéis citados pelos 

autores, a mulher de Santa Rosa de Lima assume muitas vezes a função de 

gerente das propriedades e dos empreendimentos, trazendo mais um 

componente às suas vidas diárias e que ao mesmo tempo em que gera 

satisfação, gera dificuldades no concílio das atividades. 

 

Outro ponto a ser ressaltado pela fala dos informantes é quanto à 

fixação do jovem na terra, possível através do turismo, que passa a garantir um 

futuro e renda para que possam começar suas vidas sem ter que buscar 

oportunidades na cidade grande. O turismo passa a ser então a nova 

oportunidade de ganhos para as famílias agricultoras, em conjunto com as 

atividades originais. Silva & Almeida (2002, pg. 186) reforçam essa idéia ao 

colocarem que  

Ao gerar novos postos de trabalho, o turismo é visto como 
uma possível ocupação para esses filhos, mesmo que a 
propriedade não comporte seu sustento exclusivamente pela 
agricultura. Até mesmo o papel do sucessor, que estava em 
declínio, volta a ser vislumbrado. Os jovens começam a 
participar da atividade ao lado dos pais, assumindo 
responsabilidades gradativas.  

 

A garantia de futuro em um local preservado, com o ambiente em seu 

estado natural, produzindo seus frutos, em meio a uma historia viva, 

preservada através dos monumentos, das tradições e costumes presentes, da 

dignidade do trabalho para uma vida plena e cidadã é um dos maiores legados 

que o agroturismo trará para estes jovens de Santa Rosa de Lima. 
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Além do já exposto, foi percebido que a família passou a unir-se em 

atividades comuns, tanto durante o expediente de trabalho, ao longo dos 

momentos em que recebe o turista, como também durante os períodos de 

folga, que são gerenciados por eles de acordo com as necessidades. A família, 

apesar de sobrecarregada com o turismo, passa a gerenciar também o seu 

tempo junto e as suas metas para o grupo, tornando-se mais integrada, 

fazendo com que os passos dos pais possam ser seguidos pelos filhos. 

 

 A busca pela qualidade de vida foi citada por todos durante as falas, e 

essa qualidade está vinculada não somente ao ganho financeiro, bastante 

importante, mas também na valorização pessoal que os envolvidos afirmam 

experimentar após o convívio com os turistas, na preservação do meio 

ambiente estimulada pelo turismo, garantindo que possam viver num espaço 

tão preservado quanto o que vivem hoje, na preservação de sua cultura, com 

as histórias que agora são contadas com orgulho, nas construções que estão 

sendo preservadas e restauradas, possibilitando aos futuros moradores do 

município um forte comprometimento com suas raízes, através da valorização 

do seu meio de vida. Apesar da atividade turística ter trazido dinheiro para os 

envolvidos, há aquilo que Nalini (2006) considera como uma vitória entre a 

ética sobre o dinheiro, pois os valores percebidos estão acima da simples 

atividade econômica, reafirmando aquilo que o autor diz sobre não deixar o 

mundo econômico se afastar do mundo moral. 

 

 Quando questionados em relação à ética das atividades, os informantes 

apontaram uma preocupação com a autenticidade dos padrões de certificação 

dos produtos orgânicos, um dos fatores de atração turística local, através de 

uma ética normativa, seguida à risca. Para eles, o fato de existir uma 

certificação, que fiscaliza as propriedades com objetivo de regular e garantir 

que os agrotóxicos não estão sendo usados, é a maior garantia de que os 

produtos realmente são éticos. O produto ético, não só garantindo sua 

condição de orgânico, é também um produto que garante o sustento das 

famílias, a preservação do seu meio, de sua saúde. Quando questionados 

quanto à ética das atividades turísticas, as falas apontaram a existência de um 

caderno de normas, que garante que as atividades sejam gerenciadas de 
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acordo com as regras estabelecidas, principalmente na questão da utilização 

dos produtos para a confecção dos alimentos e das atividades realizadas com 

os turistas. Percebemos que esse pensamento é intrínseco ao agroturismo de 

Santa Rosa de Lima, como demonstrado nos parágrafos anteriores. Ao 

possibilitar uma fusão tão complexa e perfeita de conceitos na prática, os 

agricultores de Santa Rosa de Lima garantem aquilo que Boff (1999) sugere 

aos homens, no sentido de descobrirem-se como parte do ecossistema local e 

da comunidade biótica de seu entorno. 

 

 O futuro do turismo em Santa Rosa de Lima e região está diretamente 

ligado ao crescimento da atividade turística e da implantação de novos 

projetos, que poderão trazer conflitos entre os envolvidos, demonstrando a 

necessidade de garantir que o associativismo, um dos grandes 

impulsionadores da atividade turística, esteja presente ao longo da evolução do 

turismo. Bovo (2005, pg. 153) afirma que “O turismo rural baseado no 

associativismo está auxiliando o desenvolvimento local por meio de indicadores 

concretos ou de ações de conscientização das quais podem resultar 

indicadores concretos de desenvolvimento”. Com o auxílio e a união de todos, 

voltados para um bem comum, o futuro de Santa Rosa de Lima tem na 

atividade turística um dos seus maiores potenciais de desenvolvimento e de 

garantia da qualidade de vida. Estes novos projetos (alguns ainda não 

inteiramente incorporados à filosofia das atividades) representam um desafio 

para os envolvidos.  

 

O principal ponto de interrogação na forma em que o agroturismo irá ser 

conduzido no município é a inserção de novos empreendimentos na atividade. 

Estes empreendimentos poderão ter motivações diferentes das incentivadas 

pela AAAC, bem como buscar um visitante de perfil indesejado à maioria dos 

que atuam no agroturismo e poderão, sem dúvida nenhuma, gerar conflitos ao 

longo do tempo. Pelas suas características eles podem ser comparados com o 

exemplo de Schneider e Fialho (2000, pg.37)  

Neste caso, trata-se das iniciativas que visam a desenvolver o 
turismo em áreas rurais, mas sem valorizar devidamente este 
ambiente. Há casos em que localidades foram transformadas 
e adequadas a interesses econômicos privados, em geral por 
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agentes externos, que vêem o espaço rural e sua população 
como coadjuvantes deste processo. Esse tipo de iniciativa, 
com pouco ou nenhum benefício para a população rural, é 
típico de atividades turísticas que exploram certos patrimônios 
naturais como parques florestais, águas termais, e outros. 
Neste caso, muitas vezes os turistas se dirigem para um local 
específico de lazer, que normalmente é de curta duração (às 
vezes apenas um dia), não havendo interesse em usufruir ou 
patrocinar outras opções ou mesmo interagir com a 
comunidade local. 

 

 Torna-se necessário que estes novos projetos e empreendimentos 

tenham o acompanhamento intensivo das associações locais, tanto da 

AGRECO, como da Acolhida na Colônia, principalmente quanto à 

conscientização de seus valores e a integração dos mesmos com os demais 

associados. Se esse processo de transição for feito participativamente, os 

envolvidos poderão atingir resultados mais satisfatórios e menos contraditórios, 

no sentido de valores diferenciados. 

 

 Com o levantamento das idéias centrais sobre a ética na prática do 

agroturismo em Santa Rosa de Lima, percebemos 6 pontos principais que 

garantirão uma atividade ética, sendo o papel dos indivíduos no agroturismo, o 

gerenciamento das mudanças, a relação com os turistas, o relacionamento 

com as famílias, a produção e venda dos produtos e a inserção de novos 

projetos, conforme demonstrado no diagrama a seguir. 
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Figura 19 – Idéias Síntese sobre a ética no Agroturismo 

Fonte – Autor, 2006. 

 

A ancoragem das falas tem como principal influência a AGRECO e o 

caderno de normas do Agroturismo, da AAAC, como principais norteadores do 

pensamento, demonstrando que há uma coerência naquilo que é percebido e 

colocado em prática por estas famílias.  Com as falas apresentadas, foi 

elaborado o seguinte Discurso do Sujeito Coletivo: 

 

ÉTICA 
NO 

AGROTURISMO 

PAPEL DO 
INDIVIDUO 

NO 
AGROTURISMO 

MUDANÇAS 
VIVIDAS  
COM O 

AGROTURISMO 

 
RELAÇÃO COM 
OS VISITANTES 

 
RELAÇÃO COM 
OS FAMILIARES 

PRODUÇÃO E 
VENDA DOS 
PRODUTOS 

INSERÇÃO DE 
NOVOS 

PROJETOS 
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Quadro 09 – Discurso do Sujeito Coletivo sobre os aspectos éticos do 

Agroturismo 

 

DSC – Ética no Agroturismo 

           As atividades do agroturismo sobrecarregaram minhas atividades, 

mas esta sobrecarga de trabalho não tirou a satisfação de estar vivendo 

uma realidade em que percebo a melhoria de minha qualidade de vida, de 

renda, a possibilidade de um futuro para meus filhos e a valorização de 

minhas atividades e de quem eu sou. O intercâmbio com o homem da 

cidade possibilitou conhecimento e respeito mútuo. Ao seguirmos as 

regras e normas, somos éticos, mas também ao garantirmos uma 

integração entre homens e meio ambiente, visando uma melhoria 

contínua na condição de vivermos. Os novos projetos trarão segurança 

quanto ao futuro do agroturismo, mas os conflitos devem ser bem 

gerenciados para que não atrapalhem esta evolução. 

Fonte: Autor, 2006 

 

 Esse discurso mostra toda a complexidade do contexto em que a 

atividade turística se delineia no município de Santa Rosa de Lima. Se por um 

lado vem garantindo a possibilidade da melhoria da qualidade de vida para a 

comunidade, por outro vem trazendo novidades e alterações para o modo de 

viver destas pessoas, que muitas vezes não estão preparadas para lidarem 

com as mesmas. Essas mudanças e a forma com que os participantes do 

processo irão vivenciá-las demonstrarão a real capacidade do turismo como 

um gerador de benefícios e como uma ferramenta para a sustentabilidade da 

vida no meio rural. 

 

 A ética do agroturismo está ligada ao bem estar dos envolvidos, sendo 

necessário o acompanhamento da satisfação dessas famílias, não só no 

sentido econômico, mas também no sentido em como estas atividades estão 

influenciando suas vidas. A autenticidade daquilo que vendem e a honestidade 

em produzirem alimentos realmente orgânicos deverá ser sempre priorizada 

para que possa ser percebida pelos turistas e visitantes que ali passam, 

conforme apontado por Schmidt (2001, pg. 71), quando afirma que  
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Eles precisam diferenciar claramente quando a ética aparece 
como um simples argumento publicitário de quando ela tem 
uma clara ligação com a realidade. E ir no sentido desta 
última, ou seja, optar por uma agricultura orgânica que esteja 
contribuindo, de fato, para a construção de um meio rural vivo 
e mais equilibrado em termos sociais e ambientais. 

 

 O comprometimento com o próximo está também no fato dos 

agricultores serem honestos sobre o que vendem, sobre o que oferecem, 

sejam os produtos tangíveis, sejam nos serviços, mas sempre com a premissa 

de trabalhar com algo que é ético e respeitoso com a comunidade, com o 

visitante e com o meio ambiente. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Ao discutirmos a questão da ética no turismo, com um estudo de caso 

realizado em uma comunidade que conta com o agroturismo com uma de suas 

atividades principais, visamos responder três perguntas que nortearam este 

trabalho. A primeira diz respeito aos discursos éticos encontrados nos 

documentos de formação do movimento agroecológico e do agroturismo em 

Santa Rosa de Lima. A segunda questão buscava entender os discursos do 

grupo formador do agroturismo no município, analisando os aspectos éticos 

desta formação e a terceira buscava identificar a relação entre a prática e o 

discurso sobre o agroturismo, em relação à ética da atividade. 

 

 Percebemos ao analisarmos estas questões, que a ética nas atividades 

do agroturismo em Santa Rosa de Lima é uma realidade, confirmada pelos 

discursos presentes nos documentos e nas falas dos envolvidos, mas o fator 

mais importante foi a percepção que a ética no turismo está presente nas 

atividades diárias, através das práticas realizadas pelos agricultores, pelas 

famílias e pela comunidade envolvida. O desenvolvimento do agroturismo é 

uma alternativa que vem ganhando espaço em muitas comunidades rurais, 

principalmente após a evolução de conceitos como a agroecologia e 

sustentabilidade. 

 

Porém, em muitas realidades, ao buscarem uma maior qualidade de vida 

e maior valorização de suas atividades, o homem do campo percebendo no 

turismo uma possibilidade de ganhos materiais, culturais, sociais e ambientais, 

mas que depende da interação entre pessoas, podendo causar uma série de 

transformações nas comunidades receptoras, interferindo positivamente ou 

negativamente na vida dos envolvidos. Portanto, a preocupação que esta 

atividade seja regida por padrões éticos e igualitários é pertinente a todos os 

planejadores e gestores no desenvolvimento turístico, visando uma atividade 

sustentável. 

  

 A incorporação da ética no turismo é assunto relativamente novo nas 

discussões acadêmicas, e ainda mais novo quando se fala na colocação em 
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prática de seus preceitos. Por ser de grande complexidade e subjetividade 

ainda maior, a aplicação de padrões éticos numa atividade complexa como o 

turismo ainda não foi incorporada pela maioria dos destinos, mas, algumas 

destinações já começam a discutir e em alguns casos até regulamentar os 

padrões de conduta através de códigos de ética. A dificuldade é transpôr a fala, 

contida nas regras e regulamentos, em atitudes.  

 

 Com o estudo realizado, percebemos que alguns pontos se 

sobressaíram quando levamos em consideração a ética do movimento, por 

serem os aspectos chave para a continuação do agroturismo como um meio de 

desenvolvimento sustentável para esta comunidade. São eles: 

a) O papel de cada indivíduo: ao assumirem o agroturismo e o 

comprometimento com a atividade, o agricultor passa a trabalhar para o 

todo, cuidando de seus deveres e também dos deveres da comunidade 

co-participante, sempre com o bem comum como objetivo; 

b) As mudanças vividas: as transformações trazidas pelo agroturismo 

foram muitas, porém o agricultor teve que aprender a gerenciar este 

novo meio de vida, e compreendeu que elas foram positivas para o 

futuro do município, ao trazerem valorização para seus costumes e seu 

local de vida; 

c) A produção dos produtos orgânicos: esta produção foi o estopim para o 

início do fluxo turístico no município, sendo objeto de estudo de 

pesquisadores do mundo inteiro. O comprometimento com sua 

legitimidade e a conscientização dos agricultores sobre aspectos 

intrínsecos a esta produção são os pontos de sustentação do 

agroturismo praticado pela AAAC, de modo que deve ser mantida a 

autenticidade destas ações para que o processo continue a dar seus 

frutos; 

d) A relação com os familiares: a família passou a estar mais unida, pois 

todos precisaram se comprometer com o agroturismo, assumindo 

papéis de complementaridade no processo. A perspectiva de futuro 

contribuiu para que os jovens fiquem no município para continuar as 

atividades dos pais, ou ainda para assumir novos afazeres necessários 

para o desenvolvimento da atividade; 
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e) A relação com os visitantes: o agricultor de Santa Rosa de Lima 

começou a enxergar no homem da cidade um parceiro, que trouxe 

novas idéias e contribuições para a melhoria da qualidade de vida da 

comunidade. Os turistas, conscientes da ideologia da atividade no local, 

passaram a ser amigos, considerados em certos casos até como 

“parentes”, o que mostra o grau de intimidade e confiança conquistados 

entre ambos; 

f) A inserção de novos projetos: com o desenvolvimento do agroturismo e 

de sua demanda, é natural que comecem a aparecer outras atrações, 

outras empresas. Porém, a inserção destes projetos pode desregular a 

harmonia existente, principalmente se as motivações de seus 

idealizadores não sejam concomitantes às dos demais envolvidos.  

 

 A ética nas atividades turísticas de Santa Rosa de Lima está presente 

tanto na sua prática quanto nas regras escritas. Os cadernos de normas da 

Associação de Agroturismo Acolhida na Colônia são bastante específicos 

quanto à questão da sustentabilidade, que neste caso assume toda a sua 

complexidade, pois visa garantir a fixação do homem no campo ao mesmo 

tempo em que garante um futuro para as próximas gerações e que possibilita a 

preservação da natureza, da cultura e da sociedade como um todo.  

 

 A busca pela sustentabilidade, garantindo a renovação constante dos 

meios naturais, culturais, econômicos e sociais, está sempre presente nas 

atividades relacionadas ao agroturismo do município (OMT, 2003). Não 

somente como um discurso, mas como um princípio que afirma as razões 

daqueles que iniciaram o processo que desencadeou no agroturismo, 

garantindo assim também a preservação de toda uma rica cultura e seus 

legados, através da viabilização de projetos que tem o intuito de manter prédios 

históricos e outros componentes da história dessas famílias, sendo assim uma 

atividade que beneficia não só o indivíduo, mas toda uma comunidade. 

 

 Ao possibilitarem aos turistas uma atividade que é enriquecedora e que 

os leva aos princípios básicos da satisfação com a terra, através da vivência de 

um meio de vida muitas vezes esquecido, permitindo que as prioridades sejam 
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redefinidas para um viver mais saudável, além de possibilitar que famílias 

menos afortunadas possam participar da atividade, pois os preços são justos 

para todos e não se diferenciam ao longo das temporadas, o agroturismo de 

Santa Rosa de Lima garante que as obrigações de responsabilidade dos 

envolvidos com o turismo estejam sendo realizadas, bem como garante o 

direito ao turismo e a liberdade nos deslocamentos, permitindo uma 

popularização do turismo.  

 

 Porém, apesar de percebermos que a atividade turística tem um caráter 

extremamente positivo no município, possibilitando a construção de um meio 

rural mais equilibrado, percebemos que em alguns aspectos ele precisa ser 

equilibrado, principalmente no gerenciamento das atividades pelas famílias, 

evitando que a sobrecarga de trabalho interfira nos pontos positivos já citados 

ao longo do trabalho. O trabalho que o turismo traz pode virar um fardo, 

principalmente para as mulheres agricultoras, que assumem um papel múltiplo, 

sendo mãe, agricultora, cozinheira, camareira, gerente de propriedade. O 

excesso de atividades e de responsabilidades pode desencadear o stress e o 

ressentimento com o turismo, fazendo com que a mesma comece a ser um 

peso no cotidiano de algumas famílias. 

 

 Outro ponto de extremo cuidado é que seja garantida aos agricultores a 

continuação de seu meio de vida, sem que a atividade turística vire um fim, 

sendo que ela é um meio para atingirem a sustentabilidade. Ao deixarem suas 

atividades originais de lado para a exploração do turismo pelo turismo, os 

agricultores estarão enfraquecendo o verdadeiro atrativo turístico, que é a 

agricultura, a produção orgânica e o convívio com o homem do campo em suas 

atividades normais. 

 

 O modelo de agroturismo em Santa Rosa de Lima ainda contará com 

diversas adaptações e transformações, algumas delas com pouco equilíbrio 

(SILVA, CYRILLO, 2004). Esse equilíbrio deverá ser buscado e somente 

poderá ser alcançado se houverem freqüentes avaliações do processo, para 

que as falhas possam ser corrigidas antes de afetarem a sobrevivência do 

agroturismo.  
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 Como sugestão para próximos trabalhos, entendemos que propostas de 

monitoramento das transformações originárias da atividade turística poderão 

ser bons tópicos de estudo, pois a adaptação de modelos já existentes em 

outras realidades somente poderá mostrar um caminho, sabendo que cada 

realidade é única, assim como os atores sociais envolvidos. Além disso, 

programas de aprendizado contínuo, capacitando os agricultores à realidade 

percebida por eles e exigida pelos turistas, irá também garantir que o turismo 

se prolongue no município. Ainda, projetos voltados para a oferta de novos 

produtos turísticos culturais existentes na comunidade irão contribuir para uma 

identidade cada vez mais forte e valorizada. 

 

 Com estas considerações, entendemos que o agroturismo em Santa 

Rosa de Lima é uma experiência turística muito próxima àquilo que se propõe 

quando se fala de sustentabilidade e ética no turismo, servindo não só de 

exemplo para outros locais, mas principalmente como fonte de inspiração pela 

busca de um novo modo de vida, em que a felicidade está baseada não só nas 

questões econômicas, mas na verdadeira razão da existência do homem, a 

busca por uma vida plena em harmonia com o ambiente que o cerca. 
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Apêndice 01 – Termo de consentimento livre esclarecido 
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Apêndice 02 – Roteiro de Entrevista Oral – Dados Preliminares 
 

a) Existe esgoto tratado no município? 
b) E a energia elétrica? 
c) E o recolhimento de lixo? 
d) Vocês são os únicos donos da pousada? Ou existem sócios? 
e) Qual o nome oficial da pousada? 
f) Vocês herdaram ou compraram? 
g) Quando compraram pensaram já em fazer pousada? 
h) Quantos quartos ela tem? 
i) Como está a demanda? 
j) Qual o perfil dos hóspedes? 
k) Como fica a família com o turismo? 
l) Quais os planos de vocês com o turismo? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 97 

Apêndice 03 - Roteiro da Entrevista aplicada – 2ª. Etapa trabalho de 
campo. 

 
01. Dados de Identificação 
 
Idade:    Sexo:    Estado Civil: 
 
Nasceu em Santa Rosa de Lima? 
 
Qual seu papel no agroturismo? 
 
02. Perguntas  
 

a) O que você considera diferente no agroturismo de Santa Rosa de Lima, 
com relação a outras experiências em outras cidades? 

 
b) Que mudanças que surgiram em Santa Rosa de Lima com o 

agroturismo você considera positivas e/ou negativas? 
 

c) Estas mudanças afetam sua vida? Em que sentido? (Família, trabalho, 
lazer, etc). 

 
d) O turismo de vocês incentiva a compra de produtos em que o rótulo 

afirma serem “éticos e orgânicos”. O que para você é um produto ético? 
 

e) Considerando que a hospedagem também é um produto, você a 
considera ética? Porque? 
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Anexo A 

Estatuto Accueil Paysan 
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Anexo B 

Estatuto Associação de Agroturismo Acolhida na Colônia 


