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RESUMO 

 

O município de Santa Rosa de Lima-SC vem sendo objeto estudo muitas pesquisas em 
função de seu modelo agroecológico e agroturístico fundamentados no desenvolvimento 
sustentável, no associativismo e no cooperativismo. Estes trabalhos versam sobre as mais 
diversas temáticas: hospitalidade, ética e inclusão social, práticas alimentares, questões 
ambientais entre tantos outros. Diante desta diversidade de trabalhos científicos 
identificados inicialmente na UNIVALI, sentimos a falta de uma discussão reflexiva sobre os 
estudos realizados na UNIVALI e em outras universidades localizadas na região sul do país, 
com pesquisas nas temáticas já mencionadas e em outras áreas. A partir desta 
problemática elaboramos esta proposta de identificação destes trabalhos, selecionando para 
análise das características e da fundamentação teórica aqueles que versam sobre o modelo 
de agroturismo desta localidade. Com a identificação dos trabalhos científicos, a análise do 
material selecionado foi feita com a metodologia do Discurso do Sujeito do Coletivo de 
Lefèvre e Lefèvre adaptando-a para material impresso. Analisamos então a luz de um 
referencial teórico os discursos que versam sobre as Interações entre saber empírico e 
científico nas trocas e/ou interações culturais e o Modelo Agroturistico de Santa Rosa de 
Lima com seus beneficíos e fragilidades para comunidade local. Propondo ao final algumas 
possibilidades para a socialização do conhecimento científico dentro da referida 
comunidade. 

 

Palavras- Chaves: Turismo; Agroturismo; Produção Científica, Saber Empiríco, 

Desenvolvimento Sustentável, Santa Rosa de Lima- SC. 
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ABSTRACT  

 
The city of Santa Rosa de Lima, SC has been object of several research studies 
related to its Agroecological and agrotouristic model based on  sustainable 
development, associations and cooperatives. The present study deals with diverse 
topics: hospitality, ethics and social inclusion, feeding practices, environmental 
issues among many others. Given this diversity of scientific papers identified initially 
at UNIVALI we felt the lack of a reflective discussion on the studies in UNIVALI and 
other universities located in the south of the country, with research on topics already 
mentioned and in other areas. From this issue we developed the proposal of 
identifying such studies, selecting for analysis of characteristics and theoretical basis 
those ones that deal with the agrotouristic model of this place. With the identification 
of  the scientific studies, the analysis of the selected material has been done based 
on the methodology of the Collective Subject's Discourse of Lefèvre Lefèvre and 
adapting it to printed material. Then, based on a theoretical framework, we analyzed 
the discourses that deal about Interactions between the empirical and scientific 
knowledge in exchanges and/or cultural interactions and the Agrotouristic Model of 
Santa Rosa de Lima with its benefits and weaknesses to the local community. In 
conclusion we propose a few possibilities for socialization of the scientific knowledge  
inside the referred community.  
 

Keywords: Agritourism, Scientific Production, Empirical Knowledge, Sustainable 

Development, Santa Rosa de Lima, SC. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Apresentação e justificativa temática 

O meio rural vem sendo alvo de grandes e aceleradas transformações 

principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Este movimento transformador 

causa a quebra e o nascimento de paradigmas sobre o meio rural, que até então era 

relacionado apenas com a agricultura e com comunidades tradicionais que desta 

atividade viviam, além de uma forte racionalidade territorial que marca até a 

atualidade as diferenças (espaciais, históricas, sociais e simbólicas) entre meio rural 

e meio urbano. Contudo, do ponto de vista contextual histórico, observamos que as 

muitas transformações socioeconômicas, ambientais e espaciais no meio rural e 

urbano, demonstram que existem hoje traços marcantes que mostram aspectos 

comuns entre estes dois espaços, ainda que permaneça a agricultura, a pecuária e 

todas as atividades derivadas destas como o diferencial entre os mesmos.  

 

No caso da agricultura, a sua modernização também conhecida como mecanização 

do campo, foi responsável por grandes modificações em todos os aspectos. E como 

a história é um processo contínuo este modelo já está sendo questionado, em 

função dos efeitos ambientais negativos, os quais se relacionam principalmente ao 

uso de agrotóxicos e a devastação de grandes áreas verdes. Dado este contexto, 

alguns modelos alternativos de produção agrícola foram destacando-se como a 

agroecologia que surgiu não apenas como mais um modelo de produção e sim como 

uma alternativa baseada em estudos científicos mostrando como é possível 

melhorar as condições de vida para o agricultor, o consumidor e o meio ambiente. 

 

No caso do meio rural brasileiro, mais especificamente, enfrenta-se uma série de 

problemas que perduram e se intensificam ao longo dos anos em função de ações 

ocorridas no passado e da falta de uma política adequada de uso dos agrotóxicos e 

do manejo adequado da terra. Em meio a tudo isso, com a globalização da 

economia em que os recursos são escassos para os pequenos agricultores e a 

concorrência de produtos estrangeiros é uma realidade, é crescente a 

marginalização dos pequenos agricultores, dificultando assim o desenvolvimento 

mais equilibrado do meio rural.  
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O que sugere a possibilidade de mais justiça para as famílias agricultoras são as 

propostas de serviços e produtos alternativos, ocorrendo em parceria às atividades 

convencionais agrícolas, de forma que as mesmas possam promover a viabilidade 

econômica e melhorem as condições de vida desta população (ELESBÃO, 2002). 

 

Uma nova função assumida pelo meio rural nessa evolução histórica é a busca 

desse espaço para a prática de atividades de lazer. Esta nova realidade relaciona-se 

a diversos fatores, Feuser (2006), por exemplo, chama a atenção para o fato dos 

países industrializados e urbanizados terem os espaços rurais como um local idílico, 

ideal para aqueles que desejam fugir do estresse destes grandes centros.  Como no 

caso do próprio Brasil, onde cada vez mais moradores de centros urbanos buscam 

“fugir” das atribulações do dia a dia e encontrar descanso e lazer em locais que 

tenham mais contato com a natureza. 

  

Outro fator de valorização do rural de acordo com Pires (2003, p. 119) é a 

atratividade de sua paisagem que se deve “ao legado de humanização dessa 

natureza, por meio das atividades agropastoris e de outros aspectos da ocupação do 

espaço, impregnados pela herança cultural de seus protagonistas”. É possível 

também relacionar esta valorização ao movimento ambientalista, uma vez que no 

meio rural também há espaços naturais. Este movimento teve sua primeira 

conferência na década de 70 em Estocolmo (Suécia), e desde então as sociedades 

modernas incentivadas fortemente pela mídia passaram a conscientizar-se sobre a 

necessidade de recuperar e proteger seus ecossistemas gerando um modismo 

positivo das atividades voltadas à ambientes naturais (CRUZ, 2001).  

 

No caso do município de Santa Rosa de Lima situado no sul do estado de Santa 

Catarina, é possível observar todos estes processos de transformações 

socioeconômicas, ambientais e espaciais. A localidade até o final dos anos 80 

(1980) possuía pouca relevância política, econômica e social comparada aos demais 

municípios do estado, e cuja população passava por problemas socioeconômicos 

que levavam ao êxodo rural. Hoje a mesma se destaca como referência nacional 

pelo modelo de agroecologia e de agroturismo fundamentados no cooperativismo e 

associativismo desenvolvidos em seu território.  
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Sendo visitado por turistas de todo Brasil e do exterior que são atraídos não só pelo 

agroturismo, mas também pelo interesse de aprender e/ou conhecer esse novo 

método de desenvolvimento da atividade turística, intrinsecamente relacionado com 

a produção de produtos orgânicos. 

 

A realidade encontrada neste local difere-se de outras propostas de agroturismo e 

de agroecologia, uma vez que conseguiu aliar as duas atividades, o cooperativismo 

e o associativismo que aperfeiçoam ainda mais os efeitos positivos. Esta aliança 

facilita ainda mais o processo de desenvolvimento sustentável já que as decisões 

não ficam centradas em um único grupo e visam o bem estar de todos. Outro 

destaque é o fato do turismo apresentar-se como uma atividade secundária com 

relação ao plantio agroecológico, evitando desta maneira que os agricultores 

abandonem suas funções originais tornando-se dependentes do agroturismo.  

 

Em função disto, alguns pesquisadores têm encontrado em Santa Rosa de Lima um 

campo fértil para pesquisas. Estes projetos em sua maioria abordam temas 

relacionados à prática da agroecologia e do agroturismo considerando questões e 

temáticas como: impactos, hospitalidade, desenvolvimento local, práticas 

alimentares, ética e inclusão social. Considerando todas estas vertentes, 

percebemos que existem algumas lacunas, tais como a falta de uma discussão 

reflexiva sobre os estudos realizados pelas universidades que lá aportam com seus 

alunos para a realização de pesquisas em diferentes áreas do conhecimento, assim 

como não existe uma socialização destes conhecimentos científicos com a 

comunidade pesquisada. A constatação desta realidade foi que levou-nos a propor o 

estudo que concluímos no formato de dissertação. 

 

1.2 Problemas da pesquisa/ objetivos 

Diante da constatação da existência de algumas lacunas nos estudos existentes 

sobre o município de Santa Rosa de Lima, resolveu-se elaborar uma proposta 

voltada para identificar estes trabalhos, analisar a fundamentação destas produções 

científicas e conhecer suas bases conceituais, observando as relações entre saber 

científico e empírico e por fim criando / sugerindo ações que promovam a 
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socialização desse conhecimento na comunidade a partir de uma visão 

antropológica.  

 

Nesta perspectiva o estudo procurou responder as seguintes questões abaixo: 

1. Quais as características e a fundamentação do conhecimento produzido e 

divulgado em algumas universidades através de teses, dissertações e /ou 

artigos científicos, sobre Santa Rosa de Lima - SC e seu movimento de 

agroturismo, nos últimos cinco anos?   

2. Quais os discursos desta produção científica e que relações são sugeridas 

pelos autores sobre a teoria e prática, saber científico e empírico?  

3. Os discursos sugerem como utilizar este conhecimento produzido para o 

beneficio da comunidade de Santa Rosa de Lima? 

4. Os discursos auxiliam na elaboração de ações para o acesso da 

comunidade a este conhecimento produzido sobre sua realidade? 

5. Que ações poderíamos empreender [considerando a produção 

pesquisada] para divulgar e socializar este conhecimento elaborado 

academicamente? 

 

A partir destas questões problemas o objetivo geral deste estudo foi o de 

caracterizar e analisar a produção do conhecimento (tese / dissertação e artigo 

científico) sobre o movimento agroecológico associado ao agroturismo em Santa 

Rosa de Lima, nas Universidades da Região Sul do país no período de 2002- 2007. 

Os objetivos específicos ou caminhos para a realização desta caracterização e 

análise nos levaram a: 

• Identificar a produção científica sobre a agroecologia associada ao 

agroturismo em Santa Rosa de Lima – SC; 

• Apontar as áreas de conhecimento da produção identificada; 

• Analisar os discursos desses estudos; 

• Identificar se nestas produções existe discursos que sugerem perspectivas de 

acesso e uso do conhecimento construído para benefício da comunidade de 

SRL;  
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• Delinear diretrizes de divulgação e socialização do conhecimento produzido 

nas instituições importantes de SRL; 

 

1.3 Procedimentos Metodológicos 

1.3.1 Organização metodológica do estudo realizado 

 
O presente estudo de abordagem antropológica caracteriza-se como um estudo 

qualitativo que teve por base a pesquisa bibliográfica. Usamos a vertente qualitativa, 

pois de acordo com Follari (2008) esta tem a pretensão de apreender o sentido, a 

expressividade da construção narrativa que captura os níveis de configuração de 

significados que é irredutível a possibilidade da quantificação. 

 

Na primeira etapa da presente pesquisa identificou-se os trabalhos científicos sobre 

o município de Santa Rosa de Lima produzidos nas Universidades do Sul do Brasil 

nos últimos cinco anos (2002 a 2007), uma vez que este é período em que se 

iniciam as produções. Os meios utilizados, inicialmente, para identificação destes 

estudos foram os bancos de dados eletrônicos das instituições e a base de dados 

SCIELO. As palavras chave que usamos para identificar os trabalhos foram: turismo, 

agroturismo, Santa Rosa de Lima, Associação Acolhida na Colônia, AGRECO, 

agroecologia, produtos orgânicos e Encosta da Serra Geral. 

 

Como não encontramos trabalhos direcionados aos nossos objetivos no SCIELO, 

passamos a usar a base de dados, “Google Acadêmico” e as referências dos 

próprios trabalhos encontrados. Neste contexto, a coleta de dados ocorreu por meio 

de seleção intencional com a: 

 

1. Coleta de artigos científicos que se direcionassem a temática de enfoque 

relacionada às palavras chave.  

2. Coleta de teses e dissertações, livros e periódicos que também se direcionassem 

ao tema de estudo e que estivessem disponíveis na internet (preferencialmente). 
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A fase seguinte foi à elaboração de uma lista com todos os trabalhos encontrados, 

categorizando-os por: Instituição, periódico, ou evento de origem dos trabalhos; tipo 

de produção (tese, dissertação, monografias e artigos); curso, programa de pós- 

graduação, ou temática dos trabalhos; nome dos autores; e por fim os títulos dos 

mesmos. Em seguida selecionamos as produções sobre agroturismo para: leitura; 

elaboração de fichas bibliográficas; análise dos discursos e categorizações de 

acordo com nossos objetivos específicos. 

 

A análise deste material foi realizada de forma descritiva com interpretação e 

apresentação de uma discussão reflexiva, ao fazer uso do Discurso do Sujeito 

Coletivo (DSC), uma metodologia desenvolvida por Lefévre e Lefévre (2003). 

Ressaltando que para este estudo adaptamos esta metodologia a textos impressos, 

uma vez que normalmente os procedimentos desse método de análise são utilizados 

para categorização e decodificação de entrevistas abertas. 

 

O DSC é composto por quatro figuras metodológicas que devem ser 

identificadas/construídas a partir do texto analisado. A seqüência apresentada 

abaixo é a mesma que deve ser seguida para se obter o DSC. Em Lefévre e Lefévre 

(Idem, p. 17-18) encontra-se a seguinte descrição de cada figura:  

 

• Expressões chave (ECH) 

São pedaços, trechos ou transcrições literais do discurso, que devem ser 

sublinhadas, iluminadas, coloridas, pelo pesquisador, e que revelem a 

essência do depoimento ou, mais precisamente, do conteúdo discursivo dos 

segmentos em que se divide o depoimento (que, em geral correspondem às 

questões da pesquisa).  

• Idéias centrais (IC) 

É um nome ou expressão lingüística que revela e descreve de maneira mais 

sintética, precisa e fidedigna possível, o sentido de cada um dos discursos 

analisados e de cada conjunto homogêneo de ECH, que vai dar nascimento, 

posteriormente, ao DSC. É importante assinalar que a IC não é uma 

interpretação, mas uma descrição do sentido do depoimento ou de um 

conjunto de depoimentos. 
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• Ancoragem (AC)  

É a manifestação lingüística explícita de uma dada teoria, ou ideologia, ou 

crença que o autor do discurso professa e que, na qualidade de afirmação 

genérica, está sendo usada pelo enunciador para “enquadrar” uma situação 

específica.  

• Discurso do sujeito coletivo (DSC) 

É um discurso-síntese redigido na primeira pessoa do singular e composto 

pelas ECH que têm a mesma IC ou AC. 

 

Assim o primeiro passo é identificar nos textos as expressões, em seguida descrever 

a idéia central do discurso, identificar a ancoragem, caso haja, e por fim elaborar o 

DSC com as expressões que tenham as mesmas idéias centrais e/ou ancoragens.  

Lefévre e Lefévre (2005) explicam ainda que as ICs e as ACs na técnica em questão 

representam as categorias e têm a função paradigmática de identificar, nomear e 

distinguir um posicionamento de outro. Também se devem considerar alguns 

procedimentos na construção do DSC.  

É preciso “discursivar” ou seqüenciar as expressões chaves obedecendo a 
uma esquematização clássica tipo: começo, meio e fim ou do modo mais 
geral para o menos geral e mais particular. A ligação entre as partes do 
discurso ou parágrafos deve ser feita através da introdução de conectivos 
que proporcionam a coesão do discurso como: assim, então, enfim, etc. 
Deve-se, também, igualmente eliminar os particularismos de sexo, idade, 
eventos particulares, doenças específicas, etc., processo que se chama de 
desparticularização.  Deve-se igualmente eliminar as repetições de idéias 
(LEFÉVRE; LEFÉVRE, 2003, p. 55). 

 

Souza (2008) facilita a compreensão do DSC, ao explicar que esta técnica tem por 

pressuposto que em cada discurso ou fala individual, há elementos de significado 

relacionados ao tema em análise, e que como numa rede de significados ou 

representações sociais, agregam-se numa somatória de manifestações. Essa 

somatória representaria os diversos olhares sobre o tema, expressando a 

participação de cada um na construção do pensamento comum naquele espaço e 

em diversos tempos de existência e convivência.   
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São suas representações que se manifestam como fruto da interação social e ao 

constituírem-se formam também um núcleo central, o qual assume um sentido social 

e coletivo. Nessa perspectiva o DSC adapta-se a uma coleta de dados, que por 

assumir este perfil permite ser tratada como discurso não isolado, já que objetiva 

identificar o sentido que o grupo dá a um fato ou fenômeno que examina (SOUZA, 

Idem). Assim o DSC é uma das formas que o pesquisador pode utilizar para 

reconstruir o universo de representações sociais no campo pesquisado (LEFÉVRE; 

LEFÉVRE, Idem).  

 

1.3.2 Aspectos éticos da pesquisa  

Apesar de tratar-se de uma pesquisa documental, estaremos adotando os princípios 

éticos dos Antropólogos e associando-os as normas do Comitê de Ética da UNIVALI, 

pois estamos considerando os autores das obras estudadas como nossos 

informantes. Abaixo uma síntese das diretrizes sobre os direitos de pesquisadores 

antropólogos e informantes (SANTOS, 2005, p. 74). 

Constituem direitos dos antropólogos, enquanto pesquisadores: 

1. Direito ao pleno exercício da pesquisa, livre de qualquer tipo de censura no que 

diga respeito ao tema, à metodologia e ao objeto da investigação. 

Direito de acesso às populações e às fontes com as quais o pesquisador precisa 

trabalhar. Direito de preservar informações confidenciais. 

2. Reconhecimento do direito de autoria, mesmo quando o trabalho constitua 

encomenda de órgãos públicos ou privados e proteção contra a utilização sem a 

necessária citação. 

3. O direito de autoria implica o direito de publicação e divulgação do resultado de 

seu trabalho. 

4. Os direitos dos antropólogos devem estar subordinados aos direitos das 

populações que são objeto de pesquisa e têm como contrapartida as 

responsabilidades inerentes ao exercício da atividade científica. 
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Constituem direitos das populações que são objeto de pesquisa a serem 
respeitados pelos antropólogos:  
 
1. Direito de ser informadas sobre a natureza da pesquisa. 

2. Direito de recusar-se a participar de uma pesquisa. 

3. Direito de preservação de sua intimidade, de acordo com seus padrões culturais. 

4. Garantia de que a colaboração prestada à investigação não seja utilizada com o 

intuito de prejudicar o grupo investigado. 

5. Direito de acesso aos resultados da investigação. 

6. Direito de autoria sobre sua produção cultural. 

Constituem responsabilidades dos antropólogos:  

1. Oferecer informações objetivas sobre suas qualificações profissionais e a de 
seus colegas sempre que for necessário para o trabalho a ser executado. 

2. Na elaboração do trabalho, não omitir informações relevantes, a não ser nos 
casos previstos anteriormente. 

3. Realizar o trabalho dentro dos cânones de objetividade e rigor inerentes à prática 
científica.  
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2  O TURISMO RURAL 

 

2.1 Transformações do mundo rural  

Para compreender a atual configuração de Santa Rosa de Lima ou de qualquer 

outro espaço rural é necessário considerar os processos históricos que o 

construíram, pois “historicamente a evolução da cultura humana pode ser explicada 

com referência a evolução do meio ambiente, ao mesmo tempo em que a evolução 

do meio ambiente pode ser explicada com referência a cultura humana” (CAPORAL; 

COSTABEBER, 2002, p. 14-15). 

  

Evidencia-se então a interligação entre os fatos e a impossibilidade de analisar 

isoladamente qualquer que seja a realidade, pois somente a “relação que existe 

entre as coisas nos permite realmente conhecê-las e defini-las. Fatos isolados são 

abstrações e o que lhes dá concretude é a relação que mantém entre si” (SANTOS, 

1997b, p. 14).  

 

Estas colocações ficam mais claras quando se define espaço, vocábulo tão utilizado, 

mas pouco compreendido em sua essência e que enquanto categoria geográfica 

deve ser entendido como: 

[...] um conjunto de relações realizadas através de funções e de formas que 
se apresentam como testemunhas de uma história escrita por processos do 
passado e do presente. Isto é, o espaço se define como um conjunto de 
formas representativas das relações sociais que estão acontecendo diante 
dos nossos olhos e que se manifestam através de processos e funções. O 
espaço é então, um verdadeiro campo de forças cuja aceleração é desigual. 
Daí porque a evolução espacial não se faz idêntica em todos os lugares 
(SANTOS, 2002, p. 153). 

 

As formas mencionadas na citação acima são construídas para desempenhar uma 

ou mais função dentro da estrutura em que está inserida. E talvez seja a categoria 

geográfica mais fácil de ser compreendida por ser a única visível e palpável, mas “é 

conveniente deixar claro que não se pode considerar a forma per si. Se assim o 

fizéssemos, cairíamos em uma análise da forma pela forma, atribuindo a ela uma 

autonomia que não tem” (CORRÊA, 2003, p.76).  
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É válido explicitar que o espaço e as partes que os compõem não são estáticos. 

Santos (1997a) considera que as formas antigas podem assumir novas funções. 

Esta mobilidade é possível, pois, 

[...] muita destas formas são dotadas de certa flexibilidade que permite uma 
adaptação às exigências das novas funções criadas em momentos 
posteriores à sua criação. Assim, o moderno, a função, e o antigo, as 
formas, podem estar juntos, ao lado de funções e formas contemporâneas, 
tornando complexa a organização espacial (CORRÊA, 2003, p. 78, 79)  
 

A prática agrícola, por exemplo, em tempos remotos era desenvolvida 

exclusivamente para a o sustento familiar, caracterizada pela busca de alimentos. 

Mas com o aumento da população mundial houve momentos de escassez e a 

necessidade de procurar novas terras e técnicas de produção, assim esta prática foi 

evoluindo pelo mundo. Com a Revolução Industrial houve outra grande mudança 

tanto a agricultura, como a pecuária deixaram de serem atividades de subsistência 

para tornarem-se atividades econômicas, uma vez que se tornou necessário ter 

dinheiro para adquirir bens e serviços (OLIVEIRA; CAMPOS, 2007).  

 

Já no século XX os espaços rurais passaram a ser vistos como bucólicos, sem muita 

vida e algumas vezes sua população era pejorativamente denominada de “sem 

cultura”, “caipira”. O rural era considerado o oposto do urbano e incapaz de assimilar 

a dinamicidade dos centros urbanos. Somente a partir da década de 50 do século 

passado, é que estes paradigmas começam a ser quebrados e se inicia uma 

aproximação entre estas duas categorias (OLIVEIRA; CAMPOS, Idem). 

 

O meio rural no Brasil passou também por inúmeras transformações, mas não 

necessariamente as mesmas e nem durante o mesmo período de outros países, 

dado suas características históricas e geográficas. Elesbão (2000) ao se referir aos 

últimos quatro séculos da história brasileira relata que esta é marcada pelos ciclos 

econômicos (mineração, açúcar, pecuária, borracha e outros) com destaque para o 

do café que se manteve por muitas décadas como a base da economia e das 

políticas públicas, as quais giravam em torno da valorização deste produto, 

caracterizando o país como de economia primária exportadora. Assim a crise de 

1929 abalou profundamente este modelo, pois as exportações caíram bruscamente 

e conseqüentemente as importações de bens de consumo que eram feitas com as 

divisas provenientes da exportação do café (ELESBÃO, 2000). 
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Diante desta realidade o Governo Brasileiro adotou medidas de defesas ao mercado 

interno, favorecendo a industrialização. O período pós-crise que vai da década de 30 

até os anos 60 ficou conhecido como “industrialização substitutiva de importações”, 

dividida em duas fases: a primeira (da década de 30 ao final dos anos 40) marcada 

pelo processo transitório para uma economia urbano industrial; e a segunda (a partir 

dos meados da década de 50) marcada pela aceleração do desenvolvimento 

industrial e a crescente subordinação da agropecuária ao setor industrial. Esta 

segunda fase foi marcada pela chamada “modernização conservadora” da 

agropecuária, de caráter excludente, beneficiando somente os médios e grandes 

produtores e privilegiando as culturas de exportação (ELESBÃO, Idem). 

 

Vale ressaltar que mundialmente vivia-se a “Revolução Verde” um processo de 

avanço tecnológico iniciado na década de 60, o qual previa a utilização de sementes 

melhoradas, insumos industriais, mecanização e diminuição do custo de manejo. A 

invenção e disseminação dessas novas práticas e sementes surgiram no pós-guerra 

(II Guerra Mundial) com objetivo de aumentar estrondosamente a produção agrícola 

e resolver o problema da fome nos países em desenvolvimento (SANTOS, 2006). 

 

A Revolução Verde trouxe mudanças não só para a produtividade, mas também 

para a configuração socioeconômica do campo uma vez que aumentou, 

 
[...] os lucros e os investimentos dos grandes e médios proprietários, mas 
também aumentar o número dos que não têm mais emprego regular ou que 
permanecem sem ocupação durante meses. [...] Há de um lado mais 
proprietários fundiários grandes e médios [...] e do outro uma massa 
constituída por camponeses pequenos cada vez mais forçados a vender 
suas terras (LACOSTE, 1990, p. 60). 
 

No Brasil a introdução destas novas técnicas aumentou brutalmente sua produção 

agrícola e se passou a desenvolver tecnologia própria tanto em instituições privadas, 

como em agências governamentais e universidades. A partir da década de 90 a 

difusão destas tecnologias permitiu que o país vivesse um surto de desenvolvimento 

agrícola, com aumento da fronteira agrícola e disseminação de culturas em que é 

recorde, como: a soja, o milho e o algodão (SANTOS, 2006).  

 

Este processo mundial também influenciou de maneira determinante as políticas 

agrícolas brasileiras que passaram a investir neste novo modo de produção 
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direcionado ao mercado de exportação. A política por meio do crédito rural, como na 

maior parte do mundo direcionou os investimentos aos médios e grandes produtores 

excluindo os pequenos agricultores (agricultura familiar) destes benefícios e 

conseqüentemente diminuindo sua possibilidade de participar desse novo modo de 

produção (ELESBÃO, 2002).  

 

Assim nas décadas de 70 e 80 os pequenos agricultores passaram por um processo 

de pauperização dado a restrição do crédito rural, a queda dos subsídios e elevação 

dos juros. Causando uma crise socioeconômica sem precedentes, tendo como 

principal conseqüência um elevado êxodo rural, principalmente na década de 70 

(ELESBÃO, 2000). E como, 

[...] a agropecuária não possibilitava uma renda que permitisse a 
reprodução social dos agricultores estes tinham duas alternativas: ou 
migravam para os centros urbanos, ou complementavam a renda fora da 
propriedade. A busca de uma remuneração complementar fez com que 
surgissem e crescesse no meio rural as atividades não agrícolas, fenômeno 
denominado por agricultura em tempo parcial e/ ou pluriatividade 
(ESLEBÃO, Idem, p. 249).  

 

Como conseqüência tem-se um desenvolvimento rural heterogêneo no que diz 

respeito ao espaço e as dinâmicas que o produzem, pois não houve uma 

padronização quanto às regiões, aos produtos e nem aos agricultores a serem 

atingidos por estas políticas (SILVA, 2002).  Dada esta realidade, a pluriatividade 

conforme afirmação de Eslebão (Idem) passou a ser comum no campo. Este 

fenômeno pode ser entendido como  

[...] estratégia de reprodução social, da qual se utilizam as unidades 
agrícolas que operam fundamentalmente com base no trabalho da família, 
em contextos onde sua integração à divisão social do trabalho não decorre 
exclusivamente dos resultados da produção agrícola mas, sobretudo, 
mediante o recurso às atividades não agrícolas e a articulação com o 
mercado (SCHNEIDER, 2001, p. 165). 

 

Schneider (Idem) afirma que esta combinação de atividades agrícolas e não-

agrícolas numa mesma família pode ser um recurso utilizado para garantir 

reprodução social do grupo ou do coletivo que representam, ou ainda uma estratégia 

individual de um membro que constitui uma unidade doméstica.  

Também pode assumir outros significados dependendo do mercado e da infra-

estrutura do local, onde está sendo desenvolvida.  
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[...] portanto, a possibilidade de pluriatividade com ocupações não agrícolas 
era fundamental para elevar e também estabilizar as rendas das pessoas 
residentes no meio rural em todo o Brasil. O fundamental é que as pessoas 
ocupadas em atividades agrícolas residentes no meio rural têm uma 
alternativa que parece se desenhar como cada vez mais importante a partir 
da década dos anos 80, para aumentarem sua renda sem terem de se 
mudar para a cidade: mudar de atividade agrícola para não agrícola (SILVA, 
2002, p. 19). 
 

Esta diversidade de atividades no campo foi responsável por inúmeras mudanças 

neste espaço tornando cada dia mais difícil a diferença entre o rural e o urbano, 

sendo esta uma questão muito discutida no meio acadêmico nas mais diversas 

áreas do conhecimento: geografia, história, agronomia etc. Oliveira e Campos (2007) 

em seus estudos trazem uma colaboração importante para esta discussão, ao 

afirmar que o part-time ou pluriatividade passou a atrair muitos trabalhadores 

urbanos liberais que passaram a ver o meio rural como uma área de oportunidades 

de negócios. Assim o campo deixa de ser visto como um espaço não competitivo, 

quando comparado às cidades. Diminuindo desta maneira a distância 

socioeconômica entre estas duas áreas e criando um novo espaço no campo, o 

multifuncional.  

 

Graziano da Silva (2002) afirma que tais mudanças no mundo rural brasileiro são 

mais evidentes a partir da década 90 quando este passa a ser cada vez mais 

valorizado como produtor de “bens não tangíveis”, a exemplo, do lazer e do turismo, 

assim como dos tradicionais produtos agropecuários e de “novos” produtos agrícolas 

como: a criação de animais exóticos, o cultivo de flores raras etc. 

Conseqüentemente o campo começa ser percebido como uma alternativa de gerar 

novas formas de ocupação e renda para segmentos da população autóctone e que 

não tem condições de se inserir nos setores urbanos em expansão. 

 

As afirmações de Graziano da Silva (Idem) são compartilhadas por outros autores 

ao dizerem que, 

Não se pode considerar a pluriatividade (atividades múltiplas) como parte 
resultante da decadência da propriedade familiar, mas sim como uma etapa 
da diferenciação social e econômica das famílias agrícolas. Os produtores 
estão encontrando novas oportunidades a partir da valorização de bens não 
tangíveis antes ignorados, como a paisagem, o lazer e os ritos do cotidiano 
agrícola e pecuário, ou ainda sua história e cultura (GROSSI; BRAILLE; 
SCHMITT, 2002). 

 



� ��

Para Elesbão (2002) essa nova realidade traz implicitamente uma agropecuária 

moderna, baseada em commodities e intimamente relacionada às agroindústrias, 

assim como uma gama de atividades não-agrícolas ligadas principalmente ao lazer, 

moradia e prestação de serviços. E mais um conjunto de “novas” atividades 

agropecuárias direcionadas a nichos específicos do mercado. 

 

Diante deste novo contexto do mundo rural, Bruno (2002) divide esta realidade em 

três sistemas: a ruralidade agrícola voltada para a qualidade de vida e vitalidade das 

comunidades locais, bem como das estratégias de desenvolvimento local; a 

ruralidade ambiental caracterizando o campo como reservatório de fontes primárias 

a serem exploradas para criar riquezas e emprego criando assim condições que 

diminuam sua sensibilidade ecológica; e a ruralidade recreo- turística centrada no 

paisagismo do local valorizando a dimensão cultural da ruralidade. 

 

Estas “novas” funções do campo caracterizam o que Graziano da Silva (2002) 

denomina de “novo rural”, um espaço que não deve mais ser entendido como o 

oposto do urbano e sim como um continuum espacial seja do ponto de vista 

geográfico e territorial, ou de sua dimensão socioespacial. Uma vez que a distinção 

entre estas duas categorias não se caracteriza mais pelo tipo de atividade, dado o 

grande número de atividades não agrícolas no campo. Blos (2000) acrescenta que 

nem os acessos à infra-estrutura e ao saneamento básico marcam mais esta 

diferenciação visto que o poder público vem implantando tais serviços nas áreas 

rurais. Assim a dicotomia rural - urbano passa a perder sentido, pois estes espaços 

cada vez mais se confundem, aproximam-se e se integram gerando um fluxo de 

informações. 

 

Graziano da Silva (Idem) afirma que algumas das ditas “novas” atividades 

desenvolvidas no meio rural, na verdade são práticas desenvolvidas há séculos 

como atividades de “fundo de quintal”, ou hobbies, por isso o termo deve ser 

colocado entre aspas. Uma vez que a inovação relaciona-se mais ao fato de serem 

consideradas como atividades econômicas, geradoras de emprego e renda.  

 

O mesmo autor lista algumas destas “novas” atividades agrícolas ou não-agrícolas 

presentes no campo: produção orgânica de erva medicinal, cultivo de cogumelo, 
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criação de aves “nobres”, floricultura e mudas de plantas ornamentais, produção 

orgânica para mercado internacional diferenciado, festas de rodeio, leilões e 

exposições agropecuárias, complexo hípico, turismo rural, etc. (SILVA, 2002). 

 

 Para o autor referido neste parágrafo a maior inovação é o fato do meio rural 

aparecer como um fornecedor de bens terciários, tais como: transporte, serviços, 

comércio, e comunicação. Ou seja, está prestando-se a novas leituras, novas 

proposições econômicas e novas formas de relacionamentos sociais (BLOS, 2005). 

Observa-se então que as transformações do mundo rural estão relacionadas a 

questões econômicas, ambientais e culturais que trouxeram novos padrões de 

atuação nessas três esferas dando uma nova configuração a este território, na qual 

estão presentes as “novas” funções do meio rural e de seus habitantes. 

 

2.2 Turismo rural: algumas considerações históricas 

 
O surgimento do turismo está relacionado à estas transformações ocorridas não só 

no campo, mas no mundo como um todo. Trazendo assim novas perspectivas e 

rompendo alguns paradigmas dentro da sua área de atuação. O campo antes 

menosprezado passou a ser procurado com intensidade pelos moradores dos 

centros urbanos que buscam a tranqüilidade e o contato com a natureza, duas 

realidades já muito raras em determinadas áreas urbanas.  

 

De acordo com Ruschmann (2000) essa busca do meio rural para a prática de 

atividades recreativas já era crescente desde o século XIX na Europa. As pessoas 

procuravam estas áreas como uma reação ao estresse e as atribulações fruto da 

expansão das cidades industriais. Contudo, faz uma ressalva importante: o turismo 

que passou a ser desenvolvido nas décadas 70, 80 e 90 do século posterior 

diferencia-se bastante deste primeiro movimento, principalmente no que diz respeito 

ao número de pessoas envolvidas.  

 

 

 Novaes (1999) complementa a informação acima ao afirmar que o turismo rural 

europeu vem apresentando crescimento desde os anos 70, quando foi identificado 

por diversos países como uma forma de revitalizar a economia nas zonas rurais. 
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Tulik (2003) destaca a importância do modelo europeu para o Brasil, que assimilou 

muitas expressões e conceitos deste bloco de países. Com destaque para a França 

e Itália que possuem diversas associações voltadas para este segmento servindo de 

modelo para outros países europeus, como no caso da França para a Espanha 

(GÓMEZ, 1988?). Fora do continente europeu podem-se destacar países como: 

Austrália, Nova Zelândia, Argentina (SILVA; VILARINHO; DALE, 2000), Estados 

Unidos e Canadá (NOVAES, 1999).  

 

De acordo com Rodrigues (2003) o turismo rural foi desenvolvido pela primeira vez 

aqui no Brasil, no município de Lages no estado de Santa Catarina, na década de 

80. Silveira (2003) afirma que apesar de não se dispor de dados estatísticos 

precisos, há indícios que a oferta e a demanda por este segmento encontram-se 

concentrados no Sul do país, com destaque para o Rio Grande do Sul e Santa 

Catarina em função de suas características culturais e econômicas, sendo 

estimulado o resgate e a valorização do modo de viver e de produzir das populações 

rurais. 

  

Esta proliferação e sucesso de atividades no meio rural estão relacionados a 

diversos fatores. Para Rodrigues (Idem) um deles é a valorização da chamada 

cultura tradicional, um movimento típico dos centros urbanos, que se caracteriza por 

uma “colonização as avessas”, ou seja, a cultura rural colonizando os espaços 

urbanos, um resgate das tradições rurais que foram obliteradas com a cultura 

urbana. Outro fator seriam os seus efeitos econômicos, sociais e ambientais que têm 

sido capazes de auxiliar na diminuição da crise do mundo rural.  

 

Thomé (2007) aponta para a consciência das sociedades contemporâneas sobre as 

questões ambientais e a importância da produção agrícola no fornecimento de 

produtos e serviços fundamentais para a civilização do Século XXI. Contudo é 

necessário responsabilidade para que sejam duradouras e respeitosas com as 

culturas e a natureza (SOLLA, 2002).  

 

Oliveira e Campos (2007, p. 592) relatam que a partir do momento em que se 

adquire a consciência da importância de que seus costumes e patrimônios são 

essenciais para a atração de pessoas “estimulando o desenvolvimento social e 
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econômico, muda-se o modo comportamental, inicia-se a preservação de seus 

costumes e patrimônio que na verdade é a essência do turismo. Inicia-se a 

descoberta de um novo rural”.  

 

Pode-se dizer que o espaço rural ou campo está recebendo seu “valor turístico” que 

se caracteriza por um, 

[...] conjunto da produção humana material e imaterial, individual e coletivo, 
fruto de relações sociais historicamente estabelecidas por uma comunidade 
em sua localidade, os quais são capazes de gerar um sistema organizado 
que agregue um composto de bens e serviços como informação, transporte, 
hospedagem, alimentação, entretenimento, eventos, fatores climáticos e 
geográficos (in natura), e os elementos das infra-estruturas gerais e 
específicas. Esse conjunto tem por unidade a força de atração que mobiliza 
o deslocamento e a permanência nessa localidade de pessoas residentes 
em espaços sociais distintos, chancelando seu valor e estabelecendo uma 
nova relação social: hospitalidade. Por essa dinâmica, requer que sua 
sustentabilidade seja investigada no processo de valorização (LEMOS, 
2005, p. 207).  

 

O turismo rural também vem sendo muito relacionado à sustentabilidade e de acordo 

com Cavaco (2000) nos últimos decênios é considerado uma atividade que promove 

o desenvolvimento local em meios rurais. Isto porque oferece serviços diversos 

como restauração e similares que valorizam produtos com qualidade, originais e 

genuínos de produção local e artesanal.  

 

Campanhola e Silva (2000), por exemplo, afirmam que o turismo no meio rural 

contribui para a valorização do território. Colaborando também para a proteção do 

meio ambiente e para a conservação do patrimônio natural, histórico e cultural do 

meio rural. Beneficiando desta maneira direta e indiretamente a população local 

envolvida na atividade turística.   

 

Dentro dessa perspectiva, a permanência das atividades relacionadas direta ou 

indiretamente à agropecuária é de fundamental importância para que as regiões não 

se tornem dependentes da atividade turística o que causaria alguns desequilíbrios 

socioeconômicos, culturais e quiçá ambientais.  

Cavaco (2000) é incisiva ao ressaltar que o turismo não pode configurar-se como 

atividade básica do desenvolvimento rural e nem como responsável pela 

desertificação.  
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E Froehlich (2000) afirma que em determinados casos a falsa imagem do turismo 

como panacéia para os problemas rurais pode até mesmo tirar os parcos recursos 

públicos voltados para a agricultura familiar.  

 

Considerando a discussão que ora fazemos, podemos afirmar que para se alcançar 

realmente um desenvolvimento sustentável é necessário uma abordagem sócio-

espacial. Esta deve ser fundamentada na realidade local, abonando as soluções 

universais e milagrosas e valorizando a sabedoria das comunidades locais na 

identificação dos seus problemas e na tentativa de encontrar soluções originais a 

partir de suas próprias experiências e na de grupos similares (BLOS, 2005). Logo é 

indispensável um planejamento ético, responsável e contextual do ponto de vista 

histórico e social, independente do tamanho da área e do número de pessoas 

envolvidas. Agindo desta forma, evitamos erros que podem piorar uma realidade já 

problemática, ao invés de colaborar para seu desenvolvimento. 

 

2.3 Turismo no espaço rural x turismo rural  

Uma das primeiras questões discutidas quando se trata de turismo rural é a 

diversidade de nomenclaturas gerando muitas vezes uma imprecisão conceitual, 

dificultando em algumas situações o entendimento deste segmento turístico. Alguns 

dos termos usados são: turismo em áreas rurais, zonas rurais, turismo verde, 

turismo brando, turismo alternativo, turismo ecorural, agroturismo, agroecoturismo e 

ecoturismo. Esta profusão de termos pode ser justificada por diversos fatores e o 

entendimento dos mesmos ajuda a compreender o porquê do grande número de 

conceitos. Mas não resolve a dificuldade de delimitação do tema, visto que alguns 

autores usam diferentes adjetivos para definir a mesma coisa.  

 

Fortes e Fortes (2007) apontam como um dos fatores desta imprecisão conceitual, a 

própria ambigüidade dos vocábulos, turismo e rural que até a atualidade não 

possuem um consenso quanto à sua definição. Outro fator que justifica a questão é 

o fato do Brasil buscar adequar-se aos parâmetros europeus, os quais diferem da 

realidade brasileira (OLIVEIRA; CAMPOS, 2007).   

 

Já Tulik (2003) destaca a dificuldade de distinguir o que é urbano e o que é rural. E 

também não podemos esquecer as diferenças históricas e geográficas entre os 
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países, o que gera uma diversidade de particularidades territoriais. Diante do 

exposto percebe-se que a resolução desta questão não é tarefa fácil, pois remete a 

uma grande discussão teórica e de difícil consenso. 

Dentre a diversidade de conceitos existentes os que mais se assemelham e diferem-

se ao mesmo tempo são: turismo no espaço rural e turismo rural. Uma vez que para 

determinados autores estes englobam as mesmas atividades e para outros, 

atividades diferentes. Para o primeiro grupo, segmentos como ecoturismo, turismo 

verde, turismo eqüestre entre outros, se realizados no meio rural podem ser 

denominados de turismo rural ou turismo no espaço rural.   

 

A expressão turismo rural, em virtude de sua complexidade, pelas diversas 
modalidades exploradas, serve a expressões mais genéricas, 
compreendendo qualquer atividade turística praticada em áreas não 
urbanas, tais como agroturismo, ecoturismo, turismo esportivo, turismo de 
aventura e turismo cultural (RODRIGUES, 2003, p. 119). 
 
 

Para o segundo grupo, turismo no espaço rural pode ser compreendido como toda e 

qualquer atividade turística realizada no meio rural, já o turismo rural é aquele em 

que o turista se insere diretamente no cotidiano campesino. E afirmam ser um  

[...] equívoco de considerar o turismo em espaço rural como sinônimo de 
turismo rural. São tipologias diferentes, porém coincidentes uma vez que 
toda modalidade de turismo rural, necessariamente tem que ser realizar em 
espaço rural, e ao contrário disto, nem todo turismo em espaço rural precisa 
ser turismo rural (OLIVEIRA; CAMPOS, Idem, p. 588). 
 

Vale ressaltar, que no presente estudo compartilhamos da teoria do segundo grupo 

de teóricos, isto é, diferenciamos as duas categorias em questão. Deste modo, 

turismo em áreas rurais refere-se a qualquer atividade turística implantada no meio 

rural, considerando as matrizes do que seja rural para cada país e/ou região. Adotar 

esta definição implica dizer que as modalidades de agroturismo, turismo de 

aventura, cultural dentre outras, se integram ao turismo em espaço rural, 

constituindo distintos segmentos do mesmo (CROSBY; MOREDA, 199-).  

 

Já quando nos referirmos ao turismo rural, estamos compartilhando da idéia de que 

as atividades ali implantadas são “[...] estruturas eminentemente rurais, de pequena 

escala, ao ar livre, proporcionando ao visitante o contato com a natureza, com a 

herança cultural das comunidades do campo e as chamadas sociedades e práticas 

tradicionais” (RUSCHMANN, 2000, p. 63).  Além de estar especificamente 
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relacionado com o meio e a produção rural (TULIK, 2003) e tendo como um de seus 

princípios fundamentais o atendimento familiar que proporciona um forte 

entrosamento entre o turista e a família hospedeira (BLOS, 2000).   

 

2.3.1 Agroturismo 

Nessa perspectiva, e assumindo um turismo eminentemente familiar, chegamos ao 

agroturismo que de acordo com Graziano da Silva, Vilarinho e Dale (2000, p. 16) 

deve ser identificado da seguinte maneira nas categorias de turismo no espaço rural: 

“agroturismo, turismo rural e turismo em áreas rurais, que como círculos 

concêntricos, integram cada uma delas a precedente”. Na figura abaixo uma 

visualização de como este modelo foi descrito pelos autores citados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Categorias de Turismo no Meio Rural ou Campo 
Fonte: Elaborado a partir das idéias de Graziano da Silva e colaboradores (2000) 
 

 

Assim o agroturismo deve ser compreendido como um segmento que se desenvolve  

[...] integrado a uma propriedade rural ativa, de organização e gestão 
familiar, com a presença do proprietário, como forma complementar de 
atividades e de renda; pressupõe o contato direto do turista com o meio 
rural, alojamento na propriedade e possibilidade de participar das atividades 
rotineiras (TULIK, Idem, p. 39).  
 

Turismo em Espaço ou 
Área Rural Turismo Rural 

Agroturismo 
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Portuguez (2002, p. 77) tem o mesmo entendimento sobre este segmento e o 

conceitua de maneira semelhante entendendo-o como uma “[...] modalidade de 

turismo em espaço rural praticada dentro das propriedades, de modo que o turista 

e/ou excursionista entra, mesmo que por curto período de tempo, em contato com a 

atmosfera da vida na fazenda, integrando-se de alguma forma aos hábitos locais”.  E 

no que se refere à relação deste segmento com o desenvolvimento local diz-se que:  

 

O processo de desenvolvimento do agroturismo deve se dar em nível local, 
com o envolvimento e participação de todos os atores sociais devidamente 
representados, e com uma avaliação criteriosa do potencial turístico tendo 
como referência a cultura local. Devem-se estabelecer limites locais para 
esses empreendimentos a fim de evitar desequilíbrios sociais, ambientais, 
incluindo também outras atividades que possam constituir fonte de renda 
proveniente das atividades agropecuárias (CAMPANHOLA; SILVA, 2000, p. 
153).  

 

Existem muitos outros conceitos e discussões sobre o agroturismo, no entanto, 

nesta dissertação estaremos trabalhando com o conceito adotado pela Associação 

de Agricultores Acolhida na Colônia (AAAC), uma vez que este é o modelo que vem 

sendo desenvolvido no município estudado e conseqüentemente o modelo 

questionado nos trabalhos científicos que estaremos analisando.  

 

O modelo em questão foi elaborado a partir de uma série de atividades descritas no 

Capítulo 4 e teve como fundamento os padrões adotados pela Associação Francesa 

Accueil Paysan, uma vez que a AAAC é uma aplicação do modelo francês na 

América Latina.  A Accueil Paysan foi fundada na França em 1987, como uma 

alternativa ao modelo de desenvolvimento intensivo da agricultura, chamando à 

atenção para questões como a desertificação do mundo rural e os problemas ligados 

ao meio ambiente.  

 

Esta é constituída por um grupo de camponeses que valorizam suas atividades 

agrícolas e tem como proposta realizar um acolhimento turístico e social relacionado 

a todos os atores de desenvolvimento local. Acolhendo dentro dos padrões rurais 

pessoas que queiram descobrir as atividades agrícolas e o mundo em que vivem 

homens e mulheres agricultores. Atualmente a associação conta com 700 membros 

na França e 150 em países estrangeiros localizados na Europa Ocidental, Leste 

Africano e América do Sul (ACCUEIL PAYSAN, 2008).   



� ��

 

A premissa de trabalho desta associação francesa é a de fazer com que os 

visitantes descubram e conheçam a profissão do agricultor, em seu ambiente natural 

e cultural por meio de um acolhimento caracterizado pela convivência e troca 

recíproca. A proposta está além da questão do conforto material, pois o que está em 

questão é o fato do visitante sentir-se bem nas casas dos agricultores e poderem 

repousar e desfrutar das riquezas imateriais que lhe são ofertadas e compartilhadas. 

De acordo com a associação esta oferta de produtos e serviços de origem 

tradicional responde a uma demanda crescente dos citadinos, e também se 

apresenta como um complemento a oferta turística já existente (ACCUEIL PAYSAN, 

2008).   

 

Na Carta Ética desta associação encontram-se os seguintes princípios:  

1. Accueil Paysan é parte integrante da atividade agrícola. Está fundamentada na          

solidariedade e respeito ao meio ambiente, camponeses, aposentados, atores rurais 

e camponeses litorâneos.  

2. Accueil Paysan é um provedor de vida, quem acolhe mostra seu trabalho, o meio 

ambiente e sua ligação com a terra. 

3. Accueil Paysan foi pensada, organizada e realizada por aqueles que vivem no 

meio rural. 

4. Accueil Paysan preocupa-se com a prática de trocas mútuas e de respeito. 

5. Accueil Paysan é um fator de desenvolvimento local, ao manter a vida no meio 

rural. 

6. Accueil Paysan deseja estar aberto e acessível a todos. 

7. O ‘acolhedor’ garante a origem e qualidade dos produtos que oferece. 

8. Accueil Paysan oferece conforto adaptado à realidade local. 

9. Accueil Paysan com todos os camponeses no mundo é internacional. 

 

Considerando este referencial de atuação, Guzzatti (2003) elaborou em uma reunião 

em Brasília com 34 técnicos e representantes de diversas entidades de turismo que 

atuam junto a agricultores familiares um conceito geral de agroturismo e uma carta 

de princípios para a execução de uma proposta de agroturismo nas Encostas da 

Serra Geral Catarinense. Nesta reunião promovida pelo Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), pelo Ministério de 
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Desenvolvimento Agrário (MDA) e pelo Programa Nacional de Municipalização do 

Turismo (PNMT) durante o VII Encontro do PNMT construiu-se então o seguinte 

conceito de agroturismo, 

Um segmento de turismo desenvolvido no espaço rural por agricultores 
familiares organizados, dispostos a compartilhar 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 
(GUZZATTI, 2003). 
 

Guzzatti (idem) descreve também neste documento as características do 

agroturismo que foram eleitas neste evento para reforçar o conceito criado durante o 

mesmo:  

• Desenvolvimento em propriedades rurais familiares que manejam 

adequadamente os recursos naturais, provendo a educação ambiental e 

contribuindo para uma harmonização da paisagem rural local;  

• Com ofertas aos visitantes de produtos in natura e transformados produzidos 

na unidade familiar e/ou entorno rural com qualidade, dando ênfase a 

gastronomia típica do campo e a preservação das tradições gastronômicas; 

• Com o resgate e valorização do artesanato regional e valorização da família 

do campo;  

• Com o incentivo a diversificação da produção e propiciando a comercialização 

direta dos produtos;  

• Com uma proposta de revitalização das propriedades rurais de modo a 

favorecer o resgate e manutenção da auto-estima do agricultor.  

 

E, por fim, foram definidos os princípios básicos norteadores das ações do 

agroturismo na região: 

1. O agroturismo constitui-se em um instrumento de desenvolvimento 

local; 

2. A atividade de agroturismo deve ser complementar as demais 

atividades desenvolvidas na propriedade rural; 

3. A agricultura e a pecuária devem continuar sendo fundamentais para a 

manutenção da unidade familiar de produção; 

4. O agroturismo deve proporcionar a convivência entre os visitantes e as 

famílias e vice- versa; 
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5. Devem ser utilizados no empreendimento de hospedagem familiar os 

produtos locais, incluindo a aquisição de produtos de famílias vizinhas; 

6. Deve buscar o desenvolvimento da produção alternativa de alimentos 

com o uso de técnicas da agroecologia; 

7. O agroturismo deve ser desenvolvido de forma associativa, onde os 

agricultores se complementam e se integram (rotas); 

8. No agroturismo deve haver transparência dos valores praticados, 

sendo o preço baseado em uma planilha de custos igual para todos, 

porém de acordo com o tipo de hospedagem e oferta (este item foi 

revisto recentemente pelo grupo da AAAC) 

9. Os participantes devem conhecer e procurar atender a regulamentação 

do Caderno de Normas para o agroturismo, observando-se as 

particularidades regionais; 

10. O agroturismo deve se constituir numa atividade que contribua para a 

manutenção da cultura local e do patrimônio local; 

11. Os serviços devem ser planejados e executados pelos agricultores 

familiares (Hoje algumas exceções são feitas para pessoas que se 

associam a agricultores para a hospedagem familiar, ainda que não 

sejam agricultores). 

 

Como se pode observar é um conceito amplo, complexo e que requer realmente a 

atuação de atores no âmbito local, privado e público de maneira harmoniosa para 

desenvolver todos os princípios constituintes deste modelo. 
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3  CONHECIMENTO CIENTÍFICO X CONHECIMENTO EMPÍRICO E A 

SOCIALIZAÇÃO DE AMBOS 

 

3.1 A construção do conhecimento 

Construir saberes, filosofias, teorias ou os demais nomes dados ao conhecimento 

sem dúvida alguma é uma tarefa complexa e que requer tempo para que seja 

“concretizado”. Sejam estes conhecimentos empíricos ou científicos os processos de 

criação são similares e encontram-se interligados dialeticamente.  A começar pelo 

fato de que,  

Em qualquer sociedade somente um grupo muito limitado de pessoas se 
empenha em produzir teorias, em ocupar-se de “idéias” e construir 
weltanscauungen, mas todos os homens na sociedade participam, de uma 
maneira ou de outra, do “conhecimento” por ela possuído. Ditos de outra 
maneira, só muito poucas pessoas preocupam-se com a interpretação 
teórica do mundo, mas todos vivem em um mundo de algum tipo (BERGER; 
LUCKMAN, 1999, p. 29). 
 

É evidente aos olhos de qualquer observador que a construção do conhecimento 

teórico cabe a um pequeno número de pessoas que estão inseridas no mundo 

acadêmico, e isto ocorre porque a busca pelo conhecimento não é igual para todos, 

seja por interesse ou em função da desigualdade social e educacional na qual 

vivemos. Contudo, existem pesquisadores como Berger e Luckman (Idem) que 

reconhecem o papel do saber empírico e da vida cotidiana para a construção do 

saber científico. Estes explicam em sua “Teoria da Construção Social da Realidade”, 

que a consciência humana é capaz de mover-se por diversas realidades, mas uma 

delas é sua realidade por excelência: a realidade da vida cotidiana. 

 

Esta realidade representa o “aqui” do seu corpo, o “agora” do seu presente, este é o 

foco de atenção. Contudo a realidade diária não se limita nessas presenças 

imediatas. A zona da vida cotidiana mais próxima é aquela que se pode manipular e 

que está ao nosso alcance, o mundo em que vivemos e que pode ser modificado. É 

aquele que está relacionado com o que fazemos ou que já fizemos ou que temos 

intenção de realizar algo. Reconhecendo que existem zonas que não são acessíveis 

de forma semelhante a todas as pessoas em função de interesses particulares e / ou 

outros interesses não inteiramente explícitos. Isto ocorre porque normalmente o 

interesse dar-se por zonas que podemos manipular ou não, relacionadas também 

aos nossos interesses (BERGER; LUCKMAN, Ibidem).  



� ��

Esta teoria explicaria cientificamente (o que foi dito em outras palavras em 

parágrafos anteriores). A razão de se ter poucos teóricos, deve-se ao fato da maioria 

da população não ter em sua vida cotidiana acesso ao conhecimento científico, logo 

o interesse em adquiri-lo e posteriormente produzi-lo pode ser secundário, ou 

inexistente, já que não está ao seu alcance. Mas, além disso, esta teoria mostra 

como ocorre a construção do saber empírico, o despertar para o saber científico, e 

como cada um vai elaborando sua “bagagem intelectual” a partir de suas 

experiências em zonas mais próximas ou distantes de sua realidade cotidiana. Ao 

considerar que o conhecimento popular é adquirido no dia a dia, na convivência com 

o outro, e que os temas para as teorias também surgem no dia a dia.  

 

Tratando primeiramente da construção do saber empírico deve-se compreender que 

o ser humano ao nascer é inserido numa sociedade, na qual já existe um conjunto 

de conceitos preconcebidos sobre vários assuntos (família, religião, sexo, educação, 

etc.), lembrando que estes se modificam de acordo com o tipo de sociedade. 

Geralmente as primeiras pessoas a lhe repassarem estes conceitos são seus 

familiares, que também já receberam tais informações de seus antecedentes. E 

estas informações normalmente são fruto de 

Uma pequena parte das experiências humanas que são retidas na 
consciência. As experiências que ficam são sedimentadas, isto é, 
consolidam-se na lembrança como entidades reconhecíveis e capazes de 
serem lembradas. Se não houvesse esta sedimentação o indivíduo não 
poderia dar sentido à sua biografia. A sedimentação intersubjetiva também 
ocorre quando vários indivíduos participam de uma biografia comum, cujas 
experiências se incorporam em um acervo comum de conhecimento. A 
sedimentação intersubjetiva pode ser verdadeiramente chamada de social 
quando objetivou um sistema de sinais desta ou daquela espécie, isto é, 
quando surge a possibilidade de repetir-se a objetivação das experiências 
compartilhadas. Só então provavelmente estas experiências serão 
transmitidas de uma geração à seguinte e de uma coletividade à outra 
(BERGER; LUCKMAN, Ibidibem, p. 95-96).  

 

Estas experiências que ficam retidas na consciência também podem ser 

equiparadas ao conceito de tradição, que para Laville e Dionne (1999) é um modo 

do saber que é mantido por ser considerado presumidamente verdadeiro no 

presente, já que o era também no passado e deveria assim permanecer no futuro. 

Assim a tradição dita o que se deve conhecer, compreender, e indica por 

conseqüência, como se comportar. O valor deste saber imposto repousa no 
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consentimento de recebê-lo e esse consentimento repousa na confiança naquele 

que está transmitindo as informações. 

 

A tradição também pode ser interpretada como uma representação social, pois de 

acordo com Bauer (1997) as representações sociais são representações de alguma 

coisa sustentada por alguém. Sendo fundamental a identificação do grupo que as 

veiculam situando seu conteúdo no espaço e no tempo, além de relacioná-lo com o 

contexto intergrupal, uma vez que uma representação particular pode mudar de 

grupo hospedeiro e vagar por entre grupos sociais e assumir vida própria. 

 

Desta maneira a tradição pode ser concebida como uma expressão do saber 

empírico e/ou uma representação social que é fruto do senso comum. E  

embora paradoxal, aceitar a diversidade implícita no senso comum não 
significa abrir mão do consenso, pois algo comum sempre sustenta uma 
determinada ordem social: pressupostos de natureza ideológica, [...] ou até 
mesmo ressonâncias do imaginário social (SPINK, 1997, p. 123).  

 

E dentro desta perspectiva o espaço público torna-se fundamental para construção e 

transmissão do saber uma vez que, 

[...] a vida pública fornece condições necessárias para a permanência e a 
história, já que ela não pertence apenas a uma geração e não se restringe 
aos que vivem [...] Sua imortalidade envolve sua capacidade para produzir, 
manter e transformar uma história que permanece viva nos artefatos e 
narrativas humanas. Se as pessoas estivessem isoladas dentro de espaços 
privados no mundo nem a história, nem a vida política seria possível 
(JOVCHELOVITCH, 1997, p. 68).  

 

Berger e Luckman (1999) afirmam ainda que toda transmissão do saber necessita 

de algum tipo de aparelho social, isto é, alguns são designados como transmissores 

e outros como receptores do conhecimento tradicional. Sendo que as características 

do aparelho variarão de uma sociedade para a outra. Lembrando que há 

procedimentos para a passagem destas tradições, sendo a linguagem o meio mais 

importante de transmissão. Também não se deve esquecer que toda transmissão de 

significados institucionais implica procedimentos de controle e legitimação, os quais 

nem sempre são coerentes e funcionais.  

 

Como este capítulo tem por objetivo construir uma base sobre Teorias que versem 

sobre a construção do conhecimento, com destaque para Teoria das 

Representações Sociais (já mencionada em parágrafos anteriores) vale ressaltar 



� ��

que de acordo com os estudos de Souza (2008), Berger e Luckman fazem parte dos 

autores que consideram que os homens edificam e manifestam um conhecimento 

comum que preside e orienta as suas existências como um corpo / contingente 

humano situado no tempo e no espaço. Essas representações manifestam-se em 

crenças, valores e outros modos de ver o mundo que organizam as atitudes e 

reações coletivas, uma vez que reúnem o que vem dos indivíduos e dão sentido a 

sua linguagem e saber. 

 

Para o referido autor, este modelo foi superado quando deixou de ser a melhor 

explicação das atitudes sociais, em função de várias circunstâncias, a exemplo, do 

modo das pessoas perceberem, identificarem e interpretarem os fenômenos. Por 

essa e outras razões a partir da década de 60, sem renunciar ao valor heurístico das 

teorias de representações coletivas, criou-se na Europa, um novo e mais amplo 

conceito, o da representação social de Serge Moscovici respondendo a uma 

dinâmica após as duas grandes guerras e ao superdimensionamento das 

tecnologias indústrias. Esta teoria tem suas origens na psicologia social, no entanto, 

vem contribuindo para estudos nas áreas de sociologia, antropologia e educação 

(SOUZA, Idem). 

 

Para Moscovici (2001) as representações sociais vêm tirar o lado estático que as 

caracterizava na visão clássica, pois a seu ver elas são construídas e adquiridas ao 

mesmo tempo e o que vale são as interações e não os substratos. Para o autor as 

representações sociais refletem sobre mecanismos psíquicos e de comunicação 

produzindo um fenômeno específico no curso de milhares de atos: contar, 

reproduzir, e recontar realizados por tantos indivíduos. E que ao representarmos 

uma coisa, ou uma noção não produzimos apenas nossas próprias idéias e 

imagens, nós também criamos e transmitimos um produto progressivamente 

elaborado em inúmeros lugares, de acordo com regras variadas.  

 

Seu caráter moderno deve-se ao fato de que em nossa sociedade seu conceito 

venha substituir os mitos, as lendas e outras formas mentais correntes nas 

sociedades tradicionais, mas como substituta e equivalente aos últimos conceitos 

mencionados herda destes certos traços e valores (MOSCOVICI, 2001). 
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As representações sociais dentro desta nova perspectiva apóiam-se em valores 

variáveis de acordo com as significações e saberes anteriores dos grupos sociais 

que as elaboram, os quais estão ligados a sistemas ideológicos, culturais, a um 

estado dos conhecimentos científicos, quanto à condição social e a esfera da 

experiência privada e afetiva dos indivíduos. Deve-se ter em mente que as 

instituições e as redes de comunicação informais ou a mídia intervêm em sua 

elaboração, permitindo que ocorra influência e até mesmo manipulação social. As 

representações expressam então aqueles indivíduos, ou grupos que as forjam e dão 

uma definição específica ao objeto (uma coisa, uma idéia, um teoria, algo real, ou 

imaginário) por elas representado. Estas definições partilhadas por constituintes de 

um mesmo grupo constroem uma visão consensual da realidade (JODELET, 2001). 

 

Assim a comunidade científica entende que representação social é uma forma de 

conhecimento, socialmente elaborada e partilhada com um objetivo prático, 

contribuindo para uma realidade comum a um conjunto social. Está igualmente 

designada como saber do senso comum, ou ainda saber ingênuo, natural, 

diferenciando-se do conhecimento científico, entretanto, é um objeto de estudo tão 

legítimo quanto o acadêmico dada a sua importância na vida social e à elucidação 

possibilitadora dos processos cognitivos e das interações sociais. Reconhece-se que 

as representações sociais são sistemas de interpretação que regem nossa relação 

com o mundo e com os outros, orientando e organizando as condutas e as 

comunicações. Intervindo em processos variados, tais como a difusão e assimilação 

de conhecimentos, o desenvolvimento individual e coletivo, a definição de 

identidades pessoais e sociais, a expressão dos grupos e as transformações sociais 

(JODELET, Idem). 

 

 Em suma ao convencionalizar os fatos, em dados apreensíveis por meio dos 

sentidos, as representações sociais permitem que um grupo estabeleça identidades 

para tudo que está em sua volta. Assumindo um caráter prescritivo, que contribui 

para a construção do processo de socialização dos indivíduos que, por conseguinte 

possuem grandes bases informacionais, as quais permitem a produção do 

conhecimento estruturado para guiar suas ações e interagir socialmente (SOUZA, 

2008).  
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E Moscovici (2001) ressalta que as representações são tidas como sociais não 

apenas pelo fato de seu objeto ser comum, ou pelo fato de que são compartilhadas, 

mas também por estarem relacionadas com ao fato de serem produto de uma 

divisão do trabalho, uma vez que há certa categoria de pessoas responsáveis pela 

sua criação. No entender do referido autor, estes criadores são todos aqueles que 

se dedicam à difusão do conhecimento científico e artístico, médicos, terapeutas, 

trabalhadores sociais, animadores culturais, especialistas da mídia e do marketing 

político.   

 

 Finalizando as discussões sobre os saberes construídos fora da academia 

Moscovici (Idem) no parágrafo anterior acaba nos trazendo mais uma das relações 

entre o conhecimento empírico e o científico que como vimos desde o início deste 

capítulo encontram-se dialeticamente relacionados, ao possuírem premissas muitas 

vezes opostas, e  em outros momentos  intercruzarem-se . 

 

Historiadores, filósofos da ciência e os próprios cientistas, por exemplo, têm 

freqüentemente observado que o conhecimento científico também está sendo 

construído/transmitido de prática a prática, ou seja, no contato direto e duradouro 

entre aquele que ensina e aquele que aprende, isto é, semelhante ao saber 

empírico. Mas enfatizam que para fazer ciência é necessário saber converter 

problemas muito abstratos em operações científicas inteiramente práticas. Sendo 

necessária uma relação entre teoria e prática e a construção de um objeto, pois 

somente em função de um corpo de hipóteses oriundas de um conjunto de 

pressupostos teóricos, um dado empírico qualquer pode ser colocado como prova 

ou evidence (BOURDIEU, 2002). 

O habitus científico é uma regra feita pelo homem, ou melhor, um modus 
operandi científico que funciona em estado prático segundo as normas da 
ciência sem ter estas normas na sua origem: é esta espécie de sentido de 
jogo que faz com que se faça o que é preciso fazer no momento próprio, 
sem ter havido necessidade de tematizar o que havia que fazer, e menos 
ainda a regra que permite gerar conduta adequada. O sociólogo que 
procura transmitir o habitus científico parece-se mais com um treinador 
desportivo de alto nível do que com um professor da Sorbone. [...] Ele 
procede por indicações práticas, assemelhando-se nisso ao treinador que 
imita um movimento (no seu lugar, eu faria assim...) ou correções feitas à 
prática em curso e concebidas no próprio espírito da prática (eu não 
levantaria essa questão, pelo menos dessa forma) (BOURDIEU, Idem, p. 
23). 
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Fica evidente o rigor no mundo científico, mas também o fato de nem sempre se 

obter respostas lógicas, assim como no saber empírico. Bourdieu (2002) ainda 

afirma que a verdadeira ciência na maioria das vezes tem má aparência e que para 

o seu avanço é necessário frequentemente correr o risco de não ter os sinais 

exteriores de cientificidade. Isto porque os meios hábeis (entre outros fatores) estão 

atrelados as aparentes violações dos cânones da metodologia elementar que por 

motivos positivistas são levados a encarar como “erros” e como efeitos da inépcia ou 

da ignorância das opções metodológicas fundamentadas na recusa das facilidades 

da “metodologia”.  

 

É necessário que fique claro também os papeis do pesquisador dentro do mundo 

científico e do mundo como um todo uma vez que, 

Com efeito, antes de influenciar a sociedade com suas pesquisas, o 
pesquisador é ele mesmo influenciado. Vive cercado pelos interesses, 
pontos de vista, ideologias que animam a sociedade. [...] É uma conjunção 
desses fatores sociais e de sua personalidade que o cientista pratica seu 
ofício e assume suas responsabilidades. Parece, por vezes ir contra a 
corrente das tendências dominantes. Em outros momentos, contribui para 
sua alimentação e até para sua justificativa (LAVILLE; DIONE, 1999, p. 60).   

 

Bourdieu (Idem, p. 35-36) compartilha do mesmo principio ao fazer duas 

perguntas/afirmações em seu livro “O Poder Simbólico”:  

 

• Como pode o sociólogo efetuar na prática a dúvida radical a qual é 

necessária para pôr em suspenso todos os pressupostos inerentes ao fato de 

ele ser um ser social, portanto, socializado e levado assim a sentir-se como 

peixe na água no seio desse mundo social cujas estruturas interiorizou? 

• Como pode ele evitar que o mundo social faça, de certo modo, através dele, 

por meio das operações inconscientes de si mesmas de que ele é sujeito 

aparente, a construção do mundo social do objeto científico? 

 

Não há como o pesquisador não mostrar na sua pesquisa reflexos deste constante 

conflito entre o todo (mundo) e as partes (pesquisador/pesquisa) uma vez que,  

O cientista sempre deixa suas marcas, ainda quando acredita que se 
“apaga”. Em todo caso, o único modo coerente de desaparecer seria se 
calar ou, melhor ainda, abandonar a atividade científica. Somente nesse 
caso superaria a assimetria existente para atribuir palavra legítima, que nós, 
cientistas, temos a nosso favor [...] (FOLLARI, 2008, p. 83). 
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E não se deve esquecer um fato fundamental “o verdadeiro, em ciências humanas, 

apenas poder ser verdadeiro relativo e provisório” (LAVILLE; DIONNE, 1999, p. 35). 

Follari (Idem) afirma ainda que a “vigilância epistemológica” impõe-se mais as 

ciências dos homens, nas quais a separação entre o senso comum e o discurso 

científico é menos precisa do que nas outras áreas do conhecimento. 

Consequentemente, 

[...] o progresso científico não é cumulativo: ele se move através das 
erupções periódicas. A normalidade temporária é quebrada nos 
pressupostos e métodos básicos. Na ciência normal, a institucionalização 
de paradigmas conduz ao mesmo tempo à cristalização de idéias e ao 
refinamento e precisão, de tal forma que estes se tornam mais vulneráveis à 
anomalias (BAUER, 1997, p. 230) . 
 

Ao final desta discussão evidencia-se que indubitavelmente há uma relação entre 

saber empírico e científico, ora direta e ora indireta. E que os modos de construção, 

consolidação e repasse desses conhecimentos assemelham-se em alguns 

momentos e diferenciam-se em outros em função das características que cada um 

possui logo comparações são possíveis, mas deve-se tomar cuidado com 

equiparações para não prejudicar o entendimento desses dois segmentos do 

conhecimento que apesar de algumas semelhanças são distintos. 

 

3.2 O conhecimento x a informação e a socialização de ambos 

 
É parte também do mundo científico, ou pelos menos deveria ser a socialização do 

saber, isto é, possibilitar que outras pessoas tenham acesso a este conhecimento. 

Mas antes de iniciarmos esta discussão é necessário que diferenciemos o que é 

conhecimento, do que é informação já que muitas vezes são confundidos, 

principalmente no cotidiano, onde nos faltam esclarecimentos sobre muitos 

conceitos que nos cercam. 

 

Primeiro, precisamos entender o que são dados: informações neutras, tais como 

números, imagens e textos que estão armazenados de qualquer forma. A 

informação em si são dados contextualizados e dirigidos a um receptor, a exemplo, 

dos artigos periódicos, imagens numa publicidade, logo a informação não é neutra e 

está sujeita a interpretações. Já conhecimento é uma noção complexa que está 

fundada tanto na reflexão e processamento de informação, em dados e experiências 
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individuais, como nas representações, crenças e práticas compartidas numa 

sociedade (MONTIEL, 2003). 

 

O conhecimento oscila entre o pensamento conceitual e o pensamento criativo, 

sendo qualitativa, ou quantitativamente apreciado. Pode ser implícito, explícito, ativo, 

passivo, prático, abstrato etc. A informação é apenas um instrumento para o 

desenvolvimento do conhecimento, só o fato de acessá-la não gera conhecimento. É 

a maneira como ela se gera e se integra no individuo que é decisiva para a formação 

do conhecimento. Assim é necessário selecionar e processar a informação, que nos 

possibilita fazer frente a uma inundação informativa (MONTIEL, Idem). 

 

Feita a diferenciação entre informação e conhecimento, iniciamos a discussão sobre 

como se dá a socialização de ambos. Tendo em mente que cada vez que um 

conhecimento é gerado e comunicado, torna-se parte da vida coletiva e nos diz 

respeito, ainda mais quando estes saberes servem para solucionar um problema 

social, ou dar explicações sobre algum evento (MOSCOVICI, 2001). São inúmeras 

as teorias que versam sobre esta temática, Barbichon (1973), por exemplo, defende 

a teoria de que existem dois meios de difusão: um meio interno quando especialistas 

do próprio meio acadêmico discutem a dinâmica de um novo conhecimento; e um 

meio externo quando o conhecimento chega até o público em geral, os quais 

algumas vezes não assimilam as informações, pois lhes falta motivação para 

aprender e limitações institucionais no trabalho ou na escola. 

 

Essa dificuldade de compreensão do conhecimento científico como o autor colocou 

está relacionado a algumas limitações na escola, e no nosso entender também nas 

universidades. Algumas dessas dificuldades a nosso ver são: a falta de aulas 

práticas, para que os alunos ao vivenciarem a experiência que deu origem a teoria 

possam melhor compreendê-la; a falta de incentivo à leitura; a falta de 

interdisciplinaridade, a exclusão digital entre outras.  

 

Estas restrições inibem a difusão do saber impedindo na maioria das vezes que o 

mesmo possa tornar-se acessível a todos. Hilgartner (1990) ressalta que existem 

dois fluxos percorridos pelo conhecimento, o fluxo descendente quando parte do 

meio científico para o senso comum, e fluxo ascendente quando o conhecimento sai 
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do senso comum para o meio científico. Neste segundo caso pode-se dar como 

exemplo o estudo sobre as crendices populares de uma determinada localidade, ou 

seja, o que era comum a um determinado grupo passa a ser objeto de estudo. 

 

Bauer (1997) entende que o fluxo descendente é um meio de popularizar o saber 

científico, e o fluxo ascendente um meio de cientifizar o senso comum. Quando o 

conhecimento popular chega à condição de ciência passa a circular por diversos 

meios, publicação em revistas, jornais, televisão (fluxo descendente). Assim os 

canais ascendentes parecem estimular o pensamento teórico e os canais 

descendentes o pensamento mitológico e a formação de imagens.  

 

Bianchetti (2008) sem referir-se diretamente a questão da socialização do 

conhecimento em seus estudos sobre o processo da escrita nos traz um fato de 

grande relevância ao dizer que em meados dos anos 90, surge um novo paradigma 

dentro do mundo científico, incentivado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior- CAPES, no qual a tríade pesquisar-escrever-publicar 

ganhou primazia e passou a ser condição de pertença a instituição e, em particular, 

aos Programas de Pós-graduação stricto sensu (com mestrados e doutorados 

acadêmicos). Fato que conseqüentemente aumentou bastante o número de 

pesquisas e publicações.   

 

Girardello (2008) ressalta que não se deve esquecer que estes textos acadêmicos 

têm a função de socializar o conhecimento e por isso devem ser o mais claro e com 

o menor número de inequívocos possíveis.  

Bauer (1997) lembra que, no entanto, dentro do modelo dominante de comunicação 

da ciência espera-se que primeiramente sejam nutridos os meios de comunicação 

científicos e posteriormente os canais populares. Todavia algumas vezes esse 

“padrão” não é cumprido e os estudos são divulgados primeiramente a imprensa no 

que é chamado de “ciência por conferência a imprensa”.  

 

Nesta fase de popularização por meio da mídia não se pode esquecer que algumas 

vezes as informações são manipuladas por interesses políticos e dado a falta de 

conhecimento por parte da audiência, esta não consegue perceber que está 

recebendo uma informação deturpada (BAUER,Idem). 
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Percebe-se que os problemas relacionados à socialização do saber são diversos e 

difíceis de serem resolvidos, pois depende da mobilização de diversas instituições e 

na aquisição de novos hábitos de todos os envolvidos no processo.  

 

No que dizem respeito às instituições, estas têm papel fundamental na transmissão 

dos saberes. Guaresch (1997), por exemplo, afirma que todas as culturas possuem 

instituições e normas formais que as conduzem por um lado a individualização e por 

outro a socialização. As representações criadas por elas carregam a marca desta 

tensão tentando mantê-las num nível suportável, no entanto não existe sujeito sem 

sistema e vice versa.  

 

Ao observar de forma mais crítica a realidade científica em que vivemos, percebe-se 

que a academia tem muito mais acesso aos saberes empíricos, do que a 

comunidade em geral tem acesso ao saber científico, ou seja, há uma desigualdade 

na socialização do saber. Para a autora referida a seguir o acesso desigual às 

informações, assim como as instituições que asseguram a distribuição de recursos 

materiais,políticos e culturais gera uma utilização diferenciada do material simbólico 

no sentido não só de expressar peculiaridades das condições de existência, mas 

também de formular interesses divergentes (DURHAM, 2004). Essa desigualdade 

acaba criando um abismo entre pesquisados e pesquisadores o que é reforçado 

pelo fato de poucas pesquisas retornarem os dados às comunidades pesquisadas. E 

cabe a academia mudar essa realidade por possuir maior poder de ação nesse 

sentido e pela própria ética que esta instituição deve assumir perante a sociedade. 
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4 O MUNICÍPIO INVESTIGADO 
 

4. 1 Aspectos sócio espaciais 

 
O município de Santa Rosa de Lima do ponto de vista geográfico situa-se no sul de 

Santa Catarina na microrregião do Vale do Tubarão, a 120 km da capital 

Florianópolis, a uma latitude de 28°02’21’’e longitude de 49°07’40’’. Conta com uma 

superfície de 154 km², de clima tropical temperado, mantendo uma temperatura 

média de 18° (Governo do Estado de Santa Catarina). Possui 2.089 habitantes de 

acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2001). 

Localizado entre o Parque Nacional de São Joaquim e o Parque Estadual da Serra 

do Tabuleiro, na região das Encostas da Serra Geral, cuja topografia é 

extremamente acidentada, suas altitudes variam entre 400 e 1800m acima do nível 

do mar. No que diz respeito à hidrografia nascem nesta região os rios Cubatão, 

Capivari, Tijucas, Braço do Norte e Itajaí do Sul, além de possuir fontes de águas 

minerais e termais e minérios como caulim, quartzo, fosfato e fluorita (GUZZATTI, 

2003).  Na página seguinte uma figura ilustrativa da região, onde se encontra o 

município estudado. 
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Figura 2: Caminhos/ estradas para as Encostas da Serra Geral 
Fonte: Revista Desafios do Desenvolvimento (2006) 
 

Santa Rosa de Lima possui uma paisagem rural riquíssima, enquadrando-se como 

paisagem cultivada nas comunidades próximas ao centro político do município e 

como paisagem natural nas regiões mais afastadas e próximas das Encostas da 

Serra Geral.  
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Estes atributos descritos por Pires (2001) são associados a outros favorecendo uma 

ampliação do valor turístico da região, com destaque para as igrejas e capelas 

luteranas e católicas, residências em meio aos morros, açudes, cultivos diversos e 

algumas estruturas construídas em função dos cultivos de fumo [estufas] ou da 

queima de madeira para carvão [hoje bastante recriminadas e denunciadas]. 

 

Para que se possa compreender a configuração atual deste município, faremos um 

levantamento da sua formação sócio espacial. O município situa-se na região das 

Encostas da Serra Geral, uma região ocupada inicialmente por índios da tribo 

Xokleng que moravam às margens dos rios e nas áreas das várzeas. Estes viviam 

da plantação da mandioca, do milho, do algodão, frutas, tabacos e grãos que eram 

cultivados no sistema de coivara (limpeza dos terrenos por meio de queimadas para 

o plantio). Entre este povo não havia a propriedade de terras ou dos meios de 

produção, suas atividades eram organizadas principalmente pela divisão sexual do 

trabalho e visando a subsistência da tribo (LACERDA, 2005). 

 

Mas a partir do século XIX os índios passaram a ser exterminados pelos 

colonizadores que se fizeram presente na região (LACERDA, Idem; RECH, 1993). 

Este período está identificado com a intensificação da colonização de Santa 

Catarina por europeus uma vez que “O governo brasileiro através de campanhas 

publicitárias na Europa, incentivava a vinda de imigrantes, tanto para substituir a 

mão-de-obra escrava [...] como para fixação em áreas pouco povoadas, como no 

território catarinense” (CARDOSO; SCHULZ, 2002, p. 46). 

 

De acordo com Rech (Idem) o estabelecimento de condições favoráveis à imigração 

foi iniciado em 1808 com a Abertura dos Portos e firmadas em 1819 com a lei que 

possibilitava a aquisição de terras por estrangeiros. Assim, chegaram ao Brasil 

inúmeros imigrantes. No caso de Santa Catarina destacam-se os alemães que, além 

de serem atraídos pela política brasileira de incentivo a imigração, também viviam 

uma situação socioeconômica e política dramática em função das guerras, do 

crescimento demasiado da população e da falta de alimentos e de terra para a 

mesma. 
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Alguns fugiam de perseguições políticas, outros cansados de revoluções, 
procuravam um ambiente de paz para suas famílias, outros, viam na 
imigração o único meio de fugir da miséria, sempre mais prementes [...] 
Todos saíram de seus países com a esperança secreta de uma fortuna fácil 
que lhes permitisse, em poucos anos voltar ricos à terra natal 
(DALL’ALBA, 1973, p. 16). 
 

Rech (1993) afirma que os primeiros alemães que chegaram em 1827, eram 139 

colonos vindos do sul da Alemanha trazidos pelo Barão de Antonina para o núcleo 

de Rio Negro, onde atualmente localiza-se a cidade de Mafra. Estima-se então 

[...] que entre 1824 e 1859, mais de 20 mil alemães emigraram para o 
Brasil, com ajuda do governo, localizando-se, principalmente na vertente 
norte do vale do Jacuí e na encosta da Serra Geral, onde exploram a terra 
como pequenos proprietários.  Desenvolveu a cultura de produtos 
tradicionais da Alemanha como centeio, batata e adotaram outras culturas 
da agricultura tropical brasileira bem como introduziram a combinação 
norte-americana da cultura do milho e, criação de suínos (RECH, Idem, p. 
9). 

 

Sachet e Sachet (1997) relatam ainda que devido ao prestígio do Imperador do 

Brasil, este conseguiu o desembarque, em 1828 no Desterro de 523 alemães 

oriundos de Bremen. Alguns permaneceram na capital, outros foram para Lages e 

alguns poucos fundaram a primeira Colônia Alemã de Santa Catarina onde hoje está 

o município de São Pedro de Alcântara. No entanto, a geografia e outros problemas 

do lugar diferenciavam-se bastante da realidade que o imigrante estava habituado 

causando descontentamento e deserções.  

 

Lacerda (2005) afirma que em função das dificuldades encontradas pelos alemães, 

estes foram aos poucos se deslocando em direção ao atual Vale do Rio Braço do 

Norte e do Rio Capivari em busca de terras menos montanhosas e mais favoráveis 

ao cultivo. Assim, a partir de 1895 surgem outras colônias, a exemplo, de Santa 

Rosa de Lima, Rio Fortuna e Santa Rosa.  

 

Seis anos mais tarde (1905) inicia-se oficialmente a colonização de Santa Rosa de 

Lima com chegada dos alemães. E, no ano de 1920, intensifica-se este processo 

com os fluxos migratórios de italianos e açorianos (SCHMIDT, 2000).  
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Vale ressaltar que o segundo grupo de imigrantes veio em menor número e eram 

descendentes na sua grande maioria da terceira ou quarta geração dos primeiros 

imigrantes que chegaram ao estado proveniente de cidades circunvizinhas como Rio 

Fortuna, Anitápolis, São Martinho, São Bonifácio e Braço do Norte (MULLER, 2001).  

 

De acordo com Piazza (1994) foi criado na região um núcleo colonial em 08 de julho 

de 1925 pelo Decreto Lei n° 16.972, sendo assentadas nesta área 440 famílias de 

colonos. A organização e fundação das colônias eram normalmente realizadas com 

o apoio e incentivo do Governo e/ou de empresas de colonização, os quais 

providenciavam a demarcação das terras e infra-estrutura básica. No entanto, 

Schmidt (2000) relata que Santa Rosa de Lima e outras localidades da região do 

Vale do Rio Braço do Norte não receberam tal incentivo. Assim, esta fase foi 

espontânea e dificultosa e toda realizada por agricultores. 

 

Além da falta de apoio para implantação de infra-estrutura básica como estradas, 

comunicação e transporte havia também o isolamento geográfico que dificultavam o 

estabelecimento de uma rede de comercialização e acesso aos centros 

consumidores. Assim, estes fatores aliados à topografia acidentada e uma densa 

floresta foram os principais obstáculos para ocupação destas terras. No entanto 

estas dificuldades foram sendo superadas com o tempo e com as técnicas agrícolas. 

A primeira técnica utilizada para o cultivo da terra foi à coivara, técnica esta herdada 

dos índios, exterminados posteriormente pelos colonizadores em várias localidades 

da região (MULLER, 2001).    

 

Nos espaços em que se fixavam, os colonos destinavam as regiões de várzeas à 

construção de casas, ao pomar, à horta e a criação de animais, as demais áreas das 

propriedades situadas nas encostas serviam as lavouras. Apesar das dificuldades já 

mencionadas existia um pequeno comércio, no qual os agricultores trocavam seus 

excedentes por produtos que não produziam como roupas, sal e alguns 

instrumentos. As principais mudanças ocorridas nesta época devem-se a ampliação 

das picadas possibilitando o trânsito entre Anitápolis e Santa Rosa de Lima. Outras 

mudanças significativas foi o surgimento de outras atividades produtivas como 

ferrarias, engenhos de açúcar, produção de fubá e farinha de mandioca.  
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Além da abertura de um abatedouro em Rio Fortuna nos anos 40 intensificando o 

comércio de porcos vivos. Na década de 60 este modo de vida e produção entra em 

crise, assim como a comercialização do porco e da banha em função da entrada no 

mercado de óleo vegetal e margarina (LACERDA, 2005). 

 

Também se evidencia a diminuição dos tamanhos das propriedades que são 

divididas para criação de novos núcleos familiares. Esta nova realidade provoca uma 

intensificação do êxodo rural em direção ao Alto Vale do Itajaí e oeste do estado 

uma vez que a crise gera a necessidade de novas fontes de renda e produção. Fato 

que induziu/facilitou a integração das famílias à agroindústria fumageira que 

implantou na região as estufas de fumo, assim como os pacotes tecnológicos 

(sementes selecionadas, fertilizantes e agrotóxicos) por meio da instalação da 

Empresa Souza Cruz. Esta atividade traz algumas mudanças socioeconômicas 

como: uma renda fixa e garantida, assistência técnica e crédito agrícola (LACERDA, 

Idem / GUZZATTI, 2003). Além é claro dos impactos ambientais em função do uso 

dos agrotóxicos, do tipo de cultivo e dos males à saúde em função dos mesmos.  

 

A força de trabalho ainda era predominantemente familiar, mas eventualmente 

contratava-se mão- de -obra assalariada (diarista ou temporário). Também se pode 

citar como principais mudanças deste período: a formação de instituições 

representativas (como sindicatos); redução da auto-suficiência das propriedades, 

ocasionando uma maior dependência econômica e tecnológica; perda de 

conhecimentos, da lógica de decisão e gestão de práticas tradicionais e culturais; a 

mercantilização da produção; aumento da auto-exploração familiar, principalmente 

durante as colheitas (LACERDA, Ibidem). Percebe-se que os efeitos desta atividade 

são muito mais negativos do que positivos uma vez que limita a liberdade de 

atuação dos agricultores, além de prejudicar sua saúde e o meio ambiente.  

 

Outra atividade presente na região a partir de meados da década de 80 foi a 

produção de carvão vegetal em função da crise do fumo e da empresa carvoeira 

Cerâmica Criciúma S.A - CECRISA que passou a explorar diretamente as áreas de 

matas, assim como assumir o papel de intermediária, ao comprar carvão dos 

agricultores. Porém esta atividade vem diminuindo gradativamente com a saída da 

empresa da região, a fiscalização ambiental e também a conscientização dos 
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agricultores. E aqueles que ainda a praticam são normalmente agricultores que 

habitam distante da sede do município e se encontram em situações precárias, sem 

serviços públicos de saúde, educação etc. (MULLER, 2001).  

 

Na década de 90, a exemplo de outras regiões do sul do país, Santa Rosa de Lima, 

e toda a região das Encostas da Serra Geral passaram por problemas ambientais e 

sociais, que foram reforçados pela crise da fumicultura e pela desertificação social 

vivida na localidade. Os agricultores naquele momento não viam perspectivas de 

crescimento e muitos se deslocaram para centros urbanos (ULLER, 2005). Foi neste 

quadro que a Agroecologia e o Turismo foram gradativamente incorporando-se a 

história local e mudando o modelo de desenvolvimento da região. 

 

4.2 A agroecologia nas Encostas da Serra Geral 

 
A crise da fumilcultura na região das Encostas da Serra Geral e outros problemas de 

ordem social, econômica e demográfica foram modificando o quadro de produção da 

região. Esta conjuntura permitiu que aos poucos o fumo deixasse de ser a principal 

fonte de renda região em função dos problemas já citados e da entrada da 

agroecologia na tradicional agricultura de subsistência local. Com isto, o sistema 

agrário atual passou a existir considerando quatro sistemas produtivos: o 

agroecológico, o leiteiro, o reflorestamento e o fumo (LACERDA, 2005). Das quatro 

atividades citadas pode-se dizer que a agroecologia foi aquela que trouxe maiores 

transformações socioeconômicas e ambientais para o município.  Ela se iniciou de 

maneira sutil e aos poucos foi concretizando-se como uma proposta e realidade 

transformadora.  

 

Esta transformação foi iniciada 1996 durante um dos primeiros encontros da 

população local no Gemüse Fest (uma festa típica da localidade que tem no prato 

gumüse sua principal atração). Na ocasião estava presente um empresário do ramo 

de supermercados, natural do município e recém chegado da Europa que incentivou 

os agricultores locais a produzirem sem agrotóxicos.  
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Este empresário estava impressionado com o sucesso destes produtos no mercado 

europeu e acreditava que poderia ser uma possibilidade original e atrativa 

economicamente capaz de beneficiar aos agricultores e a ele próprio que seria 

considerado um inovador no meio empresarial de Florianópolis (GUZZATTI, 2003).  

 

É criada então em dezembro de 1996 a Associação dos Agricultores Ecológicos das 

Encostas da Serra Geral (AGRECO) que já em 1997 forma um núcleo inicial de doze 

(12) famílias, que em menos de dois anos aumentou para cinqüenta (50) famílias, 

organizando-se para consolidar o modelo agroecológico na região (FEUSER, 2006).  

Este crescimento deve-se a implantação em 1998 do Projeto Intermunicipal de 

Agroindústrias Modulares em Rede com financiamento do Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar, cujo objetivo era de promover um amplo 

processo de desenvolvimento solidário na região por meio da agregação de valor a 

partir criação de agroindústrias rurais de pequeno porte, para a geração de 

oportunidade de trabalho e renda (BRDE, 2004).  

 

Além de agregar valor as agroindústrias também procuravam envolver os 

agricultores em uma organização produtiva a partir da organização de um 

condomínio de duas ou mais famílias. As famílias levavam sua produção para as 

agroindústrias, onde a manipulavam agregando assim valor ao produto por meio 

inclusive da criação de certificação nacional sob a responsabilidade da AGRECO 

(HEUSER, 2002).  

 

Em agosto de 2000 foram inauguradas as 15 primeiras agroindústrias, envolvendo 

cinqüenta (55) famílias de agricultores, das quais trinta e três (33) eram de Santa 

Rosa de Lima. No ano seguinte em Anitápolis foi organizada a 1ª Festa de Alimentos 

Orgânicos e a inauguração da 27ª agroindústria, a primeira daquela localidade 

(BRDE, Idem). Atualmente as agroindústrias estão em vários municípios associados 

à AGRECO e os principais produtos beneficiados e comercializados são: cana de 

açúcar, na forma de açúcar mascavo e melado; o mel; a cebola, beterraba, vagem, 

couve flor, e outros na forma de conserva; o leite na forma de queijo; e as hortaliças 

embaladas a vácuo.  
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Além de algumas modificações no modo de produção, a exemplo, da 

industrialização, a agroecologia também trouxe mudanças nos modos de 

distribuição, a exemplo, do supermercadista que serve de intermediário entre o 

produtor e o consumidor (LACERDA, 2005). 

 

Vale ressaltar que a AGRECO merece destaque por vários motivos: ser aberta a 

todos os agricultores; valorizar a identidade cultural dos associados; buscar a 

competitividade a partir da cooperação; buscar a auto-sustentabilidade e o equilíbrio 

ambiental; agregar valor aos produtos primários a partir das próprias famílias dos 

agricultores; estabelecer relações interinstitucionais baseadas em parcerias e no 

estabelecimento de redes e se preocupar com a saúde dos associados e diversificar 

a produção agropecuária (HEUSER, 2002). 

 

As agroindústrias são importantes também, pois reverteram a visão dos moradores 

de que era inevitável a regressão do êxodo rural cada vez maior e o fim da produção 

agrícola na região. Ao mesmo tempo em que os agricultores perceberam que a 

formação de grupos era a melhor maneira de aprimorar a qualidade dos seus 

produtos, de processá-los conforme a exigência do mercado, além de tornar seu 

trabalho melhor distribuído, menos penoso e mais produtivo.  Atualmente os 

produtos da AGRECO são vendidos por mais de 10 redes de supermercados de 

Santa Catarina e do Rio Grande do Sul e em pontos de vendas menores. Seus 

produtos também são vendidos em cestas básicas por meio de entrega direta e 

utilizados na merenda escolar nas redes municipal e estadual do ensino 

Catarinense. E atualmente, iniciando um novo perfil de cultivo na região, dez 

agricultores estão trabalhando com ervas medicinais (BRDE, 2004). 

 

De uma forma geral, a agroecologia cresce em conceito e em ações. Em 2005 

Lacerda (2005) identificou em Santa Rosa de Lima sessenta e uma (61) 

propriedades orgânicas (no município existem trezentos e três (303) 

estabelecimentos agropecuários), numa proporção de cinco (05) estabelecimentos 

convencionais para um (01) orgânico, correspondendo a aproximadamente 50 vezes 

o índice Nacional e Catarinense. Estes números permitiram que neste ano de 2008, 

o município recebesse o título de Capital Agroecológica do Estado de Santa 

Catarina.  
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4.3 O agroturismo de Santa Rosa de Lima 

 
O agroturismo no município foi uma conseqüência do movimento agroecológico, 

uma vez que as pessoas passaram a visitá-lo para conhecer as agroindústrias 

ligadas a agroecologia. E como a localidade não possuía infra-estrutura nem de 

hospedagem, nem de restauração para oferecer aos seus visitantes, iniciou-se um 

processo de organização das famílias agricultoras para recepcioná-los (FEUSER, 

2006). 

 

O processo de organização e implantação da atividade turística em Santa Rosa de 

Lima está diretamente relacionado com a implantação do programa de agroturismo 

da Encosta da Serra Geral (região da qual o município faz parte), o qual teve início 

no final de 1998 quando houve as primeiras articulações para esta possível 

experiência, sendo de fundamental importância o encontro de duas Organizações 

não-governamentais-ONGs catarinenses, a AGRECO e o Centro de Estudos e 

Promoção da Agricultura de Grupo- CEPAGRO.  Vale ressaltar que este parágrafo e 

todos os demais que relatam o processo de implantação deste projeto tem como 

referência a dissertação de Guzzatti (2003), que como já mencionado no capitulo 2 

foi a técnica responsável pelo mesmo. 

 

O CEPAGRO possuía uma parceria com entidades francesas, possibilitando a 

Guzzatti  ir a França conhecer algumas experiências de turismo no espaço rural, e 

em especial a associação  Accueil Paysan (referenciada no capitulo 2). Esta 

experiência reforçou o interesse no CEPAGRO de buscar mecanismos para 

desenvolver tal atividade em Santa Catarina.  Assim este iniciou uma consulta as 

entidades que compunham sua junta administrativa, analisando aquelas que 

pudessem desenvolver projetos desta natureza.  

 

A AGRECO apresentou-se como interessada, visto que o turismo já havia sido 

sugerido pelos agricultores em seu planejamento estratégico, uma vez que o 

município de Santa Rosa de Lima vinha sendo visitado pelos motivos já 

mencionados anteriormente. Fato que fez com que os agricultores vissem no 

turismo, uma oportunidade para desenvolver uma nova atividade, fonte de renda e 

empregos.  
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Assim após um consenso no interior da CEPAGRO de que seria válido investir no 

desenvolvimento do turismo na região da AGRECO, elaborou-se um projeto que foi 

enviado ao Ministério do Desenvolvimento Agrário/ Secretária de Agricultura 

Familiar/ Programa Nacional da Agricultura Familiar (MDA/SAF/PRONAF). A 

elaboração deste projeto delineou os fundamentos para o desenvolvimento do 

programa de agroturismo nas Encostas da Serra Geral: mobilização/ sensibilização; 

diagnóstico das propriedades rurais; associativismo; capacitação e resgate e 

preservação da cultura e do meio ambiente. 

 

Liberada as verbas no início de 1999 pelo PRONAF o projeto foi iniciado pelo 

CEPAGRO em parceria com a AGRECO, as Prefeituras Municipais, Serviço 

Municipal de Aprendizagem Comercial (SENAC), Comissão Pastoral da Terra (CPT) 

e demais entidades. Este projeto teve como município prioritário Santa Rosa de 

Lima por ser a sede do mesmo, e como demais membros Rancho Queimado, 

Anitápolis, Rio Fortuna e Gravatal. Com relação aos dois últimos ressalta-se a 

facilidade de acesso via BR 382, ou SC 431/ BR 101, além de aproveitar o fluxo 

turístico do último município mencionado que já recebia cerca de 20 mil turistas.  

 

E para a seleção dos municípios como um todo se considerou as seguintes 

características: são pequenos municípios cuja economia é baseada na agricultura; a 

região é marcada pela agricultura familiar; os municípios pertencem ao mesmo 

território, com forte identidade histórica e cultural; existe um projeto fundamentado 

na produção orgânica, na organização dos agricultores e na preservação do meio 

ambiente; há a necessidade de organizar o turismo na região; existência de um 

patrimônio cultural e natural considerável na região; e há uma facilidade de acesso 

pela BR 101 e BR 282, além da proximidade com grandes centros urbanos. 

 

Depois da seleção dos municípios e avaliação das realidades locais, a coordenação 

do projeto recebeu a colaboração de prefeituras, e entidades parceiras que 

manifestaram interesse em apoiar o projeto. Inicia-se então o processo de 

sensibilização das comunidades. Para tanto, realizou-se cinco palestras, cada uma 

em um dos municípios envolvido.  
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Os eventos eram organizados pelo poder público local, estes tinham por objetivo 

explicar o projeto, os conceitos envolvidos e as experiências de outros lugares. No 

final discutia-se sobre os temas abordados e identificavam-se os interessados. 

 

A próxima etapa foram as viagens de estudos e intercâmbios a outras localidades, 

onde se desenvolvia a atividade turística. Cada município teve em média oito 

pessoas participando, as quais deveriam ser preferencialmente agricultores 

interessados em desenvolver o agroturismo e um técnico local que seria o 

responsável pelo desenvolvimento das ações no município. Ao final das 

sensibilizações formaram-se Grupos Municipais de Agroturismo (GAM), a partir da 

formação destes grupos (GAM) iniciou-se o diagnóstico participativo, metodologia 

desenvolvida por meio de reuniões realizadas na casa de cada agricultor 

interessado em desenvolver a atividade. O intuito era de definir coletivamente o 

serviço a ser prestado pela propriedade.  

 

Definido os projetos individuais em cada propriedade, formatou-se o circuito 

municipal, considerando as necessidades básicas de um turista (hospedagem, lazer, 

alimentação e venda de produtos) e de complementação das propriedades. Na 

definição dos serviços a serem ofertados os agricultores aproveitaram as estruturas 

já existentes nas propriedades no intuito de minimizar gastos, já que o agroturismo é 

uma atividade complementar. Concluída esta fase, os participantes do projeto 

sentiram a necessidade de formar uma associação para que a proposta fosse 

fortalecida e instigasse a participação dos agricultores no processo. Formou-se 

então uma pré-associação que também foi responsável pelo estatuto preliminar da 

futura entidade. 

 

Surge então a idéia da parceria com a Accueil Paysan de modo que o trabalho 

iniciado em SRL fosse semelhante ao realizado na França. Para tornar esta 

possibilidade uma realidade, a CEPAGRO foi a mediadora dos primeiros contatos e 

em dezembro de 1998 veio ao Brasil uma representante desta instituição para 

conhecer a proposta, firmando um termo de cooperação na mesma ocasião. Em 18 

de junho de 1999 é fundada a Associação de Agroturismo Acolhida na Colônia 

(AAAC), com sede em Santa Rosa de Lima e como demais membros os mesmos 

municípios do projeto de agroturismo das Encostas da Serra Geral.  
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No período aprovou-se também seu estatuto e caderno de normas elaborado com a 

participação de um representante da associação francesa citada anteriormente, 

documento este de grande relevância, pois assegura a permanência do agricultor 

em suas atividades primárias e a qualidade dos serviços prestados aos turistas. 

 

Veio então a fase de capacitação iniciada com dias de campo, sendo elaborado um 

material de apoio a “Série Agroturismo”, que continha seis temas, os quais foram 

identificados nos diagnósticos participativos. Cada dia de campo tratava de um 

desses assuntos e era realizado na propriedade que tinha maior dificuldade no tema, 

de acordo com a avaliação do técnico local.  Também houve os cursos de longa 

duração (60 e 80 horas) de caráter bem prático, realizados nas propriedades rurais.  

E outra viagem de estudo para conhecer outras experiências, assim como a 

realização de oficinas realizadas pelo Programa Nacional de Municipalização-PNMT 

em Tubarão.  

 

Mas para que alguns agricultores desenvolvessem seus projetos foi necessária uma 

consultoria especializada, principalmente, nas áreas de arquitetura, ecoturismo e 

alimentação. Os consultores não elaboravam projetos, apenas davam orientações e 

posteriormente, iam as propriedades novamente verificar os trabalhos realizados. 

Ressaltando que muitos agricultores investiram no turismo com recursos próprios e 

aqueles que não possuíam verba para tanto, usaram o financiamento do fundo 

rotativo criado pela AAAC e que era composto por doações de técnicos. Outros 

pontos trabalhados neste projeto foram: o embelezamento e paisagismo das 

propriedades por meio de cursos de longa duração, ocorrendo após o término do 

curso um concurso para eleger o melhor jardim. 

 

Outras ações também foram criadas como parte do resgate e preservação da cultura 

local, tais como a realização de um concurso de culinária local que resultou num 

livro de culinária típica da Encosta da Serra Geral. Outra ação neste sentido foi à 

coleta de causos feita por um pesquisador que percorreu os cinco municípios, 

conversando com historiadores e moradores antigos, resultando também em um 

livreto, intitulado “Causos do Agroturismo”.  
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Com relação ao meio ambiente realizaram ações como os cuidados com a proteção 

das fontes de água, fiscalização das áreas com mata nativa ou em recomposição, 

vigilância e denúncia de desmatamento ilegal para fazer carvão e também pela 

participação em movimentos ambientalistas; e por fim uma formação constante, já 

que cursos e atividades são realizados com freqüência de acordo as necessidades 

que surgem. 

 

Feuser (2006) menciona outras ferramentas que são utilizadas nas formações e 

treinamentos das famílias agricultoras que possuem pousadas: programas de rádio, 

boletins informativos, folders e vídeos. E apoiados pelo Ministério do Turismo e pelo 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) foi 

estruturada a “Metodologia Acolhida na Colônia”, que apresenta e orienta os 

procedimentos necessários para a implantação do agroturismo em pequenos 

municípios. Estes materiais também auxiliam os ministrantes dos cursos de longa 

duração de capacitação e preparação para oferecer serviços e produtos turísticos.  

 

Feuser (Idem) também demonstra em seu estudo o quanto a AAAC é fundamental 

para os agricultores familiares em sua busca por uma alternativa para geração de 

renda e melhoria da qualidade de vida. A mesma destaca a importância do período 

de 1999 a 2004, no qual trabalharam para a consolidação do projeto sendo firmadas 

diversas parcerias com entidades públicas e privadas, além do trabalho voluntário de 

muitas pessoas.  

 

Além dos cursos, da elaboração de materiais e das reuniões entre os associados da 

AAAC, foram necessárias algumas transformações espaciais, para organização dos 

meios de hospedagem. Entre as alterações físicas possíveis, se incorporou com 

bastante originalidade a construção de ambientes novos ou parcialmente novos a 

outros ambientes adaptados, tais como as estufas de fumo que tiveram seu espaço 

interno reaproveitado. Também foi implantado saneamento básico (poucas casas 

possuíam fossa séptica) e suas fontes foram protegidas, fator de grande relevância, 

pois a região é fonte de água mineral que abastece boa parte do estado. Os jardins 

foram paisagisticamente organizados, assim como os ambientes internos das 

pousadas para melhorar a ambiência (GUZZATTI, 2003; ULLER, 2005).  
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Contudo isto não significa uma descaracterização da paisagem, pois se sabe que 

esta como parte do espaço não pode ser estática, uma vez que o espaço é “[...] 

constantemente modificado pela história. A questão estaria em manter os traços 

ditos naturais, o mais próximo possível de suas formas originais, numa perspectiva 

bastante preservacionista [...]” (YÁZIGI, 2001, p. 40). E em Santa Rosa de Lima pelo 

que foi observado, existe esse senso preservacionista mencionado pelo autor. 

 

Ao deslocar-se pelo município verificam-se outras alterações como: o início das 

obras de asfaltamento da estrada de acesso ao município, à restauração do 

conjunto arquitetônico da Igreja de Santa Catarina com uma proposta de 

revitalização do entorno desta edificação, com a construção de um centro cultural, 

de uma biblioteca e de uma área para prática de esportes; e a implantação das 

Ecovilas, um projeto mais amplo que visa à construção de residenciais dentro dos 

padrões ecologicamente corretos (FEUSER, 2006). Na figura a seguir as etapas de 

implantação do Agroturismo nas Encostas da Serra Geral. 
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              Figura 3: Etapas da Proposta de Agroturismo nas Encostas da Serra Geral 

                            Autor: Guzzatti (2003). 
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Além das transformações físicas também foram criadas instituições como: a 

Cooperativa dos Agricultores Ecológicos da Encosta da Serra Geral 

(COOPERAGRECO) em 1998; a Cooperativa de Crédito dos Agricultores 

Associados (CRESOL) em 1999; a Cooperativa dos profissionais (ALIAR) em 2001; 

Associação de Desenvolvimento das Encostas da Serra Geral Catarinense (ADS) 

em 2004; e as Encostas da Serra Geral Alimentação e Hospedagem em 2005 

Feuser (2006). Na figura a seguir uma ilustração hierárquica destas instituições. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
    

 
  Figura 4: Redes Associativas dos Agricultores Familiares das Encostas da Serra Geral 
��Fonte: Adaptado de Feuser (2006). 
 

 Vale ressaltar que o projeto da AAAC como um todo se expandiu ao: incluir o 

Município do Grão Pará na Regional do Território das Encostas da Serra Geral; criar 

a Regional Ibirama que abrange os municípios de Vitor Meirelles, Witmarsum, 

Presidente Getúlio, Lontras, Presidente Nereu e Ibirama; e ter em seu projeto de 

expansão as localidades de Urubici e Imbituba (AAAC, 2009).  

  

É válido mencionar também que está em andamento o projeto para construção do 

“Museu Histórico Municipal de Santa Rosa de Lima”, um espaço comunitário nas 

formas de uma museologia de caráter popular voltado para a problemática “homem, 

cultura e meio ambiente”. Seu espaço e equipamentos serão utilizados como 
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instrumentos didático-pedagógicos na formação e educação de estudantes de 

ensino regular e na capacitação de jovens agricultores (AAAC, Idem).  

 

Ao que se refere especificamente ao setor de alimentação e hospedagem de Santa 

Rosa de Lima, atualmente, a oferta compreende os seguintes produtos e serviços: 

cinco pousadas coloniais e duas residências que oferecem quartos coloniais, e um 

sítio que oferece a experiência de passar o dia em uma casa típica de alemães. 

Além disto, algumas atividades estão sendo ofertadas como parte do pacote de 

descanso, relaxamento e contemplação: trilhas, pescas, rafting, trekking, banhos em 

águas termais [Balneário Paraíso das Águas – o novo parceiro não associado da 

AAAC], observação da flora e fauna local (AAAC, Ibidem). Percebe-se então que o 

modelo é dinâmico e busca novas alternativas para melhorar o bem estar de 

visitantes e visitados. 
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5 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 
 

5.1 Apresentação dos trabalhos identificados na pesquisa 
 
O universo desta pesquisa compreendeu bancos de dados eletrônicos de quarenta e 

uma (41) escolas (faculdades e cursos) de universidades localizadas nos estados do 

Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e acesso ao site de busca, Google 

Acadêmico. Ao todo encontramos trinta e nove (39) estudos científicos que versam 

sobre questões atreladas ao modelo agroturístico e agroecológico de Santa Rosa de 

Lima1, sendo cinco (05) teses, dezesseis (16) dissertações, treze (13) artigos, quatro 

(04) monografias um (01) relatório de pesquisa. As teses, dissertações e 

monografias foram encontradas em maior número na Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC), seguida pela Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), e com 

apenas um trabalho identificado, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS). Os artigos analisados foram localizados em alguns periódicos nacionais, 

anais de eventos científicos e capítulo de livro.  

 

Os autores destas produções científicas são oriundos das ciências exatas, 

biológicas e humanas o que gera uma grande diversidade de temas abordados a 

partir também de uma grande variedade de metodologias e linhas de pensamento. 

Apesar desta multiplicidade de trabalhos encontrados, apresentados nos quadros 

abaixo, estaremos analisando apenas aqueles que tenham o agroturismo como 

tema principal dado os objetivos da nossa pesquisa. Ressaltamos também que ao 

final de nosso estudo localizamos outras produções, porém decidimos não referi-las 

nesta dissertação por tratar-se de textos que foram produzidos a partir de algumas 

das dissertações por nós analisadas. 

 

 

 

 
���������������������������������������� �������������������
1 Foram encontrados outros 141 trabalhos científicos sobre o município de Santa Rosa de Lima que 
pesquisam sobre a qualidade de vida dos agricultores, as mulheres rurais, as comunidades 
tradicionais, entre outros temas. Estes trabalhos são oriundos principalmente das engenharias, 
agronomia e ciências humanas no geral, e estão também presentes na Região Sudeste, 
principalmente Rio de Janeiro e São Paulo. E não foram inseridos nesta pesquisa por não se 
enquadrarem nas delimitações da mesma. 
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Instituição Tipo de 
trabalho 
científico 

Programa de 
Pós- Graduação 
ou Curso de 
Graduação 

Autor Titulo 

Universidade 
Federal de 
Santa Catarina-
UFSC 

Tese Geografia GRADE, M. Fórum do maciço do 
Morro da Cruz e AGRECO 
como espaço transitório: 
germinando a 
espacialização de relações 
solidária em Santa Catarina 

Universidade 
Federal de 
Santa Catarina-
UFSC 

Tese Engenharia de 
Produção 

KALNIN, J. L. Desenvolvimento 
local/regional focado na 
agroindústria familiar: 
experiências em Santa 
Catarina 

Universidade 
Federal de 
Santa Catarina-
UFSC 

Tese Ciências 
Humanas 

MARTINEZ, 
A. 

Atuação das ONGs nas 
dinâmicas de 
desenvolvimento 
territorial sustentável no 
meio rural de Santa 
Catarina: os casos da 
APACO, do Centro Vianei 
de Educação Popular e da 
Agreco 

Universidade 
Federal de 
Santa Catarina-
UFSC 

Tese Engenharia de 
Produção 

RANGEL, S.  Proposta de índice para 
gestão do desenvolvimento 
econômico da agricultura 
familiar 

Universidade 
Federal de 
Santa Catarina-
UFSC 

Tese Geografia CABRAL, L. 
O.  
 

Espaço e ruralidade num 
contexto de 
desenvolvimento voltado à 
agricultura familiar. 

Universidade 
Federal de 
Santa Catarina-
UFSC 

Dissertação Agroecossistemas ANDRADE, A. 
P. C. 

Diagnóstico de variedades 
locais e as razões 
subjacentes à prática da 
conservação: estudo de 
caso nos municípios de 
Anitápolis e Santa Rosa de 
Lima-SC 

Universidade 
Federal de 
Santa Catarina-
UFSC 

Dissertação Agroecossistemas AZEVEDO, E. As relações entre 
qualidade de vida e 
agricultura familiar 
orgânica: da articulação de 
conceitos a um estudo 
exploratório 

Universidade 
Federal de 
Santa Catarina-

Dissertação Geografia CARDOSO, I.  Agroecologia e produção 
do espaço: a experiência 
dos agricultores da 
AGRECO 
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UFSC 

Universidade 
Federal de 
Santa Catarina-
UFSC 

Dissertação Agroecossistemas CRUZ, F. T.  Qualidade e boas práticas 
de fabricação em um 
contexto de agroindústria 
rurais de pequeno porte 

Universidade 
Federal de 
Santa Catarina-
UFSC 

Dissertação Engenharia de 
Produção 

FELIPPI, R. Estudo de um método de 
análise e avaliação 
ergonômica aplicada ao 
sistema de comercialização 
da AGRECO 

Universidade 
Federal de 
Santa Catarina-
UFSC 

Dissertação Geografia GELBCKE, D. 
L.  

Agroturismo e produção 
do espaço nas encostas 
da Serra Geral: entre idéia 
e a prática 

Universidade 
Federal de 
Santa Catarina-
UFSC 

Dissertação Engenharia de 
Produção 

GUZZATTI, T. 
C.  

Agroturismo como 
instrumento de 
desenvolvimento rural: 
sistematização e análise 
das estratégias utilizadas na 
implantação de um 
programa de um 
agroturismo nas Encostas 
da Serra Geral catarinense. 

Universidade 
Federal de 
Santa Catarina-
UFSC 

Dissertação Engenharia de 
Produção 

HEUSER, D. 
M. D.  

Repercussões do 
agroturismo na qualidade 
de vida de núcleos 
familiares receptores do 
município de Santa Rosa 
de Lima-SC: um processo 
criativo e solidário 

Universidade 
Federal de 
Santa Catarina-
UFSC 

Dissertação Agroecossistemas MULLER, J. 
M.  

Do tradicional ao 
agroecológico: as veredas 
das transições – o caso dos 
agricultores familiares de 
Santa Rosa de Lima. 

Universidade 
Federal de 
Santa Catarina 
– UFSC 

Dissertação 

 

Economia OLIVEIRA, B. 
M. L.  

 

A produção de alimentos 
orgânicos pela rede de 
pequenas agroindústrias 
familiares da agreco em 
Santa Rosa de Lima e Rio 
Fortuna – SC. 

Universidade 
Federal de 
Santa Catarina-
UFSC 

Dissertação Computação ROSSAL, M. 
M.  

Modelagem de uma base de 
dados de suporte à uma 
organização cooperativa 

Universidade 
Federal de 
Santa Catarina-

Dissertação Computação SANTOS, S. 
S. 

Design participativo do 
sistema de informações da 
Associação dos agricultores 
Ecológicos das Encostas da 
Serra Geral – AGRECO 
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UFSC 

Universidade 
Federal de 
Santa Catarina-
UFSC 

Dissertação Agroecossistemas VANDRESEN, 
C.  

Merenda orgânica: uma 
política pública para a 
agricultura familiar 

Universidade 
Federal de 
Santa Catarina-
UFSC 

Monografia Medicina DGINKEL, M. 
H. G. 

O impacto da implantação 
do Programa Saúde da 
Família medido pelo grau 
de satisfação: estudo de 
caso em Santa Rosa de 
Lima/ Santa Catarina 

Universidade 
Federal de 
Santa Catarina-
UFSC 

Monografia Agronomia HAKENHAAR, 
R. 

Implantação e condução de 
projetos de produção 
intensiva de leite e carne 
sob Pastoreio Voisin em 
propriedades familiares. 

Quadro 01: Produção Científica da UFSC 
Fonte: Dados de pesquisa (2007 – 2008) 
 

Instituição Tipo de 
trabalho 
científico 

Programa de 
Pós- Graduação 
ou Curso de 
Graduação 

Autor Título 

Universidade 
do Vale do 
Itajaí-UNIVALI 

Dissertação Turismo e 
Hotelaria 

ARNHOLD 
JR, M. 

Turismo Rural Ético: o 
Agroturismo em Santa Rosa 
de Lima 

Universidade 
do Vale do 
Itajaí-UNIVALI 

Dissertação Turismo e 
Hotelaria 

ULLER, C. 
D.  

O agroturismo de Santa 
Rosa de Lima – SC: 
características e 
singulariadades da 
hospedagem familiar 

Universidade 
do Vale do 
Itajaí-UNIVALI 

Graduação Turismo e 
Hotelaria 

CAPPELINI, 
C. E. 

Desenvolvimento de website 
como proposta de divulgação, 
informação e fomento a 
comercialização de produtos 
e serviços da associação de 
agroturismo acolhida na 
colônia, Santa Catarina, Brasil 

Universidade 
do Vale do 
Itajaí-UNIVALI  

Graduação Administração COELHO, 
F.  

Plano de expansão de vendas 
de produtos agroecológicos 
da AGRECO 

Universidade 
do Vale do 
Itajaí-UNIVALI 

Graduação 
(Relatório de 
Pesquisa) 

Turismo e 
Hotelaria 

CYRILLO, 
R. B. 

Desenvolvimento local, 
impactos sociais e o 
agroturismo em Santa Rosa 
de Lima (SC): interfaces  

Quadro 02: Produção Científica da UNIVALI  
Fonte: Dados de pesquisa (2007- 2008) 
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Instituição Tipo de 
trabalho 
científico 

Programa de 
Pós- Graduação 
ou Curso de 
Graduação 

Autor Título 

Universidade 
do Federal do 
Rio Grande do 
Sul-UFRGS 

Dissertação Desenvolvimento 
Rural 

LACERDA, 
T. 

A unidade familiar e as 
novas funções atribuídas à 
agricultura: o caso dos 
agricultores ecológicos do 
território da Encostas da 
Serra Geral 

Quadro 03: Produção Científica da UFRGS  
Fonte: Dados de pesquisa (2007- 2008) 
 
 
 
Periódicos e 
Capitulos de 
Livros 

Temática 
Central 

Autor Título 

Rev. Brás. 
Agroecologia. v. 2, 
n.1, fev., 2007. 

Agroecologia  ANDRADE, 
A.P.C.; COMIN, 
J.J.; MULLER, P. 
R. M. 

A dinâmica da conservação de 
variedades locais entre agricultores 
familiares. 

Turismo Visão e 
Ação, v.6, n.3, 
set/dez, 2004. 

 

Agroturismo CABRAL, L.O.; 
SHEIB, L.F. 

Análise da dinâmica espacial de um 
contexto agroturístico. 

IV Congresso 
Internacional sobre 
Turismo Rural e 
Desenvolvimento 
Sustentável, 2006, 
Joinvile. p. 17- 36.  
 

Agroturismo  HUESER, D, M, 
D; PATRICIO, Z. 
M. 

O agroturismo no contexto de núcleos 
familiares receptores de Santa Rosa de 
Lima (SC). 

Revista Fólio, v.1,  

p 1- 1, 2007. 

Agroturismo  HUESER, D, M, 
D; PATRICIO, Z. 
M. 

Pesquisa Qualitativa no turismo: 
procedimentos metodológicos. 

Desafios do 
desenvolvimento, 
n.20, junho, 2005. 

 

Turismo 
Sustentável 

SAMPAIO JR, O. 
F. 

Aposta no turismo ecológico. 

Eisforia, v. 1, n. 1, p. 
98-121, jun, 2003. 

Agroecologia MULLER, J. Do tradicional ao agroecológico: as 
veredas das transições (o caso dos 
agricultores familiares de Santa Rosa de 
Lima/SC 
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Turismo: Visão e 
Ação, v.7, n.1, p. 
69-91, jan/abr, 2005 

 

Agroturismo SAMPAIO, C. 
A.C.; JUNIOR, 
O.M 

Arranjo produtivo local como estratégia 
que promove o ecodesenvolvimento: 
Análises das experiências de Bonito 
(MS), Lagoa de Ibiraquera (Garopaba e 
Imbituba) (SC) e Santa Rosa de Lima 
(SC). 

ALMEIDA, J. A; 
SOUZA, M. (Org).  
Turismo rural: 
patrimônio, cultura e 
legislação. Santa 
Maria: 
FACOS/UFSM, 
2006. 

Turismo rural SILVA, Y.F Alimentação e transformações  culturais 
no meio rural: uma discussão sobre 
gastronomia e rural e segurança 
alimentar. 

Turismo – Visão e 
Ação, v.6, n.2, 
p.207-215, 2004. 

Agroecologia SILVA, Y.F.; 
CYRILLO, R.B 

Mudanças alimentares, saúde e bem 
estar a partir do movimento de 
agricultora familiar agroecológico 
associado ao agroturismo.  

X Encontro Nacional 
de Turismo com 
Base Local, 2007, 
João Pessoa. p. 
573-581. 

Agroturismo SILVA, Y. F.; 
FEUSER, L.O. 

O agroturismo em Santa Rosa de Lima: 
itinerários da formação sustentável nas 
encostas da serra geral. 

X Colóquio 
Internacional de 
Geocrítica, 2007, 
Porto Alegre.  

Agroturismo SILVA, Y. F.; 
ARNHOLD JR, 
M. 

Turismo ético e inclusivo: construções 
culturais, conflitos e tensões na gestão 
de uma rede de agroturismo em Santa 
Rosa de Lima – SC/Brasil. 

X Encontro Nacional 
de Turismo com 
Base Local, 2007, 
João Pessoa. p. 
635-641. 

Agroturismo SLAPNICKA, Z. 
M. 

Santa Rosa de Lima: tempo e espaço – 
um fazer antigo numa era de 
transformações envolvendo comunidade 
local. 

Apostila do Curso 
Profissionalizante 
de Agroecologia 
para Instrutores/ 
EPAGRI. 

Agroecologia TAGLIARI, P. S. Situação atual e perspectivas da 
agroecologia. 

Quadro 04: Produção Científica no Formato Artigo (Periódicos / Livro) 
Fonte: Dados de pesquisa (2007 – 2008) 
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5.2 Discursos do Sujeito Coletivo (DSCs) e suas análises 
 
Como explicado no item anterior estaremos analisando apenas os textos que 

tenham como temática principal o agroturismo. Ressaltando  que para identificá- los 

fizemos uma leitura de todos os trabalhos que apresentassem temáticas afins. Após 

esta leitura identificamos doze (12) textos que se enquadravam no critério acima 

mencionado. Analisamos então cinco (5) dissertações e  sete (7) artigos que 

estudam o modelo agroturistico de Santa Rosa de Lima, os quais apresentamos nos 

quadros abaixo. Lembrando que os mesmos passaram pelos procedimentos 

metodológicos descritos no item 1.3.1 para que obtivessemos os DSCs 

apresentados mais adiante. 

 

Instituição Tipo de 
trabalho 
científico 

Programa de 
Pós- Graduação 
ou Curso de 
Graduação 

Autor Titulo 

Universidade 
Federal de 
Santa Catarina-
UFSC 

Dissertação Geografia GELBCKE, 
D. L.  

Agroturismo e produção do 
espaço nas encostas da 
Serra Geral: entre idéia e a 
prática 

Universidade 
Federal de 
Santa Catarina-
UFSC 

Dissertação Engenharia de 
Produção 

GUZZATTI, 
T. C.  

Agroturismo como 
instrumento de 
desenvolvimento rural: 
sistematização e análise das 
estratégias utilizadas na 
implantação de um programa 
de um agroturismo nas 
Encostas da Serra Geral 
catarinense. 

Universidade 
Federal de 
Santa Catarina-
UFSC 

Dissertação Engenharia de 
Produção 

HEUSER, D. 
M. D.  

Repercussões do 
agroturismo na qualidade 
de vida de núcleos 
familiares receptores do 
município de Santa Rosa 
de Lima-SC: um processo 
criativo e solidário 

Universidade do 
Vale do Itajaí-
UNIVALI 

Dissertação Turismo e 
Hotelaria 

ARNHOLD 
JR, M.  

Turismo Rural Ético: o 
Agroturismo em Santa Rosa 
de Lima 

Universidade do 
Vale do Itajaí-
UNIVALI 

Dissertação Turismo e 
Hotelaria 

ULLER, C. 
D.  

O agroturismo de Santa 
Rosa de Lima – SC: 
características e 
singulariadades da 
hospedagem familiar 

Quadro 05: Dissertações analisadas nesta pesquisa 
Fonte: Autor 
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Periódicos e 
Capitulos de 
Livros 

Temática Autor Título 

Turismo Visão e 
Ação, v.6, n.3, 
set/dez 2004. 

Agroturismo CABRAL, L.O.; 
SHEIB, L.F. 

Análise da dinâmica espacial de um 
contexto agroturístico. 

IV Congresso 
Internacional sobre 
Turismo Rural e 
Desenvolvimento 
Sustentável, 2006, 
Joinvile. p. 17- 36.  

Agroturismo  HUESER, D, M, 
D; PATRICIO, Z. 
M. 

O agroturismo no contexto de núcleos 
familiares receptores de Santa Rosa de 
Lima (SC). 

Revista Fólio, v.1, p. 
1- 17, 2007. 

Agroturismo  HUESER, D, M, 
D; PATRICIO, Z. 
M. 

Pesquisa Qualitativa no turismo: 
procedimentos metodológicos. 

Desafios do 
desenvolvimento, 
n.20, junho, 2005. 

Turismo 
Sustentável 

SAMPAIO JR, O. 
F. 

Aposta no turismo ecológico. 

X Encontro Nacional 
de Turismo com 
Base Local, 2007, 
João Pessoa. p. 
573-581. 

Agroturismo SILVA, Y. F.; 
FEUSER, L.O. 

O agroturismo em Santa Rosa de Lima: 
itinerários da formação sustentável nas 
encostas da serra geral. 

IX Colóquio 
Internacional de 
Geocrítica, 2007, 
Porto Alegre.  

Agroturismo SILVA, Y. F.; 
ARNHOLD JR, 
M. 

Turismo ético e inclusivo: construções 
culturais, conflitos e tensões na gestão 
de uma rede de agroturismo em Santa 
Rosa de Lima – SC/Brasil. 

X Encontro Nacional 
de Turismo com 
Base Local, 2007, 
João Pessoa. p. 
635-641. 

Agroturismo SLAPNICKA, Z. 
M. 

Santa Rosa de Lima: tempo e espaço – 
um fazer antigo numa era de 
transformações envolvendo comunidade 
local. 

Quadro 06: Artigos analisados nesta pesquisa 
Fonte: Autor 
 

Os DSCs apresentados a seguir são a união das expressões chaves dos DSCs de 

cada texto apresentado acima. Queremos esclarecer que outras  idéias centrais e 

ancoragens surgiram, o que geraria outros DSCs além dos aqui apresentados e 

analisados. Mas em função dos nossos objetivos, estaremos trabalhando com 

apenas duas duas temáticas que englobam algumas dessa idéias centrais e 

ancoragens, são elas:  
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• Interações entre saber empírico e científico nas trocas e/ou interações 

culturais; 

• Modelo Agroturistico de Santa Rosa de Lima: beneficíos e fragilidades para 

comunidade local 

 

 Antes de iniciarmos estas análises vale ressaltar que descrever e discutir discursos 

não é uma tarefa fácil, uma vez que se trata de uma reflexão em que o pesquisador 

se propõe a ‘olhar’ o que outro pesquisador, com sua bagagem teórica, predispõe-se 

a apresentar como compreensão e interpretação de um dado fenômeno. É 

importante lembrar, que ainda que ambos pesquisadores, o que escreveu e o que 

analisa, tenham que possuir um amplo conhecimento do tema tratado, ainda assim 

esta é uma tarefa amplamente subjetiva, jamais neutra e com distintas 

possibilidades e caminhos do conhecimento passíveis de serem percorridos. 

 

Também é necessário levar em consideração que no momento que se analisa um 

texto escrito, teremos que integrar inúmeras e múltiplas perspectivas do autor, 

contudo, sem manter um contato com ele para questioná-lo ou saber se a nossa 

compreensão do texto é correta. Como afirmavam Bourdieu, Chamboredon e 

Passeron (1999), o processo de comunicação (escrito ou falado), exige um espírito 

atento às significações e intenções do discurso do outro e do discurso de quem lê ou 

escuta este discurso. É também destes autores a afirmação de que existe uma 

atitude ativa (e não neutra) de quem constrói e de quem decifra um discurso. Daí 

porque muitas vezes, aquele que constrói o discurso procura corrigir, matizar ou 

tornar plausível a explicação oferecida. 

 

5.2.1 Relações entre saber empírico e científico nas trocas e/ou interações 

culturais 

Este módulo de discussão com seus respectivos DSCs nos trazem os efeitos 

intangíveis e/ou subjetivos da atividade agroturística no município em questão, pois 

estão relacionados a novos hábitos, novos saberes, a troca de experiências e a 

valorização do homem e do ambiente rural. Considerando os objetivos desta 

pesquisa, concentraremos nossas análises neste módulo de discussão.  
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Visto que as relações entre saber empírico  e científico já foram discutidas no 

capitulo 3, iremos  iniciar esta seção com uma breve discussão sobre cultura,trocas 

culturais e algumas de suas relações com a atividade turística para que possamos 

em seguida correlacioná-las com a questão do conhecimento, ao analisarmos os 

DSCs.  

 

Cultura é uma palavra de origem latina, derivada do verbo colere que quer dizer 

cultivar, estando ligada em seu sentido original as atividades agrícolas. Mas os 

romanos ampliaram este significado e passaram a usar para se referir ao 

refinamento pessoal, a cultura da alma. Já no século XIX, com a intensificação do 

poderio europeu frente os demais povos do mundo, gerando contatos entre diversas 

nações, a cultura generaliza-se como questão Científica e passa então a ser 

estudada pelas ciências humanas. Neste mesmo século tornou-se dominante a 

visão laica, quer dizer, não religiosa do mundo social e da vida humana. Assim a 

moderna preocupação com cultura nasceu associada às necessidades do 

conhecimento e de realidades de dominação política. Desde então são variadas as 

discussões e as definições deste vocábulo (SANTOS, 2003).    

 

Vale esclarecer que os conceitos apresentados aqui são contemporâneos, de 

abordagem antropológica e coadunam com nosso entendimento sobre tal questão.  

Para Kupper (2002) cultura é uma questão de idéias, de valores, uma atitude mental 

coletiva e já que as idéias, os valores, a cosmologia, a estética e os princípios 

morais são expressos por intermédio de símbolos e, portanto, o meio é a 

mensagem, a cultura podia ser entendida como um sistema simbólico. Montiel 

(2003, p.18) complementa este conceito ao considerar cultura “uma elaboração 

comunitária mediante a qual os indivíduos, se auto-representam e assinalam 

significações comuns ao mundo que os rodeia”. Assim cultura é uma capacidade de 

um grupo humano de produzir, as condições de um determinado modo de viver 

humanamente, de se relacionar com o mundo, com os outros e consigo mesmo 

(SIDEKUM, 2003).  
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Devemos ressaltar também que a dinamicidade e relatividade são duas 

características da cultura. Santos (Idem) afirma, por exemplo, que nada do que é 

cultural pode ser estanque, pois a cultura é parte de uma realidade, na qual a 

mudança é um aspecto fundamental. Já Williams (2003) diz que ao contrário do 

conhecimento científico, a sabedoria da cultura é subjetiva, e que suas reflexões são 

relativas e não leis universais, a verdade cultural de um, não é necessariamente a 

verdade do outro.   

 

Entendemos que o momento presente nos permite vivenciar de maneira mais clara e 

intensa estas duas características da cultura, já que de acordo com teóricos como 

Montiel (2003) o momento em que nos encontramos é um intenso processo de 

hibridações, desterritorializações, descentramentos e reorganizações frutos da 

irrupção de novas tecnologias de informação e comunicação. Permitindo ao 

individuo exercer cada vez mais sua capacidade de mover-se entre mundos culturais 

diferentes, tendo inclusive experiências inéditas em sua vida. 

 

Acreditamos que o turismo seja um dos meios de mover-se entre mundos culturais 

distintos, já que tal atividade baseia-se no deslocamento e que alguns de seus 

segmentos têm como atrativo principal a cultura do outro. A atividade turística é 

responsável pelo contato direto de culturas diferentes e tem como um dos seus 

princípios destacar a cultura do visitado, mas não podemos esquecer que o visitante 

também carrega consigo traços de sua cultura e que estes também são estranhos 

aos residentes.  

 

Neves (2003) considera o próprio turismo uma atividade cultural já que conhecer 

lugares, degustar pratos peculiares de cada região entre outras atividades é 

conhecer elementos que dizem respeito as pessoas, as suas sensibilidades, sua 

normas, seus valores, suas emoções. É um exercício de colocar-se por alguns 

momentos no lugar do outro, que cotidianamente vive aquela realidade, a qual é 

proporcionada fortuitamente aos turistas.  
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 Gandara et al (2006) expõem outra forma de associar turismo e cultura, 

considerando o primeiro como um meio de conservação do último. Ao mencionarem 

as relações entre o turista e a comunidade receptora, recomendam que a 

comunidade faça uso de seus bens materiais e imateriais, valorizando-os e 

preservando-os para uma troca mais autêntica entre ambas as partes. Desta forma o 

turismo apresentar-se-ia não só como um instrumento de contemplação de uma 

dada cultura, mas também passaria a vivenciar a mesma.  

 

Deste encontro entre turistas e autóctones podem haver impactos positivos como: o 

intercambio de informação cultural, idéias e crenças, estímulo ao interesse e 

conservação do patrimônio cultural, estímulo ao orgulho de sua cultura na 

comunidade anfitriã, aumento do consumo bens e serviços locais gerando  

oportunidades de bens e consumo,etc.; e impactos  negativos como: distorção dos 

costumes locais, a produção cultural tornar-se dependente do fluxo turístico etc. 

(GANDARA et al, Idem). 

 

Neves (2003) também concorda que da relação entre a atividade turística e a cultura 

possam ocorrer efeitos positivos e negativos, mas ressalta também que os conflitos 

não devem ser tomados como uma visão fatalista da situação. Afirma ainda que não 

há receitas prontas para equacionar esta relação, mas que o pré-requisito para 

qualquer incremento neste sentido deve considerar os padrões sociais, econômicos, 

culturais e políticos da comunidade receptora e jamais subjugá-la as exigências 

imperiosas do mercado,caminhando assim para a o exercício da cidadania.  

 

No caso do município investigado nesta pesquisa o agroturismo colocou em contato 

a cultura rural com a cultura urbana, pessoas com alto nível escolaridade e pessoas 

ricas em conhecimentos empíricos gerando uma interação entre estas culturas e 

estes conhecimentos que trouxe uma série de benefícios para todos os envolvidos. 

Mas que sem dúvida alguma também requer cuidados para evitar os conflitos. 
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5.2.1.1 Análises dos DSCs sobre relações entre saber empírico e científico nas 

trocas e/ou interações culturais  

 

A análise aqui apresentada reflete a apreensão que fazemos dos textos lidos e da 

interpretação dos mesmos, considerando o modelo de análise adotado. Como 

resultado, na organização das Idéias Centrais e DSCs, fontes das expressões e 

ancoragens dos autores estudados, descrevemos à luz de alguns referenciais 

teóricos, as percepções oriundas das representações construídas sobre os 

conhecimentos empíricos e científicos que hoje circundam o universo de Santa Rosa 

de Lima. 

 

Expressões Chaves (ECH) Ancoragem (AC)  

- agroturismo [...] produto é o (a) agricultor(a), seu modo 
de vida, sua cultura e tradições, seu trabalho e o meio 
ambiente onde vive 

-resgate da auto-estima dos agricultores 

- A mulher tem um papel significativo tanto na execução 
de serviços quanto no gerenciamento e administração 
do empreendimento  

- mulheres [...] se sentem valorizadas  

- novos conhecimentos e tecnologias 

- nível de conhecimento sobre temáticas relacionadas 
com agroecologia, agroturismo [...]  ficou internalizado 
entre estes atores sociais  

- é expressivo o nível de comunicação de todos eles  

- componente educativo que transcende o território da 
Comunidade  

- desenvolvimento pessoal é atribuído ao diálogo no 
processo de gestão participativa  

- um momento de trocas e experiências culturais  

- os dois lados têm a oferecer e receber  

- satisfação é demonstrado abertamente  

- repercutido de forma expressiva na maneira de ser e 
na desenvoltura do homem do campo  

- troca de experiências chegam a ser comparados ao 

- Visão sistêmica  

- Processos cognitivos 

- Questões de gênero, de poder e 
culturais.  
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estudo formal.  

- visitantes conhecer e compreender o modo de vida 
rural  

- alegria e descontração, pelo convívio com “pessoas de 
fora” 

- possibilita a aprendizagem multicultural 

-grau de intimidade e confiança conquistados entre 
ambos  

- mudanças no modo de vida das famílias  

- adaptar e até mesmo construir novos hábitos  

- Reconstrução de fazeres e saberes  

Quadro 07: ECHs e ACs da temtácia 5.2.1 
Fonte: Autor 
 

IDÉIAS CENTRAIS (IC) 

 

01- O agroturismo foi um vetor do desenvolvimento intelectual dos agricultores e o 

nível expressivo de comunicação que possuem se deve a gestão participativa do 

modelo aplicado. A questão educativa é marcante dentro deste processo; 

 

02-O agroturismo valorizou as características locais aumentando a auto-estima do 

agricultor. Provocou também a mudança de hábitos e entre outras conseqüências 

gerou o aumento na qualidade de vida da população local; 

 

03-A mulher agricultora passou desempenhar novas funções e a ser valorizada 

dentro desta nova realidade; 

 

04-A interação entre visitantes e visitados é positiva para ambas as partes. Há uma 

troca de experiências e conhecimentos distintos que enriquece a todos, cada parte 

apreende novas informações.  
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DISCURSOS DO SUJEITO COLETIVO (DSC) 

 

01-O agroturismo foi um vetor do desenvolvimento intelectual dos agricultores 

proporcionando conhecimentos sobre agricultura orgânica, agroturismo, e um nível 

expressivo de comunicação o que se deve a gestão participativa do modelo 

aplicado. O fator educativo dentro deste processo é tão marcante que transcende o 

território da comunidade; 

 

02-O agroturismo valorizou as características locais, seu povo e sua cultura 

aumentando a auto-estima do agricultor. Provocou também a construção de novos 

hábitos e/ou à adaptação de hábitos antigos. Entre as mudanças vale destacar: as 

novas funções da mulher agricultora e a sua valorização nesta nova realidade, e 

também o aumento na qualidade de vida da população local; 

 

03-A interação entre visitantes e visitados é positiva para ambas as partes. Há uma 

troca de experiências e conhecimentos que enriquece a todos, são realidades 

distintas que se cruzam e ao final deste cruzamento cada um leva consigo 

informações que desconhecia e/ou que lhe faltavam. Tudo dentro de um ambiente 

confiável e alegre. 

 

O DSC 01 possibilita-nos discutir a relação entre saber empírico e o científico que se 

tornou mais evidente no município a partir da implantação da agroecologia e do 

agroturismo. Uma vez que estes dois projetos trouxeram uma nova realidade para 

esta comunidade, a qual teve que passar por uma série de transformações. Entre 

elas uma transformação intelectual, pois passaram a lidar com conceitos até então 

desconhecidos, transmitidos normalmente por pessoas oriundas de universidades 

reconhecidas na região.  

 

O contato direto com essas pessoas por meio do modelo de gestão participativa 

permitiu aos agricultores o acesso a estes novos conhecimentos, que foram 

transmitidos em conversas informais, ou em atividades pedagógicas, como cursos, 

palestras e outras formas de encontros de natureza educativa.  Assim estes aos 

poucos foram familiarizando-se com esta nova realidade, possibilitando a discussão 

sobre tais temáticas dentro do próprio grupo e entre estes e os agentes externos.  
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Se pensarmos na explicação de Souza (2008) sobre as representações coletivas 

podemos afirmar que a partir do agroturismo, os indivíduos criaram novas 

representações ao identificar e reconhecer os novos fatos e dados advindos desta 

realidade, ao dar sentido aos mesmos. Contribuindo para a construção do processo 

de socialização dos indivíduos que possuidores de bases informacionais são 

capazes de criar novos conhecimentos. 

 

Fica evidente então a importância do espaço público para a transmissão e 

construção do saber como afirmado por Jovchelovitch (1997), já que todo o 

processo de implantação do agroturismo ocorreu com a participação da comunidade 

em espaços, onde o acesso aos interessados era livre e acima de tudo lhe era dado 

o direito da palavra.  

 

Permitindo desta forma a troca e formação de saberes e de uma nova realidade, 

uma vez que para Laburthe-Tolra e Warnier (1997) o processo de aprendizado 

implica num processo de socialização que vai além da aquisição de técnicas.  

Nesses encontros observamos tanto o fluxo descendente, como o ascendente 

defendido por Hilgartner (1990), pois os agricultores, de acordo com os autores 

analisados, parecem apreender e praticar alguns conceitos criados na academia, por 

outro lado, os pesquisadores estudam o cotidiano dos agricultores e suas novas 

formas de lidar com este cotidiano, para a elaboração de novas análises e novas 

teorias.  

 

Contudo, considerando a quantidade dos estudos analisados e pelo nível e 

quantidade de pessoas da comunidade local que têm acesso a estes 

conhecimentos, podemos afirmar que há uma disparidade entre o que é produzido e 

o que socializado na comunidade. Esta disparidade, observada em visitas a região 

durante a realização de disciplinas do mestrado ou em visitas agendadas pelo grupo 

de pesquisa, pode ser constatada nas conversas com alguns líderes da AAAC, com 

a demonstração explícita de que a academia tem muito mais acesso ao saber 

empírico desta comunidade do que a comunidade tem acesso aos resultados dos 

estudos realizados na região. 
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A disparidade de socialização do saber é uma realidade nesta localidade. Mas 

apesar desta situação, é importante ressaltar que o contato dos agricultores com 

agentes externos, neste caso não só os pesquisadores, mas também técnicos dos 

projetos de agroecologia e agroturismo, assim como funcionários públicos e 

privados, e os turistas foram responsáveis pela valorização dos saberes locais que 

se manifestam em cada agricultor, no seu dia a dia, refletindo também no ambiente 

que o envolve. Esta valorização do que é local como mostra o DSC 02 aumentou a 

auto-estima do agricultor e trouxe novas perspectivas frente às crises sociais e 

econômicas da atualidade. 

 

Podemos dizer então que o agroturismo deu um novo sentido à identidade desta 

localidade. De acordo com Augé (1999), considerando a abordagem antropológica, 

quando se fala em sentido, falamos em sentido social, isto é, as relações 

simbolizadas e efetivas entre seres humanos que se ordena em dois eixos, o do 

pertencimento e/ou identidade e o da alteridade. No caso de Santa de Rosa de Lima 

o contato com a alteridade, isto é, com a diferença, que presente na nova realidade 

por meio das novas atividades e relações fez com que fosse reforçado o sentimento 

de pertencimento, de identificação com o modo de vida rural. Para o mesmo autor 

somente na e pela vida social na relação com o outro é possível efetuar a edificação 

de uma estrutura simbólica. 

 

Ressaltando que entendemos por identidade, um conjunto de características 

compartilhadas pelos membros de um grupo permitindo um processo de 

identificação entre eles e diferenciação com relação a outros grupos, tendo em 

mente que a identidade nunca está definida de uma vez por todas (LABURTHE-

TOLRA; WARNIER, 1997). Cuche (1999) vai mais além ao dizer que a identidade se 

constrói e reconstrói constantemente no interior das trocas sociais. Assim identidade 

e alteridade são ligadas por uma relação dialética, uma vez que a identificação 

acompanha a diferenciação.  

 

Como conseqüência da aquisição de novos conhecimentos e deste novo valor social 

dado à identidade local, que como vimos no parágrafo anterior é dinâmica, houve a 

criação de novos hábitos entre os agricultores, como: a nova forma de cultivar 

(agroecologia) que também trouxe hábitos alimentares mais saudáveis, as práticas 
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ligadas ao agroturismo como hospedar e oferecer refeições. E ainda gerenciar estas 

novas atividades e seu tempo, pois não abandonaram suas atividades primárias 

para praticar apenas o turismo.  

 

De um modo geral este novo contexto aumentou a qualidade de vida da população 

local (DSC 02) e para Moraes (2007) isto se justifica por diversos fatores: as 

transformações realizadas na localidade para recepção dos turistas também 

beneficia o autóctone, a valorização do que é local pelo turista causa satisfação no 

visitado, a possibilidade de adquirir conhecimento com o visitante, o consumo de 

produtos produzidos naturalmente melhora sua saúde. E assim não só os 

agricultores, mas também os turistas têm seu nível de qualidade de vida aumentado. 

 

É nesta interação entre turista e agricultor que acontece as maiores trocas culturais, 

evidenciando o DSC 03, pois os contatos são mais diretos e duradouros, uma vez 

que o primeiro insere-se no cotidiano do último. Possibilitando que o visitante 

aprenda as práticas rurais no contato direto com os agricultores e que estes 

aprendam sobre realidades distintas por meio dos diálogos.  Na definição de Augé 

(1999) cultura é uma singularidade coletiva, como coletiva corresponde ao que certo 

número de homens compartilha, e como singular ela corresponde aquilo que os 

distingue dos outros homens.  

 

E contrariamente ao que muitos pensam as relações contínuas entre grupos não 

levam necessariamente ao desaparecimento progressivo das diferenças culturais. 

Com freqüência ao contrário do que se supõem estas relações são organizadas para 

manter a diferença cultural. Em algumas ocasiões provocam até uma acentuação da 

diferença por meio do jogo de defesa (simbólica) das identidades (CUCHE, 1999). O 

município de Santa Rosa de Lima é um exemplo desta teoria de Cuche (idem), pois 

de acordo com os autores analisados o contato entre autóctones e agentes 

externos, o qual já dura mais de dez anos, no geral, não vem causando 

descaracterizações, e sim a valorização e manutenção do que é local.  

 

Esta valorização implica em atrair o visitante pela diferença, mas, mostrando que 

este diferente é importante, inclusive para a alimentação deste que o visita. 

Observamos que no caso do turismo a diferença é o fator de atratividade.  
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Além do mais o contato com o diferente neste caso é uma realidade para os dois 

lados que na relação criada a partir da atividade turística trocam experiências e 

conhecimentos de forma harmoniosa e respeitosa. Diferente de outros tipos de 

encontro (colonização, escravidão, guerras), nos quais um grupo tenta sobrepor-se 

ao outro. 

 

5.2.2 Modelo Agroturistico de Santa Rosa de Lima: beneficíos e fragilidades 

para comunidade local 

 
Neste segundo módulo de discussão estaremos analisando os DSCs que versam 

sobre o modelo de agroturismo implantado no município investigado, o qual está 

fundamentado nos princípios do desenvolvimento sustentável e do modelo de 

agroturismo da associação francesa Accueil Paysan. Veremos nos discursos 

oriundos dos trabalhos analisados que o mesmo trouxe muitos benefícios para a 

localidade, mas que também apresenta algumas fragilidades a serem tratadas. Visto 

que a criação e o andamento do modelo em questão, assim como os princípios da 

referida associação francesa foram detalhados no capitulo 4, iniciaremos esta 

sessão com uma breve discussão sobre desenvolvimento sustentável e sua relação 

com a atividade turística.  

 

O conceito de desenvolvimento sustentável foi utilizado primeiramente pela União 

Internacional Pela Conservação da Natureza (IUCN) em 1986, na sua conferência 

mundial sobre conservação e desenvolvimento realizada em Ottawa, Canadá. Os 

princípios deste novo conceito e novo paradigma tinham por finalidade: integrar 

conservação da natureza e desenvolvimento; satisfazer as necessidades humanas 

fundamentais; perseguir equidade e justiça social; buscar autodeterminação social e 

respeitar a diversidade cultural; e manter a integridade ecológica. No ano seguinte o 

Relatório Brundtland da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

retoma o conceito descrevendo-o como desenvolvimento que reponde as 

necessidades presentes, sem comprometer as necessidades das gerações futuras 

(MONTIBELLER-FILHO, 2008). 
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Analisando os detalhes deste novo conceito observa-se que: é desenvolvimento 

porque não se limita à questão do crescimento quantitativo, ao contrário intervém 

nas qualidades das relações humanas com o meio ambiente, na necessidade de 

conciliar a evolução dos valores socioculturais com a negação de todo processo que 

leve a perdas culturais ‘nativas’. E é sustentável por responder a equidade 

intrageracional e intergeracional. O novo paradigma baseia-se então 

fundamentalmente no trinômio: eficiência econômica, eficácia social e ambiental, 

que ao serem cumpridas simultaneamente atingem o desenvolvimento sustentável. 

Vale ressaltar, no entanto que este modelo paradigmático recebeu críticas que 

diferem desta ótica (MONTIBELLER-FILHO, Idem). 

 

Para Scotto, Carvalho e Guimarães (2007) o Relatório de Brundtland aponta 

caminhos que reconciliam os ideais do desenvolvimento e a necessidade premente 

de reconhecer os limites ambientais e de diminuir a pobreza no mundo. Neste 

sentido avança em diversos aspectos se comparado aos documentos da 

Conferência de Estocolmo (1972). Com este modelo a questão ambiental é colocada 

no marco mais amplo das relações sociais, reconhecendo-se a desigualdade entre 

os países e o aumento da pobreza como ameaças a um futuro social e 

ambientalmente equilibrado para todos.  

 

Todos estes questionamentos voltam a ser discutidos na década de 90 com a 

realização da Conferência das Nações Unidas Sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (CNUMAD), a Rio-92 que completou o ciclo social da ONU, 20 

anos após da realização da Conferência de Estocolmo (1972). A convocatória teve 

como tema central a questão ambiental em relação aos dilemas do 

desenvolvimento. Neste sentido, foi um marco no estabelecimento de tratados e 

convenções que dão início a um novo patamar de diálogos e negociações 

internacionais relacionados às questões ambientais, tanto entre os setores 

governamentais, como entre setores sociais e ONGs que tinham por objetivo 

alcançar as metas de sustentabilidade (SCOTTO; CARVALHO; GUIMARÃES, Idem). 

 

Considerando este novo modelo de desenvolvimento, deve-se ter em mente também 

que a sustentabilidade de uma comunidade não deve ser vista isolando-a de suas 

relações externas, há que se considerar o espaço ambiental, ou socioambiental que 
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para os economicistas ecologistas é uma área geográfica na qual uma determinada 

economia abastece-se de recursos e evacua suas emissões. Logo a 

sustentabilidade de uma região, ou país que mantém relações ecológicas externas, 

as quais definem seu espaço ambiental, que é mais amplo ou diferente das 

fronteiras geopolíticas, ou do espaço econômico só pode ser definido se considerar 

tais relações. Dentro desta perspectiva alguns dos indicadores físico-sociais da 

condição ambiental seriam: população servida de água potável, população atendida 

por sistema de esgoto sanitário, estado do uso da terra (fins agrícolas, florestas, 

construções, quadro de erosão e desmatamento), contabilidade das fontes de água 

potável e quadro de perda da biodiversidade na agricultura e na vida silvestre 

(MONTIBELLER-FILHO, 2008). 

 

Dentro desta perspectiva do desenvolvimento sustentável, o meio rural (objeto de 

nosso estudo) é visto como um meio econômico e social produto e produtor de 

riquezas fruto das relações entre os atores, elementos materiais e imateriais. As 

chances de conservação e de atrair de maneira sustentável atividades ligadas ao 

desenvolvimento e revitalização local estão atreladas a este contexto dinâmico e 

cooperativo. A multifuncionalidade é parte deste contexto gerando a mistura de 

valores urbanos e rurais modificando as políticas do território. Ela também gera uma 

mais valia econômica, social e ambiental modificando e valorizando o 

desenvolvimento regional desde que sejam consideradas as condições em que se 

realizam as atividades e a preservação do meio ambiente (BAILLY, 2006).  

 

Esta nova realidade favorece a criação de um meio rural, onde empresários, atores 

políticos, sociais, educadores juntos possam elaborar projetos a partir de regras 

aceitas por todos os envolvidos e que venha a beneficiar o território. Assim um sinal 

marcante nesta nova gestão de territórios é surgimento de movimentos sociais e 

grupos comunitários que questionam a eficiência dos governos locais e sua 

capacidade de resolver problemas de ordem geral, ou local, a exemplo, da 

multifuncionalidade no campo, ressaltando que não há desenvolvimento sem 

serviços públicos e infra-estrutura de qualidade (BAILLY, Idem). 
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A relação entre este novo paradigma de desenvolvimento e a atividade turística de 

acordo com Swarbrooke (2000) ocorre inicialmente na década de 80, quando 

estudantes dos cursos de turismo e profissionais da área passam a relacionar o 

Relatório de Brundtland as suas próprias atividades. Dando origem a um novo 

conceito “turismo sustentável” que passa a ser usado com mais freqüência na 

década de 90, uma abordagem na qual o turismo reconhece a importância da 

comunidade local, a maneira como as pessoas são tratadas e o desejo de maximizar 

os efeitos econômicos para essa comunidade. 

 

Desde então a atividade turística vem exercendo um papel importante no 

desenvolvimento local de países desenvolvidos, ou em desenvolvimento, e a partir 

da própria década de 80 vêm elaborando estratégias que se preocupam com a 

conservação e proteção dos recursos naturais e socioculturais. Assim como da 

criação de uma oferta em pequena escala, fomento dos intercâmbios socioculturais 

e gestão local dos recursos turísticos (GÓMEZ, 1988?).  

 

Entendemos então que ao falarmos em turismo sustentável como sugere 

Swarbrooke (Idem), ou em turismo planejado com base no desenvolvimento 

sustentável, a atividade está assumindo para si as premissas de sustentabilidade 

que de acordo com os teóricos que adotamos estão fundamentadas no equilíbrio 

entre o social, o econômico e o ambiental. Para Silva e Flores (2006) a 

sustentabilidade surge como um fator organizacional fundamental para os recursos e 

produtos do destino turístico e da sobrevivência deste no longo prazo, na condição 

de sistema social complexo de vivências e de usufruto de experiências, e enquanto 

sistema vivo que exige formas de governo e liderança próprias.  

 

Faria e Carneiro (2001) ao decorrerem sobre assunto informam que dada a 

complexidade do fenômeno turístico, não é fácil identificar os fatores que concorrem 

para a sua sustentabilidade, assim estes variam de acordo com o contexto em que 

estão inseridos e as prioridades definidas no plano de desenvolvimento. Tais 

considerações mostram a necessidade de abordar a sustentabilidade de maneira 

interdisciplinar e sistêmica, pois considera-la só do ponto de vista ecológico é um 

erro tão grave quanto restringi-la só a vertente econômica, ou social, ou cultural.  
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Em longo prazo nada se sustenta por parte, mas no todo e trabalhar com o todo é 

igual a conhecer e integrar as partes evidenciando a importância da abordagem 

sistêmica por representar objetivamente os constituintes e suas relações.  

 

No que se refere mais especificamente ao turismo e o desenvolvimento sustentável 

no meio rural, a atividade destaca-se como uma das estratégias para alcançar este 

patamar de desenvolvimento no referido espaço. Ao poder proporcionar uma real 

possibilidade de desenvolvimento local e regional principalmente para os pequenos 

municípios que têm a agricultura em pequena escala como sua principal fonte de 

renda (PELLIN, 2006).  

 

Assim não só a atividade turística, mas outras atividades não-agrícolas vêm 

contribuindo para geração de renda e de empregos para as comunidades 

autóctones. Desta maneira o turismo constitui-se em fator importante para a 

dinamização das pequenas propriedades rurais e em proporcionar a melhoria da 

qualidade de vida da população envolvida (PELLIN, Idem). 

 

Contudo não podemos esquecer que há uma grande diversidade de impactos 

positivos e negativos fruto da atividade turística, os quais podem ser de cunho 

econômico, social, cultural e ambiental em função do grande número de atores 

envolvidos. Sendo que muitas vezes estes possuem agendas e interesses 

contraditórios e o próprio fato dos recursos e produtos turísticos serem bem livre ou 

de caráter público favorecem a dificuldade em regularizar seu usufruto e seu 

aproveitamento. Isto tudo torna a adoção da sustentabilidade no turismo não isenta 

de desafios e contradições (SILVA; FLORES, 2006). 

 

Andrade (2002) e Oliveira (2005) expõem algumas destas contradições: a exclusão 

da comunidade local, a desfiguração da ruralidade e malefícios ao meio ambiente. 

Estas ocorrem quando o turismo empreendido não é bem planejado, por isso a 

gestão da atividade requer sensibilidade e responsabilidade para que o limite 

máximo do crescimento possa ser identificado antes que seja ultrapassado, gerando 

também o descontentamento do público e a desagregação da comunidade. 
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O município de Santa Rosa de Lima objeto de estudo desta pesquisa enquadrasse 

em todo esse contexto acima por ser uma localidade rural que vive uma realidade 

multifuncional fundamentada nos princípios do desenvolvimento sustentável que 

trouxe muitos benefícios, mas que também apresenta alguns conflitos como 

veremos nas análises dos textos.  

 

5.2.2.1 Análises dos DSCs sobre o modelo Agroturistico de Santa Rosa de 

Lima: beneficíos e fragilidades para comunidade local 

 

Assim como no item 5.2.1.1 a análise aqui apresentada também reflete a apreensão 

que fazemos dos textos lidos e da interpretação dos mesmos, considerando o 

modelo de análise adotado. Ressaltando que as idéias centrais retiradas dos textos 

analisados demonstram certa unanimidade nas conclusões e são estas que 

reproduzimos aqui nesse momento.  

 

Expressões Chaves (ECH) Ancoragem (AC) 

-Agroturismo 

-Santa Rosa de Lima 

- preservação da natureza, da cultura e da 
sociedade como um todo 

-homens, tanto como agentes ativos ou passivos 
no turismo 

- Participação dos atores sociais [...] é vital para o 
sucesso do mesmo 

-construído pelo desenvolvimento comunitário 
familiar 

- gerenciamento das atividades pelas famílias 

-Desenvolvimento local/ territorial integrado e 
ecologicamente prudente 

- mobilização de recursos físicos, humanos, 
patrimoniais e técnicos 

-relações sustentáveis de produção 

- construção de outras formas de ruralidade 

- Economia solidária 

- Visão sistêmica 

- Desenvolvimento sustentável 

- Questionamentos sobre a viabilidade da 
sustentabilidade.  
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- diminuir as disparidades entre os espaços 
territoriais urbanos e rurais 

- interação da comunidade urbana com a rural, por 
possibilitar o desenvolvimento local de forma 
sustentável 

- Visão sistêmica 

-referência para outras localidades 

- perspectiva de que o futuro poderá ser 
construído na propriedade rural pertencente à 
família 

- as transformações do agroturismo [...] foram 
positivas para o futuro do município 

- inibe [...] migração de jovens do meio rural para 
o urbano 

-“sentir-se” bem fazendo o que fazem e vivendo 
onde vivem 

- turismo pode virar um fardo, principalmente para 
mulheres agricultoras  

- mulheres se preocupam e colocam que com o 
tempo, não darão conta de tantas atividades  

- Regulação política dos conflitos  

- maior envolvimento dos líderes políticos 
municipais, para que a atividade se solidifique 

- inexistência de programas governamentais de 
incentivo  

- A administração municipal a contribuir com o 
agroturismo [...] melhorias na infra-estrutura local  

- tensões e de conflitos com aqueles agentes 
envolvidos com o uso predatório dos recursos 
naturais  

- três problemas ambientais [...] a produção de 
carvão; o reflorestamento; a fumicultura 

- poucas famílias envolvidas  

- Falta de recursos próprios  

- Dificuldade de obtenção de crédito  

- Comprometimento dos dias de descanso  
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- Irregularidade ou sazonalidade do fluxo turístico  

- Deficiência nas condições de infra-estrutura em 
nível municipal 

- não está havendo acompanhamento constante 
por parte da AAAC 

- situações de conflito [...] ao ponto até de causar 
algumas desistências  

- tendência de especialização no turismo [...] um 
certo risco 

- desencadear ressentimento com turismo 

- muitos problemas ainda podem ocorrer, se 
houver a quebra principalmente do associativismo  

- levando-os a uma perda de identidade cultural  

- prevenção de situações danosas aos núcleos 
familiares receptores 

Quadro 08: ECHs e ACs da temtácia 5.2.2 
 Fonte: Autor 
 

IDÉIAS CENTRAIS (IC) 

 

01-O modelo de agroturismo implantado no município de Santa Rosa de Lima está 

fundamentado nos princípios do desenvolvimento sustentável ao atuar de maneira 

sistêmica, ou seja, envolvendo e beneficiando os atores locais, sua cultura e o meio 

ambiente em que vivem. Este modelo é gerenciado pelos próprios agricultores que 

desenvolvem uma economia solidária, tornando-se assim referência para outras 

localidades. 

 

02-A realidade agroturística diminuiu as disparidades entre o meio rural e o urbano 

favorecendo o processo de desenvolvimento sustentável do município, assim como 

inibiu a migração de jovens rurais para os centros urbanos. Além de trazer a 

perspectiva de um futuro melhor e dentro do próprio contexto familiar rural. 

 

03-A atividade agroturística como qualquer iniciativa tem efeitos positivos e 

negativos, entre os negativos evidencia-se a sobrecarga da mulher agricultora que 

além das atividades já exercidas normalmente em seu cotidiano passa a assumir 
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novas funções e papéis. Outro ponto negativo é o risco de descaracterização e a 

dependência da atividade turística. 

 

04-O modelo apresenta algumas fragilidades que necessitam ser cuidadas para que 

não prejudiquem ainda mais o desenvolvimento do agroturismo na região como: a 

questão dos problemas ambientais, da irregularidade dos fluxos turísticos, da 

entrada de projetos que divergem da filosofia adotada e das limitações dos próprios 

agricultores, a exemplo, do pequeno número de famílias envolvidas e as dificuldades 

financeiras para implementar o projeto. Outra fragilidade marcante parte do poder 

público, uma vez que há a necessidade de se investir em políticas públicas 

municipais, buscando uma articulação das mesmas no sentido de regular melhor as 

atividades de agroturismo na região e dos conflitos existentes. Favorecendo criação 

de incentivos e melhoria da infra-estrutura local. 

 

DISCURSOS DO SUJEITO COLETIVO (DSC) 

 

01-O modelo de agroturismo implantado no município de Santa Rosa de Lima está 

fundamentado nos princípios do desenvolvimento sustentável ao atuar de maneira 

sistêmica, ou seja, envolvendo e beneficiando os atores locais, sua cultura e o meio 

ambiente em que vivem. Este modelo é gerenciado pelos próprios agricultores que 

desenvolvem uma economia solidária, tornando-se assim referência para outras 

localidades. Além do que a realidade agroturística diminuiu as disparidades entre o 

meio rural e o urbano favorecendo o processo de desenvolvimento sustentável, 

assim como inibiu a migração de jovens rurais para centros urbanos. O agroturismo 

trouxe também para o município a perspectiva de um futuro melhor e dentro do 

próprio contexto familiar rural. 

 

02-A atividade agroturística como qualquer iniciativa tem efeitos positivos e 

negativos (fragilidades), em que evidencia-se: a sobrecarga da mulher agricultora 

que além das atividades já exercidas normalmente em seu cotidiano passa a 

assumir novas funções e papéis; o risco de descaracterização e a dependência da 

atividade turística; os problemas ambientais (anteriores ao turismo na região, porém 

aumentando com a ‘descoberta’ do potencial da localidade); irregularidade dos 

fluxos turísticos; entrada de projetos que divergem da filosofia adotada; pequeno 
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número de famílias envolvidas e as dificuldades financeiras para implementar o 

projeto. 

 

03-Para que as atividades turísticas possam beneficiar e impactar positivamente no 

município há a necessidade de se investir em políticas públicas municipais, 

buscando uma articulação das mesmas no sentido de regular melhor as atividades 

de agroturismo na região, assim como os conflitos existentes. Este maior 

envolvimento também é necessário para criação de incentivos e melhoria da infra-

estrutura local. 

 

Nos textos analisados consegue-se observar que para que se alcançasse o modelo 

de desenvolvimento sustentável e fosse possível visualizar seus efeitos positivos 

tangíveis e intangíveis foi necessário um longo processo iniciado com o projeto 

agroecológico e seguido pelo projeto agroturístico (em andamento e em processo de 

desenvolvimento). Nos trabalhos analisados foi possível perceber também a 

importância da parceria com a Accueil du Paysan que tem por premissa que cada 

associado enfatize a necessidade de construir suas bases na história e 

contextualização local. Esta premissa, para Blos (2005) é fundamental para que se 

alcance o desenvolvimento local, uma vez que este considera que o reconhecimento 

dos conhecimentos da comunidade em questão e os problemas identificados pela 

mesma são fundamentais para atrair novos participantes e parcerias da região. 

 

 Para Oliveira (2005, p. 17) desenvolvimento representa “a idéia de superação, 

indicando assim que territórios ou pessoas desenvolvidas são aquelas capazes de 

superar suas limitações e transpor obstáculos”. Baseado no conceito deste autor e 

nos resultados alcançados pelos autores analisados pode-se então reafirmar que o 

município de Santa Rosa de Lima e seus autóctones, realmente estão em um 

processo de desenvolvimento fundamentado nos princípios de crescimento 

consciente com as preocupações planetárias. Isto é percebido por nós quando 

andamos e conversamos na comunidade, e quando lemos textos como os que 

analisamos e estes nos trazem uma ‘fotografia’ de uma comunidade que supera 

muitas limitações, transpondo diversos obstáculos para que pudesse tornar-se uma 

referência nacional e internacional.  
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Sendo fundamental neste contexto o modelo holístico adotado pelo projeto, o qual 

primou pelo envolvimento de toda a comunidade de maneira ativa.  

 

Além do envolvimento da comunidade também se primou pela preservação do meio 

ambiente, valorização da cultura local e o bem-estar dos turistas, condições que 

coadunam com o pensamento de Swarbrooke (2000) já que o autor afirma ser 

impossível alcançar o turismo sustentável sem o respeito às necessidades sociais 

dos turistas e da comunidade local, assim como as questões ambientais. 

Pensamento este compartilhado também por Blos (2000) ao dizer que se pressupõe 

que a relação entre turismo rural e desenvolvimento local seja fundamentada na 

plena utilização dos recursos endógenos e de áreas circunvizinhas. 

 

Também por meio das leituras e considerando a síntese das Idéias Centrais e DSC, 

é possível observar que a implantação desse modelo agroturístico foi responsável 

pela aproximação entre o meio rural e urbano ao possibilitar o encontro dessas duas 

populações de maneira harmoniosa, assim como uma maior troca de serviços e 

produtos entre as duas regiões diminuindo desta maneira as distâncias relativas e o 

preconceito de que o campo é uma região atrasada, habitada por pessoas de pouco 

conhecimento. Ao reconhecer este conhecimento das comunidades rurais, entramos 

no modelo de ruralidade descrito por Graziano da Silva (2002) como o “novo rural”, 

que para ele não deve mais ser entendido como o oposto do urbano e sim como um 

continuum espacial seja do ponto de vista geográfico e territorial, ou de sua 

dimensão socioespacial.  

 

O agroturismo também contribuiu para diminuição da imigração de jovens rurais 

para os centros urbanos. Krippendorf (2000) discorrendo sobre o assunto escreve 

que o único meio de frear o êxodo rural é melhorar as condições de vida da 

população. E, de acordo com todos os autores analisados, foi realmente este o 

caminho percorrido pela população de Santa Rosa de Lima, que passou a 

reconhecer e a ser reconhecida por seus valores. Este contexto de parceria entre a 

agroecologia e o agroturismo aumentou o número de empregos e a renda familiar, 

permitiu que não só os jovens, mas a população como um todo tivesse 

oportunidades dentro do próprio município e que visualizassem um futuro promissor 

dentro do mesmo. 
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Isso mostra que o turismo é uma atividade capaz de influenciar positivamente na 

economia de uma localidade, não apenas para o crescimento de uma rede 

empresarial, mas também para a sociedade local. Contudo, em todos os textos 

analisados também há a descrição e o receio de que o encontro de pessoas com 

pensamentos tão distintos possa também ser gerador de conflitos de distintas 

naturezas. Assim o turismo pode gerar efeitos positivos como a criação de 

empregos, ou efeitos negativos como a atração da criminalidade, sendo que a 

ocorrência ou não dos mesmos depende do tipo de modelo adotado. 

 

Os efeitos negativos apresentados no DSC 02 não são necessariamente os mesmos 

apresentados acima, pois como já afirmamos modelos universais não são válidos 

para todas as sociedades, cada realidade reagirá de maneira diferente aos novos 

contextos em que são inseridas. O primeiro efeito negativo apresentado é a 

sobrecarga de atividades impostas à mulher, que além das funções de mãe, dona de 

casa e agricultora, assumiu novas funções ligadas às atividades turísticas como 

gerenciamento de pousada e restauração que apesar de dar-lhe uma maior 

valorização dentro da sociedade, também traz problemas.  

 

Esta realidade, percebida em alguns textos analisados, mostra que as mulheres vêm 

seguindo um ritmo de vida que não é comum na sua rotina cotidiana, com 

exigências de habilidades especializadas (outros idiomas, gestão econômica, 

paisagismo, etiqueta de recepção e organização dos espaços) que exigem um 

aprendizado rápido com diminuição de seu tempo de ócio e lazer ao lado dos 

familiares o que contribui para redução da qualidade de vida das mesmas.  

 

É importante ressaltar que alguns textos mostram que mesmo que a vida agrícola 

seja permeada de sacrifícios, sempre houve o tempo para a família (festas 

familiares) e para a igreja. Com a hospedagem familiar (que ocorre na maioria das 

vezes nos finais de semana), o tempo da mulher ficou mais reduzido e estas 

atividades não mais ocorrem com a freqüência desejada, gerando conflitos 

principalmente com os filhos adolescentes. 
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Outra preocupação dos autores analisados são com o risco de descaracterização e 

a dependência da atividade turística, nesse sentido, eles percebem a necessidade 

de manter e incentivar a prática agrícola para que a o turismo não se torne a 

principal fonte de renda. Cavaco (2006) nos lembra que o sucesso do turismo rural 

depende muito da autenticidade e da unicidade da oferta, destacando os recursos 

endógenos, e não os importados. Está idéia deve ser reforçada pelos gestores entre 

os agricultores para que os últimos compreendam que a perda de características de 

sua identidade, resultaria no declínio da atividade turística, e acima de tudo na 

descaracterização de sua cultura. 

 

Uma importante informação também é apresentada em todos os estudos analisados: 

os problemas ambientais não foram gerados pela atividade turística e sim por outras 

três atividades: a produção de carvão, o reflorestamento com pinus e eucaliptos e a 

fumicultura, no entanto, se estes problemas não forem solucionados continuarão 

prejudicando o bem-estar da população local, do meio ambiente e do turista. Sendo 

que para o turismo isso traz uma outra conseqüência, a diminuição do fluxo, pois de 

acordo com Solla (2002) os consumidores do turismo buscam lugares que tenham 

qualidade de vida, que proporcionem o reencontro com a natureza, características 

estas reduzidas pelos problemas ambientais. 

 

A irregularidade dos fluxos turísticos, a entrada de projetos que divergem da filosofia 

adotada e o pequeno número de famílias envolvidas e as dificuldades financeiras 

para implementar o projeto apresentadas como fragilidades, no DSC 02.  São 

questões que de acordo com os autores e por nossa própria percepção devem ser 

reavaliadas em discussões que envolvam os coordenadores do projeto, os membros 

da associação Acolhida na Colônia, parceiros dos projetos e representantes do 

poder público.  

 

Juntos, estes devem avaliar a melhor maneira de superar estas fragilidades a partir 

das alternativas disponíveis sem se desvirtuar dos princípios iniciais, o que traria 

ainda mais problemas. Diesel (2006) sugere que neste contexto o diálogo com a 

academia pode ser importante, pois esta última com suas leituras amplia a 

percepção do contexto.  
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Nesse sentido, a socialização do material analisado por nós, realizado por meio de 

uma linguagem acessível seria fundamental para auxiliar os agricultores na 

avaliação e busca de soluções as suas fragilidades. 

 

O DSC 03 nos apresenta mais uma fragilidade, que é a falta de um envolvimento 

mais efetivo do poder público municipal. Os autores analisados demonstram a 

necessidade de criar-se políticas públicas municipais, objetivando uma articulação 

das mesmas para regular melhor as atividades de agroturismo na região, assim 

como os conflitos existentes. Esta interação também é necessária para criação de 

incentivos e melhoria da infra-estrutura local para que desta maneira o turismo 

possa trazer mais benefícios para a região.  

 

A necessidade da participação do poder público na atividade turística está presente 

em diversos estudos que tratam do desenvolvimento do turismo, a exemplo, do 

estudo de Bovo (2005), o qual assegura que o poder público tem papel 

importantíssimo neste contexto, pois cabe a este elaborar regras e legislação para 

normatizar o setor, viabilizar linhas de crédito e financiamento, melhorar a infra-

estrutura das localidades, fornecer cursos e treinamentos para população, facilitando 

o acesso da mesma a atividade, e também auxiliar na divulgação do município.  

 

Também é função do poder público verificar o papel do turismo no desenvolvimento 

local, avaliando como a atividade interage com a realidade econômica, ambiental e 

social da localidade (CAVACO, 2006). Para Froehlich (2000) esta avaliação além de 

identificar as ações mais condizentes com as necessidades locais, também evitaria 

que o turismo fosse considerado como uma panacéia para os problemas rurais, 

podendo até mesmo tirar os parcos recursos públicos voltados para a agricultura 

familiar. 

 

Em suma, nos textos analisados, observamos que o turismo em geral, assim como o 

modelo adotado nas Encostas da Serra Geral Catarinense trazem efeitos positivos e 

muitas fragilidades. O que justifica a necessidade de um planejamento, de análise 

de mercado e da aceitação da população diretamente envolvida. E embora se faça 

apelo ao poder público, que tem como uma de suas funções fornecer infra-estrutura 
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básica, também é necessário a atuação do setor privado. E acima de tudo um 

planejamento cuidadoso para evitar que se gerem mais danos do que benefícios 

(BLOS, 2005). O município de Santa Rosa de Lima, em particular, apresenta muitos 

benefícios, e alguns danos advindos do agroturismo, mas necessita como todos os 

estudos parecem demonstrar de reavaliações para que não haja uma inversão neste 

quadro. 

 
5.3 Diretrizes para a socialização do conhecimento científico na comunidade 
de Santa Rosa de Lima 
 
Como exposto no capitulo 3 há uma disparidade entre os acessos ao conhecimento, 

uma vez que o mundo científico tem muito acesso aos saberes empíricos, do que a 

população em geral tem acesso aos saberes científicos. Em Santa Rosa de Lima 

esta realidade não é diferente, nossa pesquisa como vimos identificou 39 trabalhos 

científicos que a têm como objeto estudo. No entanto são poucos os pesquisadores 

que voltaram à comunidade para a apresentação de dados, ou enviaram pelo menos 

uma via do mesmo. 

 

Estas pesquisas versam sobre as mais diversas temáticas e a socialização das 

mesmas e de outras pesquisas que possam vir serem realizadas podem colaborar 

efetivamente para a melhoria da qualidade de vida da população e para o melhor 

funcionamento do modelo agroturístico, assim como do modelo agroecológico do 

município. Ressaltando também que a não devolução dos dados pode prejudicar a 

imagem da academia, uma vez que a população pode e deve sentir-se lesada por 

não ter acesso aos conhecimentos que ela própria ajudou a construir. 

 

Assim propomos algumas sugestões para que haja a socialização destes 

conhecimentos: 

 

1- A organização de um evento, ou mais evento no quais alguns dos autores 

identificados nesta pesquisa doassem pelo menos um exemplar de seu 

trabalho e o apresentasse em uma linguagem coloquial para que a 

comunidade local interessada na temática por ele abordada pudesse 

compreender e fazer questionamentos a respeito.  
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2- A criação de um banco de dados para armazenar os trabalhos sobre a 

comunidade e que este seja criado em lugar de livre acesso para que 

autóctones e visitantes possam consultá-lo quando necessário. 

 

3- A criação de um termo de compromisso entre pesquisado e pesquisador, 

no qual o último assuma a responsabilidade de retornar a comunidade 

para fazer a devolução dos dados. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Como vimos o mundo rural vem passando por diversas transformações e para 

compreender sua nova configuração é necessário analisar diversos fatores, como os 

territoriais, econômicos e sociais. Dentro desta nova perspectiva a pluriatividade, ou 

atividade em tempo parcial tornou-se uma realidade no meio rural, ou seja, o homem 

do campo para garantir sua permanência e sobrevivência no referido meio, passa a 

desenvolver outras atividades além das tradicionalmente agrícolas. O turismo é uma 

das atividades não - agrícola que vem ganhando destaque por ter se mostrado 

capaz de colaborar para o desenvolvimento local das comunidades autóctones.  

 

A atividade turística pode colaborar para o desenvolvimento local, desde que seja 

implantado de maneira sustentável com a participação das comunidades no 

planejamento e execução do plano turístico, um fator indispensável para o sucesso 

do mesmo. Caso contrário à atividade turística pode trazer grandes prejuízos a estas 

mesmas comunidades, assim como ao meio ambiente, o que reafirma a 

necessidade de um planejamento pautado nas questões econômica, social e 

ambiental. 

 
O município de Santa Rosa de Lima objeto de nossa pesquisa é um exemplo de 

lugar onde estas transformações tem sido parte do seu cotidiano nos últimos dez 

(10) anos. A atividade turística é uma conseqüência positiva e criativa da população 

às crises econômicas sucessivas dos anos 60 aos dias atuais em nosso país. Ao 

longo do estudo realizado foi possível perceber nos discursos dos documentos lidos 

e nas visitas que realizamos que o turismo trouxe muito mais que renda e emprego 

graças ao modelo agroturístico e aos princípios de sustentabilidade previstos no seu 

planejamento, sendo de fundamental importância nesse processo a criação da 

AAAC em 1999 que já nasce como uma filial (termo aceito pela Associação 

Francesa, apesar de não ser o mesmo termo usado na França) da Associação 

Francesa Acuueil Paysan, entidade com larga experiência de implantação de 

projetos com características semelhantes.  
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Esta realidade e o diferencial da elaboração de uma proposta de turismo comunitário 

foram responsáveis pelo município ser objeto de estudos de tantos trabalhos 

científicos sobre as mais diversas perspectivas. Os autores que analisamos nos 

trouxeram diversos discursos sobre as conseqüências desta nova realidade. Nestes 

estudos foi possível, observar como distintos autores compreendiam as concepções 

para a construção do conhecimento e das relações entre saber empírico e científico 

nas trocas e/ou interações culturais do modelo agroturístico de SRL com seus 

benefícios e fragilidades para comunidade local. 

 

Contudo, considerando a questão da socialização dos conhecimentos produzidos, 

vemos que embora o municpio de Santa Rosa de Lima tenha sido alvo de vários 

estudos, foram poucos pesquisadores que devolveram a comunidade os resultados 

das pesquisas. Dificultando desta forma o acesso da comunidade local a estas 

informações que poderiam ser utilizadas na produção de novos conhecimentos e na 

superação de problemas locais. Estes são os principais motivos que nos fazem 

delinear algumas diretrizes para a socialização destes conhecimentos a fim que haja 

uma maior aproximação entre a academia e a comunidade local, no intuito de que a 

última também seja beneficiada com os conhecimentos que são produzidos com a 

sua colaboração.  

 

Nas análises dos DSCs trouxemos outras relações entre os saberes, estes mais 

relacionadas às trocas e ou interações culturais entre visitantes e visitados. Vimos 

através do olhar de distintos autores, que o processo de implantação da 

agroecologia e do agroturismo possibilitou aos autoctónes a aquisação de 

conhecimentos sobre estas duas novas realidades em função das diversas 

atividades pedagógicas que participaram durante este período. Dinamizando desta 

maneira a comunicação interna e externa.  

 

O agroturismo também foi responsável pela valorização das características locais, 

incluindo a população local e sua cultura aumentando a auto-estima do agricultor. 

Além de ter proporcionado a construção de novos hábitos e/ou à adaptação de 

hábitos antigos voltados para a saúde ambiental e alimentar, aumentando assim a 

qualidade de vida da população local. 
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Outro fator de destaque dentro deste contexto foi à interação entre visitantes e 

visitados, vista pelos autores estudados como algo que a comunidade considerou 

como positiva para ambas as partes, uma vez que houve troca de experiências e 

conhecimentos entre realidades distintas que se cruzam, possibilitando que cada 

parte adquira informações que desconhecia e/ou que lhes faltavam.  

 

O modelo agroturístico implantado no município além dos benefícios ligados ao 

conhecimento mencionados acima, trouxe também a diminuição das disparidades 

entre o meio rural e o urbano favorecendo o processo de desenvolvimento 

sustentável, a inibição da migração de jovens rurais para centros urbanos, trazendo 

ainda a perspectiva de um futuro melhor dentro do próprio contexto familiar rural.� 

 

De um modo geral a análise dos discursos demonstra: a atuação sistêmica do 

modelo implantado, o gerenciamento solidário e eficiente dos agricultores, a 

possibilidade de diminuição das disparidades econômicas entre o rural e o urbano e 

a diminuição das migrações do campo para a cidade, o que tornou este modelo uma 

referencia nacional. 

 

Mas não podemos esquecer que como em qualquer outra iniciativa, o turismo pode 

também gerar conseqüências negativas. Em Santa Rosa de Lima os malefícios 

citados estão relacionados a sobrecarga da mulher agricultora, a descaracterização 

e dependência da atividade turística, irregularidade dos fluxos turísticos, pequeno 

número de famílias envolvidas, as dificuldades financeiras para implementar o 

projeto, entrada de projetos que divergem da filosofia adotada, problemas 

ambientais e por fim a falta de uma maior atuação do Poder Público para criação de 

incentivos e melhoria da infra-estrutura local. 

 

Embora essas questões citadas acima sejam percebidas pelos pesquisadores, ainda 

não são sentidas pelas famílias agricultoras como algo negativo. Isso ocorre porque, 

considerando alguns estudos de nosso grupo de pesquisa e a percepção pessoal da 

mestranda, para muitas famílias e até mesmo para alguns colaboradores que atuam 

em SRL [que se miram muito no modelo de desenvolvimento urbano – conta no 

banco, carro na garagem, atividades intensas do amanhecer ao anoitecer] 
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considerarem a vida do agricultor familiar como mais frágil e negativa antes do 

processo atual de agroturismo. 

 

Considerando então as temáticas abordadas neste estudo e as análises que foram 

feitas sobre estas, podemos afirmar que os objetivos desta pesquisa foram 

alcançados. No que se refere ao primeiro objetivo, conseguimos identificar as 

produções científicas realizadas por instituições e/ou profissionais da região sul que 

têm como tema central o modelo agroecológico e agroturístico de Santa Rosa Lima, 

listando um total de 39 trabalhos acadêmicos. Quanto ao segundo objetivo 

apontamos não só as áreas do conhecimento de origem destes trabalhos, como 

também as instituições, os títulos e os autores dos mesmos. O que nos possibilitou 

visualizar a abrangência destas duas temáticas, pois os trabalhos versam sobre as 

mais diversas questões, e usam diferentes metodologias para a realização destas 

pesquisas. 

 

No terceiro objetivo, os discursos dos autores foram analisados dentro da temática 

que delimitamos e da metodologia que adotamos nesta pesquisa. Sendo estas 

análises de fundamental importância, pois além de acrescentar informações sobre 

questões já abordadas nos trabalhos analisados, trouxeram discussões que ainda 

não haviam sido tratadas diretamente por esses autores, a exemplo, das relações 

entre saber científico e empírico, e a socialização do saber. 

 

Quanto ao quarto objetivo identificamos que realmente não existe entre os 

pesquisadores nenhuma proposta no sentido de devolver os dados a comunidade, 

fato previsto em nossos pressupostos. E por fim, no quinto objetivo delineamos três 

diretrizes para a divulgação e socialização do saber: a organização de um evento 

científico, no qual os autores apresentassem suas produções a população local; a 

criação de uma banco de dados para armazenar os trabalhos com livre ao acesso 

aos moradores; e criação de um termo de responsabilidade entre pesquisado e 

pesquisador, no qual o último compromete-se em fazer a devolução dos dados.  

Acreditamos que a realização destas três diretrizes seja o caminho mais direto para 

que o conhecimento acadêmico chegue até a comunidade. 
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É necessário também mencionar que apesar de termos alcançados nossos 

objetivos, esta pesquisa deparou-se com algumas limitações como o fato do 

vocábulo “Santa Rosa de Lima” não aparecer nas palavras chaves de grande parte 

dos resumos dos trabalhos científicos dificultando a identificação dos mesmos. Outra 

limitação é que nem todos os autores dos trabalhos sobre o município estejam 

ligados a Instituições de Ensino Superior que disponibilizem em um banco de dados 

virtual suas produções científicas, o que também dificultou a identificação dos 

trabalhos. 

 

Finalizando estas considerações, afirmamos que o modelo agroturístico de Santa 

Rosa de Lima está realmente relacionado à produção do saber científico e empírico, 

assim como aos princípios do desenvolvimento sustentável. Para sua disseminação 

e divulgação consideramos necessárias algumas medidas para socialização do 

conhecimento científico produzido sobre a localidade e para superação das 

fragilidades do projeto agroturístico para que haja uma otimização dos efeitos 

positivos para a comunidade local, assim como para os visitantes. Deixamos como 

sugestão para outras pesquisas que seja estudado como a comunidade local 

percebe a inserção da academia e/ou outros agentes externos em seu dia a dia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�
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