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Resumo: O Turismo é uma atividade formada de interrelações entre a produção e serviços com base 
nas práticas sociais, composto por um sistema complexo que envolve os subsistemas econômico, 
social, ambiental e cultural, considerando as relações sociais e coletivas. O turismo rural é visto 
nesse artigo como uma estratégia de desenvolvimento para a Colônia Witmarsum, localizada no 
Município de Palmeira - PR a partir da visão da inovação divergente em turismo. Foi realizada uma 
pesquisa qualitativa, utlizando-se de entrevistas e filmagens. Buscou-se revelar a história dos 
indivíduos e sua relação com o turismo rural e a introdução inovações, entendendo o processo como 
uma contrução social. A inovação divergente é vista como o resultado da oferta de produtos e 
serviços diferenciados a partir do resgate da autenticidade e da valorização da cultura local e da 
mobilização dos envolvidos em torno de um objetivo comum que é o êxito do turismo em base local.  
 
Palavras-chave: Inovação divergente. Turismo rural. Witmarsum. 

 

Introdução 

 

A identificação das possibilidades de inovação a partir de um turismo de base local 

deve ser feita levando em conta o contexto da localidade, expresso por suas crenças, 

conhecimentos comuns, diversidade, memória histórica entre outros fatores. Enquanto 

campo de conhecimento, o turismo é visto e analisado à luz de diversas perspectivas, tais 

como a econômica, a social, a política entre outras.  

A visão do turismo como uma prática social rompe com as perspectivas dominantes 

e dicotômicas e permite a análise do turismo não apenas como um sistema composto de 

subsistemas econômico, social, ambiental e cultural, mas como um fenômeno complexo, de 

relações objetivas e intersubjetivas, que considera sua dimensão humana, cultural, histórica 
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e da relação do homem com seu contexto social e coletivo. Nessa visão, cada localidade 

possui uma grande variedade de referências imaginárias, histórias e memórias que são a 

base da prática do turismo e, por isso, cada iniciativa de turismo desenvolvida em uma 

comunidade pode ser considerada única. 

São duas as linhas de abordagem identificadas por Hjalager (2010) na investigação da 

inovação em turismo: a primeira segue uma linha convergente, que reconhece o turismo 

como um setor na economia e incorpora nas pesquisas as contribuições e pressupostos do 

campo da inovação industrial. A segunda, chamada de linha divergente, reconhece o 

turismo como um fenômeno e nega a visão de “indústria do turismo”, estando baseados em 

campos do conhecimento como a antropologia, os estudos sociais e culturais.  Com base 

nessa classificação posicionamos esta pesquisa na linha divergente na investigação da 

inovação no turismo. Nesta pesquisa, parte-se do pressuposto de que a inovação em 

turismo é uma ferramenta para a expansão da aprendizagem e para o resgate da memória e 

da cultura nas localidades onde o turismo é praticado. 

Este artigo objetiva revelar como o turismo rural pode ser utilizado como uma 

estratégia de desenvolvimento do turismo na Colônia Witmarsum a partir da visão de 

inovação divergente em turismo. A Colônia Witmarsum está localizada no município de 

Palmeira, região dos Campos Gerais do Paraná, a 60 quilômetros de Curitiba. Foram 

entrevistados 6 (seis) individuos que estão relacionados aos empreendimentos de turismo 

rural. O resultado da análise permitiu identificar um potencial significativo para inovação 

divergente na Colônia Witmarsum, pelo fato de que a cultura alemã, a etnicidade, a história 

e a trajetória da Colônia serem ainda a base e a origem de produtos e serviços entre os 

indivíduos estudados sendo, portanto, grandes fontes de inovação em turismo. 

O artigo está estruturado da seguinte forma: na Parte 1, é realizada a Revisão da 

Literatura, abordando os temas de Turismo Rural, Turismo em Base Local e Inovação 

divergente em turismo e sua relação com a comunidade. Na Parte 2, são abordados os 

aspectos metodológicos para o desenvolvimento da pesquisa. Já na Parte 3, são 

apresentados e analisados os dados obtidos em campo e nas conclusões são realizadas as 

discussões e interrelações entre turismo rural e desenvolvimento a partir de uma visão 

divergente de inovação em turismo. 



 

3 

 

 

Parte 1. Revisão da Literatura 

 
O Turismo Rural possui uma formação diferenciada do produto turístico convencional 

ou de massa, tendo visto que é planejado como turismo especializado e praticado em 

pequena escala, adaptado às características do espaço rural. Diferentes atividades 

agropecuárias realizadas num mesmo espaço podem ser consideradas de grande potencial 

para o desenvolvimento local e regional, associando atividades diferentes num mesmo 

espaço turístico (Kloster, 2013). 

No Brasil, teve o seu início em Lages/SC, na década de 1980, como alternativa para 

aproveitar a estrutura das fazendas e estâncias de criação de gado de corte e leiteiro e 

equinos na região serrana (Salles, 2003). Grande parte desses empreendimentos seguiu o 

modelo europeu, embora também existam registros de ideias importadas dos Estados 

Unidos com estilo country com seus laços e montaria (Tulik, 2010). 

São muitas as variações conceituais de turismo rural ocasionando diferentes 

possibilidades e causando certa confusão quanto aos termos ‘turismo rural’ e ‘turismo no 

espaço rural’. Para Tulik (2010), “a explicação para a diversidade de abordagens pode estar 

na formação acadêmica do pesquisador” (p. 10). Quando mencionamos o turismo rural, 

devemos nos ater para o fato de que o crescimento da atividade, mais do que uma resposta 

a programas específicos de desenvolvimento turístico atualmente, é também fruto de 

mudanças amplas da sociedade que levaram a alterações sobre sua percepção do meio 

rural. Destacamos que os conceitos de ‘turismo rural’ e ‘turismo no meio rural’ relacionam-se 

mais às atividades rurais, produtos típicos rurais e a própria paisagem.  

O Ministério do Turismo (2010), no documento ‘Diretrizes para o Desenvolvimento do 

Turismo Rural’, define turismo rural como “o conjunto de atividades turísticas desenvolvidas 

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

serviços, resgatando e promovendo o patrimônio cultural e natural da comunidade” (p.11). 

De acordo com essa terminologia, o turismo tural está diretamente relacionado a 

uma atividade específica rural, agrícola ou pecuária, ou seja, para que uma atividade de 

turismo e/ou propriedade rural seja caracterizada como turismo rural, é necessário que pelo 
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menos uma atividade agropecuária ocorra, sendo o turismo rural, uma atividade 

complementar. Essa atividade econômica promove a mudança e/ou transformação do 

espaço rural em espaço de consumo. 

 
O desenvolvimento do turismo é mais um evento que conduz à 
produção/transformação e ao consumo do espaço geográfico, pois envolve 
aspectos como a transformação de paisagens, de ecossistemas e de 
manifestações culturais em mercadoria; e também é responsável pelo 
estabelecimento de novas relações sociais, que levam a mudanças nos 
territórios e nas territorialidades (Candiotto, 2010, p. 15). 

 
Para Candiotto (2010), a possibilidade de incorporar outras fontes de renda 

alternativas para o pequeno produtor rural tem sido a estratégia adotada por muitos lugares. 

É uma atividade exógena que utiliza elementos endógenos. Os elementos endógenos são 

os elementos únicos que distinguem os potenciais representativos da cultura local, os bens 

materiais e imateriais, que formam a identidade local, que no turismo rural, são 

transformados em produtos de comercialização turística, como é o caso da cultura alemã 

preservada e cultivada pelos descendentes menonitas na Colônia Witmarsum.  

As mudanças nos territórios também envolvem a adesão a produtos diferenciados, 

mas típicos do meio rural. O crescimento da demanda por produtos diferenciados e com 

identidade territorial é uma tendência mundial. A inserção do turismo se faz com a 

participação efetiva da comunidade, visto que o planejamento das ações precisa levar em 

consideração o interesse dos moradores locais.  

O turismo em base local é uma forma de utilizar-se dos elementos existentes dentro 

do territorio, elementos endógenos, para transformá-los em atrativos em roteiros de turismo 

rural. Esse tipo de turismo, classificado como ‘de base comunitária’ ou ‘de base local’, é 

entendido como aquele que, além de ser organizado de maneira peculiar e própria à 

comunidade onde ocorre, produz ganhos para ela mesma e não para pessoas de fora que lá 

estejam para explorar a atividade nas comunidades (Bartholo, et. al, 2009). Nele, a 

comunidade tem controle efetivo em relação às decisões sobre a atividade, sendo agentes 

ativos no e do seu desenvolvimento, ou seja, o turismo em base local só poderá ser 

desenvolvido, de acordo com Irving (2009) “se os protagonistas deste destino forem sujeitos 
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e não objetos do processo” (p. 111). Esse protagonismo da experiência turística, voltada 

para os autóctones apresenta-se como a verdadeira inovação. 

O turismo enquanto prática social é também uma prática econômica, política, cultural e 

educativa, já que envolve relações sociais que são fruto do modo de viver contemporâneo. 

Arnaboldi e Spiller (2011) afirmam que o turismo é realizado por um conjunto ativo de 

relações em que os indivíduos, (produtores e usuários), objetos e espaços (como paisagens 

e até os transportes) têm igual importância. A condição para o turismo em base local, para 

Irving (2009) “é o encontro entre identidades, no sentido de compartilhamento e 

aprendizagem mútua” (p.116).  

A inovação em turismo pode ser entendida, então como um elemento socialmente 

construído, que é baseado na acumulação de conhecimento, possível através de um 

aprendizado contínuo e interativo que se revela pelas especificidades e as práticas locais, 

não dependendo somente da racionalidade econômica. Está centrada na comunidade em 

que os indivíduos inseridos são agentes ativos no e do seu desenvolvimento, que tem o 

controle efetivo em relação às decisões sobre turismo na comunidade. Na inovação 

divergente em turismo, as comunidades passam a não comercializar o que o turista deseja e 

sim disponibilizam o que entendem que seja valoroso em termos culturais e ambientais 

(Zdepski, 2013). A riqueza cultural dessas práticas forma, o que Maldonado (2009) 

convencionou chamar de patrimônio comunitário, “formado por um conjunto de valores e 

crenças, conhecimentos e práticas, técnicas e habilidades, instrumentos e artefatos, lugares 

e representações” (p. 29), que pemitem as manifestações tangíveis e intangíveis de um 

povo ao permitir que expressem seu modo de vida e organização social, sua identidade 

cultural e suas relações com a natureza. 

Para Zaoual (2009) uma configuração apropriada do potencial local pode fazer surgir 

fontes de inovação ignoradas. Essa configuração depende dos sistemas de representação 

que têm os atores da localidade e da situação na qual se encontram, levando em conta a 

trajetória histórica e cultural da localidade e de sua releitura no presente, pois a inovação 

começa com uma mudança no olhar. O desenvolvimento local é, dessa forma, realizado em 

escala humana, pois se entende que ao homem deve ser dada a capacidade de reafirmar as 
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potencialidades e identidades locais a partir de sua participação ativa no processo de 

decisão.  

 

Parte 2. Metodologia 

 

A escolha da Colônia Witmarsum para o desenvolvimento dessa pesquisa justifica-se 

pelo grande potencial turístico e cultural, caracterizado pela sua trajetória histórica e 

econômica. O histórico da Colônia, seus alicerces, baseados na cooperação, no trabalho 

conjugado visando o bem social, a cultura e a educação, favorece o desenvolvimento da 

proposta de estudo.  

A inovação divergente e sua correlação com o turismo rural foi analisada à luz da 

história dos indivíduos, pois sua historicidade é construída e transformada ao longo do 

tempo e a compreensão dos processos e problemas que levam a essa formação ou 

transformação só podem ser entendidos dentro do contexto histórico e local da atividade e 

dos seus objetos, pois também constituem ferramentas que moldam a atividade (Mwanza & 

Engeström, 2003).  

O tema central desta proposta de pesquisa envolve revelar como o turismo rural pode 

ser utilizado como uma estratégia de desenvolvimento do turismo na Colônia Witmarsum a 

partir da visão de inovação divergente em turismo. Desta forma pergunta-se: Como o 

turismo rural pode ser utilizado como uma estratégia de desenvolvimento do turismo na 

Colônia Witmarsum a partir da visão de inovação divergente em turismo? 

Esta proposta de estudo enquadra-se na abordagem de pesquisa qualitativa. A análise 

das práticas de turismo rural na Colônia Witmarsum foi realizada a parir da observação 

direta das atividades vinculadas à prática, o que envolveu o uso de filmagens e a realização 

de entrevistas (não estruturadas ou semiestruturadas). Objetivou revelar, através da análise 

da fala dos indivíduos, o significado e o sentido das atividades, destacando no discurso as 

possíveis mudanças na prática e a introdução de novidades dentro de cada um dos 

empreendimentos. A configuração da comunidade, os papéis sociais, a religião, as regras, 

as normas e a inserção dos indivíduos nos grupos formados na Colônia também são 

importantes para compreender a estruturação do turismo rural e revelar as possibilidades de 
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geração de novidade a partir que contradições e questionamentos que possam surgir a 

partir da pesquisa.  

Constituiram a pesquisa os 6 (seis) indivíduos que foram analisados nessa pesquisa 

devido à facilidade de acesso e disponibilidade. As pesquisas foram realizadas ao entre os 

meses de julho de 2012 e janeiro de 2013. Os indivíduos foram entrevistados, em um 

primeiro momento, para o conhecimento das suas atividades e para a identificação dos 

elementos de cada sistema de atividade. Em um segundo momento, as entrevistas foram 

refeitas para a autoconfrontação dos indivíduos com a sua atividade. Para isso foram 

utilizadas as imagens, as fotos e a transcrição das entrevistas feitas anteriormente. O 

objetivo foi identificar se, de que forma e em que momentos houveram transformações e 

expansões nas atividades realizadas pelos entrevistados. Em um terceiro momento, os 

indivíduos foram procurados para dar sua opinião e complementação ao processo feito 

anteriormente, bem como para autorizar as informações contidas neste trabalho. As 

gravações, as fotos e as observações foram autorizadas pelos entrevistados e os indivíduos 

participaram de livre e espontânea vontade do processo de pesquisa. 

 

Parte 3. Apresentação e análise de dados 

 

A história da formação da Colônia Witmarsum no Brasil começa em 1929, quando 

5.700 pessoas deixaram a Rússia pela Alemanha, fugindo do regime de escravidão e 

perseguição (Muller, 2005). O grupo étnico que compõe a Colônia Witmarsum, tem a sua 

origem com aculturação de várias regiões da Europa entre elas, a Holanda, a Polônia e a 

Rússia. Porém, fica claro nos relatos dos moradores que eles se identificam como 

descendentes alemães, devido às influências da cultura e do idioma falado no interior das 

famílias e na escola da Colônia, que é o alemão oficial e moderno. 

Com a compra da Fazenda Cancela em 1951, a Colônia foi organizada em um 

sistema de vida comunitária, sendo a área dividida em cinco núcleos de povoamento, 

chamados de glebas, dispostas em torno de um centro administrativo comercial e social, 

formados pela estrutura da Cooperativa Mista Agropecuária Witmarsum Ltda., do Museu 

Histórico, da escola e da Igreja Menonita. A princípio, a área foi dividida em lotes rurais, 
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destinando 50 hectares em média a cada colono, mas atualmente as propriedades são 

individuais. Com a crise econômica da década de 1990 e a instituição do Plano Real, os 

agricultores que não possuíam grandes extensões de terras ou que tiveram que vendê-las, 

se adaptaram a novas atividades como: artesanato em madeira, bonecas de palha, 

confeitarias, mercados, usina de leite Qualität, agroindústrias, cultivo de hortaliças sem 

agrotóxicos e o turismo (Muller, 2005). 

O turismo está organizado em numa associação de turismo que conta com três guias 

de turismo, uma agência de viagens, o Museu do Imigrante e um roteiro com 19 pontos de 

visitação que incluem: restaurante típico alemão, pizzaria, café colonial, cavalgadas, 

agroindústrias, artesanato e 3 pousadas rurais. Para a pesquisa destacamos 6 (seis) que 

foram analisados nessa pesquisa devido a facilidade de acesso e disponibilidade dos 

proprietários, são elas:  

Frutilhas Lowen, propriedade com 30 hectares e é especializada na produção de frutas 

vermelhas e verduras orgânicas. No início dos anos de 1990, os visitantes eram atraídos 

pela paisagem com girassóis em frente à propriedade. Em relação à inovação, houve a 

transformação da atividade, que era fundamentalmente direcionada às atividades da leiteria 

e hoje o empreendimento configura-se como um local de venda de hortaliças e frutas, bem 

como da agroindústria durante a semana e de um restaurante rural no final de semana. De 

acordo com os proprietários, os turistas que procuravam a propriedade com o interesse em 

colher frutas e verduras no pé sempre acabavam pedindo para que Hulda preparasse os 

pratos com o que colhiam, então ela e o marido expandiram a atividade para um restaurante 

rural. Há uma grande preocupação com o atendimento aos turistas e visitantes, e, por isso, 

estabelecimento está sempre aberto, o que alterou a rotina dos proprietários.  

Restaurante Bauernhaus, no início, a família Ewert plantava soja e milho em 8,7 ha, 

mas nos anos de 1990, a propriedade passou por crise financeira, sendo necessário aderir a 

atividades não agrícolas para a sobrevivência. Começaram a vender artesanato e com o 

tempo criaram um museu rural e um restaurante com comida caseira. Os proprietários 

deixaram de exercer a agricultura e passaram a dedicar-se exclusivamente a atividade de 

turismo rural. Na propriedade existe uma agroindústria de embutidos financiados pelo 

PRONAF e também uma loja de produtos típicos de Witmarsun como geleias, embutidos, 
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linhos e artesanat. Trabalham na propriedade, o casal Ewert e o filho, responsável pelo 

restaurante. Hilkka afirma que o turismo trouxe para ela boas oportunidades de aprendizado, 

além de ser considerado um trabalho agradável, pelo contato com pessoas. No espaço 

também há a criação de animais domésticos tais como avestruz, porcos, jegue, cachorro, 

cavalo, vaca, galinhas, pato, marrecos, perus, ovelhas e carneiros. Estes animais são 

utilizados para produção dos pratos, das linguiças e como atração para os visitantes. Há um 

relacionamento de parceria com o SEBRAE desde 2006.  Hilkka foi uma das vencedoras do 

Prêmio SEBRAE Mulher de Negócios, que elege as melhores experiências de proprietárias 

de microempresas e empresas de pequeno porte.  

Kliewer Confeitaria, localizada no centro da Colônia, próximo ao Museu Histórico, está 

no mercado desde 1991 atendendo diariamente seus clientes, inclusive nos sábados e 

domingos, oferecendo café colonial com produtos tipicamente rurais como a broa integral e 

a linguiça defumada, bolos e tortas doces como o strudel de maçã e salgados, além de uma 

grande variedade de biscoitos. As tarefas estão divididas da seguinte maneira: o 

proprietário, Sr. Hans Vcrich Kliewer cuida da parte administrativa juntamente com sua filha, 

e das finanças dividindo seu tempo com a função de professor na escola da Colônia. Sua 

esposa, Sr.ª Gertrud trabalha na produção e no cardápio do café colonial. O diferencial da 

Confeitaria Kliewer, de acordo com Hans, está no resgate das tradições alemãs, nas 

receitas e nos outros produtos que são oferecidos. “Tentamos colocar o original, como é na 

Alemanha, diferente dos cafés do Rio Grande do Sul, por exemplo, que ‘abrasileiraram’ seus 

hábitos. Eu tenho clientes alemães que vem aqui e não percebem a diferença, é igualzinho”, 

relata. São utilizadas receitas originais, em alemão. O casal tem uma biblioteca culinária em 

sua casa, de Gertrud, que ensinam como fazer pães, bolos e apfelstrudel e que, segundo 

Hans, permite a eles oferecem pratos diferentes. Hans declara que “não são receitas 

menonitas, pois elas não existem como tal, mas existem as receitas alemãs, que são as que 

nós praticamos aqui.” Como atrativo, Hans costuma tocar piano ou acordeão e canta, 

vestido com trajes típicos alemães, principalmente quando recebe grupos. Hans diz que tem 

orgulho de cantar as músicas que aprendeu com seu pai e percebe que isso aproxima e 

acolhe os clientes que frequentam a Confeitaria. 
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Chácara Beija Flor, era uma antiga leiteria, BR 376, km 548, que foi desativada e suas 

terras foram divididas entre herdeiros. Dessa divisão, a Sr.ª Mariana Nikkel e seu esposo 

receberam 16 ha passando a produzir e comercializar champignon (in natura e na forma de 

conservas) a partir de 2005.  Além de uma estufa para a produção, na propriedade existe 

uma agroindústria. Seu grande público são os restaurantes e pizzarias regionais, mas os 

visitantes podem conhecer a produção e comprar os produtos em um espaço organizado 

dentro da propriedade. Mariana relata que seu envolvimento com o cultivo de cogumelos 

comestíveis começou por acaso, com o interesse no cultivo do cogumelo do sol, conhecido 

por suas propriedades medicinais, como uma alternativa de renda, e com isso houve o 

investimento na construção de estufas e dos equipamentos de refrigeração O envolvimento 

com o turismo aconteceu por iniciativa própria, principalmente para mostrar o processo de 

produção e esclarecer aos consumidores como os cuidados na produção e colheita 

impactam o preço final do produto. Uma transformação da atividade foi identificada, com a 

introdução de linha de pratos congelados à base de champignon e o agendamento de 

grupos tanto para a degustação quanto para a comercialização de refeições à base de 

champignon. Ela acredita que essas novas atividades contribuem para a propagação e 

valorização do seu produto, pois há a possibilidade de agregar a degustação às visitas às 

instalações.  

Chácara D’Esquilo, é uma pequena chácara com 1500 m² pertencente a família 

Jansen Lemos e se divide em duas atividades: a primeira é a produção de morangos 

agroecológicos que são cultivados pela Sr.ª Dagmar e a segunda, é um canil de 

responsabilidade do seu esposo. No canil existem diversas raças de cães utilizados para 

exposição no local e em feiras de animais, e seus filhotes são vendidos aos pet shops. É 

possível visitar a propriedade, conhecer os animais e comprar morangos e tortas feitas pela 

Sr.ª Dagmar. No local existe também um galinheiro. A propriedade fica próxima à torre da 

antiga Telepar, dentro da Colônia Witmarsun. Há uma transformação da atividade a partira 

da cooperação com outros empreendedores, com inserção da Chácara D’Esquilo em um 

roteiro de turismo pedagógico. Nesse roteiro, as escolas visitam o museu, o Restaurante 

Bauernhaus, a Chácara D’Esquilo e, se for necessária a hospedagem, é indicada a Pousada 

Campos Gerais. Dagmar acredita que a cooperação é possível a partir da busca de pessoas 
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próximas, como os vizinhos, por exemplo, para indicar e ser indicado, formado pequenos 

roteiros de visita, como acontece nesse caso. 

Chácara Silomac, numa área de 5 ha, funciona uma leiteria de propriedade da família 

Lowen Verneke. A inserção na atividade de turismo rural foi em 2010. A associação de 

turismo rural queria diversificar o roteiro com outras atividades como a cavalgada e naquela 

ocasião, a Sr.ª Gisela, proprietária juntamente com seu esposo, haviam adquirido três 

cavalos. O convite para a inserção partiu da associação e logo passaram a receber 

visitantes. Hoje estão realizando passeios nos finais de semana pela Colônia, com oito 

animais. 

Sobre os pontos positivos e negativos da atividade de turismo, é possível aferirmos 

que com a introdução do turismo houve o retorno financeiro imediato, possibilitando a 

manutenção da propriedade e o abandono da atividade agropecuária após o declínio na 

produção de leite na década de 1990. Por isso, foi necessária a introdução de outras 

atividades para complementação da renda e o tursimo rural acabou por substituir total ou 

parcialmente a atividade pecuária de algumas dessas propriedades que tiveram que se 

readequar a uma nova atividade econômica. Outra questão relevante apontada pelos 

entrevistados foi que o ganho não foi apenas econômico, mas que o turismo trouxe a 

possibilidade do contato com os visitantes. A facilidade do acesso aos visitantes, 

estimulados pela curiosidade e busca de conhecimentos a respeito da Colônia, incentivou o 

desenvolvimento do turismo em Witmarsum. 

 

Parte 4. Conclusão 

 

A inovação em turismo em sua abordagem divergente é explicitada nas diferentes 

origens dos indivíduos, da sua relação com a Colônia Witmarsum e da forma como sua 

história é utlizada na condução de sua atividade. A inovação também é percebida nas 

relações dos indivíduos com a comunidade, nas relações de parceria para divulgar 

diferentes propriedades e oferecer em conjunto os seus produtos. Além disso, há a 

preocupação de que o que é ofertado carregue em si uma história e um significado, como 

relatado por Hans Kliewer. 
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Os traços étnicos, culturais e a configuração econômica atual da Colônia têm sido 

fonte de tensões e contradições entre os indivíduos. As contradições são fontes de mudança 

e também de desenvolvimento, são construídas historicamente em e entre sistemas de 

atividade. As contradições são também fontes de inovação ao promover tensões e motivar a 

mudança e desenvolvimento pela necessidade de adequação a um novo contexto ou 

elemento.  

A situação econômica da Colônia Witmarsum motivou a busca por novas opções de 

renda em que o turismo rural configurou-se como oportunidade ao possibilitar a manutenção 

da propriedade e, eventualmente, da atividade econômica principal na Colônia, 

representada pela produção agropecuária. Há a preocupação para que a configuração dos 

produtos turísticos tenha valor de troca no mercado, e são dadas ênfases às questões 

relativas à originalidade e atratividade. Os novos usos atribuídos às ferramentas de trabalho 

existentes, pois permitiram a modificação e a reconstrução dos objetos das atividades 

analisadas.  

O turismo rural é uma prática relativamente recente, o que nos fornece elementos 

para refletir sobre a percepção de inovação em turismo na Colônia. A inovação divergente é 

vista como o resultado de oferta de produtos e serviços diferenciados a partir do resgate da 

história, etnicidade e a cultura local e, por esse motivo, o turismo é considerado inovador 

pelos entrevistados, que consideram que a história e a cultura do local são únicas e 

portanto, uma fonte de inovação na percepção dos entrevistados.  

Acredita-se, portanto, que seja possível pensar em uma abordagem alternativa de 

inovação para a Colônia Witmarsum a partir do resgate da autenticidade, valorização e 

consciência de que o turismo em base local torna-se possível a partir da mobilização de um 

conjunto fortemente coeso de sujeitos em torno de um objetivo comum e em busca de 

alternativas e potencialidades locais e, consequentemente, da inovação. 

As bases para a inovação na Colônia Witmarsum seguem os princípios de uma 

abordagem divergente, pois apesar de as atividades associadas ao turismo buscarem 

atender às exigências econômicas, é possível verificar que o turismo na Colônia Witmarsum 

é constituído de muito mais do que a busca de criação de produtos e serviços a partir das 

expectativas do turista. Cumpre os pressupostos da inovação divergente apresentados, pois 
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apesar de o turista ser uma fonte de informação e aprendizado para a mudança, os 

entrevistados se mostraram preocupados em buscar as alternativas dentro de sua própria 

cultura, como no exemplo da criação de novas receitas, cujas adaptações partem das 

receitas originais de família ou da Alemanha. 

A visão divergente da inovação em turismo contribui para a teoria do turismo e ao 

turismo rural ao passo que permite uma nova percepção do homem envolvido na atividade, 

indo além da visão de sua capacidade do profissional de realizar as tarefas ou como meras 

fontes de informação para uma orientação em que o conhecimento e, consequentemente, a 

inovação dependem da relação do homem com o seu contexto social e coletivo e que é feito 

por pessoas em um mundo real em uma prática humana constituída social e historicamente 

(Zdepski, 2013). 

Não são esperadas soluções ideais, espera-se, ao menos, que aos indivíduos sejam 

dadas condições de buscar soluções que sejam criativas. E que as experiências, a história e 

a cultura sobrevivam e que a comunidade consiga continuar a pensar no turismo como uma 

forma de preservação da cultura local. 
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