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Políticas Públicas, Desenvolvimento e Turismo Rural 

A Demanda e as Políticas Públicas ao Turismo Rural como auxílio no 
desenvolvimento dos municípios do Vale do Jaguari  

 

Claudio Raimundo de Bastos Brasil1 

 

Resumo: O turismo rural é visto como um setor em expansão, caracterizado pela quantidade e 
variedade de produtos e serviços ofertados. O Vale do Jaguari possui poucos dados estatísticos em 
relação ao turismo rural, mas se reconhece a existência de um potencial bem diversificado desta 
modalidade turística, no interior dos seus municípios. Diante destas constatações, faz-se importante 
conhecer a demanda e as políticas publicas existentes, bem como verificar os obstáculos e incentivos 
para o desenvolvimento e manutenção do turismo rural  em uma região tipicamente dependente do 
agronegócio. Assim, nos organizaremos para fazer uma abordagem a fim de identificar os incentivos 
legais e fiscais para a promoção do turismo rural, buscando caracterizar as principais atividades e 
empreendimentos, visando assim proporcionar um enfoque científico que possa auxiliar as 
organizações públicas e privadas na tomada de decisões, a fim de tornar o turismo rural um vetor de 
desenvolvimento para a região de estudo. 
 
Palavras-chave: Turismo Rural. Desenvolvimento. Políticas Públicas. Vale do Jaguari. 

 

Introdução 

Segundo a Organização Mundial do Turismo (OMT: 2003:20), o turismo pode ser 

definido como “as atividades das pessoas que viajam para lugares afastados de seu 

ambiente usual, ou que neles permaneçam por menos de um ano consecutivo, a lazer, a 

negócios ou por outros motivos”. 

Segundo Mota, (2001, p.33) "a atividade turística pode ser compreendida como uma 

atividade complexa que se originou pela necessidade de deslocamento das populações 

dentro do espaço físico mundial".  

Segundo George, Mair e Reid (2009, p.200) “existem três principais objetivos de 

políticas de turismo (particularmente no nível local e regional), que são: a diversificação 

econômica; a renovação econômica e no enfoque da repartição social”. 

Talvez muito por isso, o turismo rural tem sido tratado como uma alternativa de 

incremento para o fortalecimento da renda, como forma de diversificação e 
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consequentemente manutenção no campo, das famílias com pequenas propriedades, 

chamada nos últimos anos por agricultura familiar. 

Já Cruz (2002, p. 86) define política pública de turismo como, “um conjunto de 

diretrizes e estratégias estabelecidas e/ou ações definidas, no âmbito do poder público, com 

o objetivo de alcançar e/ou dar continuidade ao desenvolvimento da atividade turística em 

um território”.  

O fato é que tanto no Brasil, quanto no Rio Grande do Sul, o turismo rural está em 

plena expansão, muito por iniciativa das famílias em desenvolver uma atividade rentável  

considerada não-agrícola e algumas vezes por incentivo do poder publico como forma de 

minimizar o êxodo rural em seus municípios.  

Para Albuquerque (2002, p.74) “para que o turismo no espaço rural torne-se viável e 

sustentável, percebe-se a necessidade de um planejamento de politicas publicas e 

estratégias de marketing direcionadas à consolidação do turismo nas zonas rurais, alem do 

envolvimento e comprometimento dos representantes do diversos segmentos da sociedade 

local”.  

O Vale do Jaguari possui um potencial turístico bem diversificado, tendo por exemplo 

entre seus limites territoriais a maior gruta subterrânea em rocha arenítica da América Latina 

em extensão de área coberta, trilhas ecológicas pelo interior dos municípios,  cascatas e 

balneários em diversas dessas localidades, artesanato em geral  e uma forte tradição na 

realização de eventos diversos.  

Essa diversidade de atrativos naturais, pode ser considerado um fator positivo para o 

desenvolvimento do turismo rural, pois na compreensão de Rodrigues (2002, 69) as 

demandas por essa modalidade são sustentadas pela mudança de um ambiente exótico que 

permite a recuperação das energias perdidas, por um contato mais intenso com a natureza 

que alimenta o mito do eterno retorno e pela busca de um lugar não massificado, bucólico, 

sem ruídos, autentico e natural.  

Portanto, o foco do estudo será o turismo rural como vetor de desenvolvimento       

regional, clareando sua inter-relação com o mercado, com todo o sistema turístico, com as 

comunidades locais e as atuais administrações municipais, abordando as propostas 

existentes para o desenvolvimento sustentável, relatando os processos ocorridos, visando o 

desenvolvimento do turismo no meio rural dos municípios do Vale do Jaguari.  
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Também busca-se com essa pesquisa, analisar as propostas existentes para o  

turismo rural, avaliar as ações e dificuldades na implementação de novos projetos, além de 

sugerir ações para melhoria de projetos turísticos  já existentes nas áreas rurais dos 

municípios  pertencentes ao Corede Vale do Jaguari.  

A condução da referida pesquisa dar-se-á durante o período de um ano, tendo seu 

inicio definido para o segundo semestre de 2013. 

Na fase inicial identificaremos os incentivos legais e fiscais em níveis estadual e 

federal, ou seja, pretende-se detectar na Secretaria Estadual de Turismo e no Ministério do 

Turismo, os programas e projetos mais difundidos atualmente. 

Nesta mesma etapa, buscaremos identificar se algum município tem conhecimento 

ou se possui atualmente parceria em projeto ou programa com a SETUR ou com o MINTUR. 

É necessário ainda identificar os principais obstáculos ao desenvolvimento do turismo rural 

na região de estudo, no caso o Corede Vale do Jaguari.  

Pretende-se elaborar e aplicar instrumentos de pesquisa, roteiros de entrevistas 

que possam captar informações das atividades turísticas mais representativas, assim como 

elaborar um outro roteiro especifico, onde se possa obter informações junto aos 

representantes das Prefeituras Municipais pertencentes Corede Vale do Jaguari.  

Em relação aos agentes públicos, serão considerados os prefeitos, os secretários 

municipais, coordenadores de turismo ou pessoas que atuem em áreas ligadas a essa 

pasta. Já em relação a iniciativa privada, pretende-se entrevistar pessoas que tenham 

estabelecimentos ou que trabalhem em instituições privadas apontadas como de cunho 

turístico (restaurantes, hotéis, pousadas, etc...).  

Portanto, os dados primários serão as entrevistas e observações em geral e os 

dados secundários serão constituídos das analises dos projetos ou programas existentes, 

informações das secretarias municipais de turismo, e é claro dos responsáveis pelo 

Consorcio Intermunicipal Rota Caminho das Origens.  

Já a análise dos dados, consistirá em avaliar minuciosamente os resultados 

detectados e encontrados, para que posteriormente se faça uma determinada e correta 

interpretação dos mesmos.  
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É importante salientar que se fará uso de uma amostra acidental, conforme 

recomendado por Almeida (1989) e as informações a serem recolhidas sofrerão uma analise 

de acordo com a metodologia sobre analise qualitativa, como preconiza Richardson (2009).  

 

Vale do Jaguari 

 O Vale do Jaguari localiza-se geograficamente na Região Centro Ocidental Rio-

Grandense, já o Corede que leva o mesmo nome, é um pouco recente pois foi criado em 

2008, pelo Decreto nº 45.436, sendo desmembrado do Corede Central.  

 O mesmo é composto por nove municípios: Cacequi, Capão do Cipó, Jaguari, Mata, 

Nova Esperança do Sul, Santiago, São Francisco de Assis, São Vicente do Sul e Unistalda, 

possuindo uma área total de 11.266 Km2 o que corresponde a 4,50% do território do Rio 

Grande do Sul.  

 

Figura 1: Identificação da região de estudo 

 

Fonte: Elaboração própria 
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A maioria dos municípios fazem parte de um Consórcio Intermunicipal de Turismo, 

denominado Rota Caminho das Origens, entidade que trabalha com o planejamento turístico 

em geral, visando principalmente auxiliar na busca de novas alternativas para o crescimento 

regional, porem, percebe-se que ainda não existe uma conscientização de muitas pessoas e 

entidades(publicas e privadas) para a preservação e valorização desses locais, bem como 

para que o desenvolvimento ocorra de forma organizada e verdadeiramente sustentável.  

A chamada conscientização ambiental é outro fator que tem colaborado nos 

processos de planejamento e desenvolvimento do turismo rural, que ficam ainda mais fortes 

e evidentes quando as atividades turísticas estão diretamente ligadas aos recursos naturais 

existentes. Dessa forma, ou seja,  quando bem estruturados, os arranjos turísticos alem de 

não agredir o ecossistema também não  enfraquecem a cultura local.   

Se nos discursos de órgãos e governos nacionais e internacionais todos se referem 

enfaticamente ao chamado Desenvolvimento Sustentável, não há como realmente implantá-

lo sem incorporar as populações locais nesse processo, pois é a forma pela qual podemos 

continuar desenvolvendo nosso país e comunidades (local e regional) sem destruir o meio 

ambiente e com maior justiça social. 

 

Desenvolvimento   

Talvez por tratar-se de um tema não tão recente, os conceitos e definições a cerca 

do desenvolvimento são inúmeros e passam cotidianamente por uma gama infinita de 

interpretações.  

Segundo Pizzi (2005), em seu artigo “O desenvolvimento e suas exigências morais”, 

em uma perspectiva positivista o termo remete a um progresso sistemático, com etapas 

sucessivas, geralmente referindo-se à superação de um estágio inferior para um momento 

superior. O autor relata também que, na racionalidade moderna, o termo é vinculado a uma 

percepção de crescimento, que, reforçado pela expressão oriunda do final da segunda 

guerra “subdesenvolvimento”, que remete a um estado de estagnação, atraso, ganhando 

uma designação oposta ao desenvolvimento, passa a ser utilizado como desígnio de 

progresso material, salientando aspectos quantitativos, como renda per capita, comércio, 

investimentos.  
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A discussão em torno da temática do desenvolvimento sempre tem como um de seus 

pressupostos básicos de realização, o envolvimento dos sujeitos sociais em tudo que é 

proposto, e segundo Cordioli (apud BROSE, 2004), “a participação não é somente um 

instrumento para a solução dos problemas, mas também uma necessidade do homem se 

auto afirmar, de interagir em sociedade, criar, realizar, contribuir, sentir-se útil”.  

Nesse contexto, cabe ressaltar que o agronegócio vem exercendo fortes influências 

no sentido de promover o crescimento e desenvolvimento econômico brasileiro, com 

destaque para as regiões com vocação expressiva para as atividades agropecuárias que 

contribuem, de forma determinante, para a geração de empregos e renda e para o aumento 

dos níveis de equidade regional.  

Segundo SWARBROOKE (2000, pg. 01) desenvolvimento dito "sustentável" “é 

aquele que satisfaz as necessidades atuais humanas, sem comprometer a capacidade das 

pessoas satisfazerem essas necessidades no futuro”. Trata-se, portanto, de uma 

perspectiva a prazo mais longo que o usual, tema muito difundido na atualidade.  

Essa visão de futuro, embora ressalte a importância da preservação ambiental, não 

renuncia ao consumismo, tendo-o como principal elemento na vida da sociedade 

contemporânea.  

Esses são apenas alguns entendimentos do termo “desenvolvimento”, que 

evidenciam a ampla gama de conceitos possíveis para o uso da expressão.  

É importante compreender que “apesar das divergências existentes entre as 

concepções de desenvolvimento, elas não são excludentes. Na verdade, em alguns pontos, 

elas se completam”. (SCATOLIN, 1989, p. 24). Portanto é possível observar que a 

compreensão acerca do tema desenvolvimento transpassa por diferentes planos, como o 

moral, intelectual, econômico, social, entre outros.  

Segundo Diniz (2011, pg. 23), “qualquer esforço e politica de desenvolvimento rural 

devem incluir critérios ecológicos, de preservação e biodiversidades”, portanto, vale lembrar 

que alem de ser uma possível alternativa de renda, o turismo rural também pode ser 

considerado uma forma de desenvolvimento do meio rural, de preservação dos recursos 

naturais disponíveis, bem como uma melhoria na qualidade de vida e de bem estar das 

pessoas envolvidas, desde que bem planejado e organizado. 
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Já, segundo Anese (2009, pg. 52) “o desenvolvimento depende muito da capacidade 

organizativa do território e como este consegue oferecer novos bens e serviços para o 

mercado, buscando criar especialidades e competitividades locais, reagindo de maneira 

positiva à concorrência cada vez mais acirrada e ampliada pelo processo de globalização”.  

Cabe aqui destacar que a compreensão de desenvolvimento está intrinsecamente 

relacionada às variadas formas de buscar respostas para os problemas locais e regionais, e 

isto é passível de ocorrer a partir do momento em que a própria região reconhece os seus 

próprios potenciais.  

Quando isso ocorre, surge o chamado desenvolvimento endógeno, conceituado por   

Barquero (2001, p. 41) como “um processo de crescimento econômico e de mudança 

estrutural, liderado pela comunidade local ao utilizar seu potencial de desenvolvimento, que 

leva à melhoria do nível de vida da população.  

Ainda o mesmo autor, aponta a família como tendo um papel importante nesse tipo 

de processo de desenvolvimento, pois foi ela que contribuiu de forma marcante para o 

funcionamento dos sistemas produtivos locais e e distritos industriais.  

Já Allebrandt (2006, p.13) destaca “à necessidade de integração das regiões dentro 

dos limites municipais, diminuindo os desequilíbrios sócio-econômico e cultural entre os 

bairros, entre bairros e centros, entre o urbano e o rural e entre os distritos.” 

Diante disto, é importante observarmos se na região de estudo as condições sociais 

estão dispersas ou pouco mobilizadas, não conseguindo assim dar uma resposta no sentido 

de canalizar as “sinergias” para os setores produtivos e com isso potencializar o 

desenvolvimento local e regional.  

Nossa intenção aqui não é expandir e muito menos esgotar as discussões sobre 

desenvolvimento, mas colaborar com o tema, mostrando que a transformação agroindustrial, 

através do associativismo, pode ser uma força desencadeadora do desenvolvimento de uma 

região, pois possibilita, às famílias rurais, não somente um complemento de renda, mas 

também a melhoria da qualidade de vida e da auto estima, atuando também na diminuição 

do processo de êxodo rural.  
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Políticas Públicas 

Segundo a OMT (1997): o planejamento turístico é o processo pelo qual se analisa a 

atividade turística de um país ou de uma região, diagnosticando seu desenvolvimento e 

fixando um modelo de atuação por etapas, mediante estabelecimento de planos e de 

programas com objetivos, metas e instrumentos definidos, com os quais se pretende 

impulsioná-la, coordená-la e integrá-la ao conjunto macroeconômico que se encontra 

inserida.  

Nessa perspectiva, podemos afirmar que também é papel das lideranças municipais 

planejar o turismo, visando gerar uma melhorar qualidade de vida, um incremento na 

economia local e na perspectiva de colaborar no desenvolvimento regional.   

Para que desenvolvimento efetivamente aconteça, é importante que as lideranças 

políticas ouçam e oportunizem a participação popular nesse processo tão complexo que é 

analisar e implementar políticas públicas que deem um retorno positivo as comunidades 

locais.  

Sabemos que a analise e consequente formulação de políticas ppublicas concretas é 

de suma importância para a sociedade em geral, pois quando bem fundamentadas e 

conseguindo atingir os objetivos propostos servem de incentivo ao desenvolvimento social e 

até mesmo econômico.  

Para Souza (2006, p. 26) política pública é o campo do conhecimento que busca, ao 

mesmo tempo, “colocar o governo em ação” e/ou analisar essa ação, e , quando necessário, 

propor mudanças no rumo ou curso dessas ações.  

Já Heidemann (2009, p.31), “acredita que a política pública vai além da esfera 

governamental, indicando e exemplificando que o governo não é a única instituição a servir 

à comunidade política, ou seja, a promover política pública”. Para o autor existem sim outros 

atores que, mesmo sem apoio do governo, prestam “serviços públicos” para a sociedade, 

como, por exemplo, associação de moradores.   

O fato é que por mais que a definição e implementação das políticas publicas sejam 

ainda um papel exclusivo do governo, fica evidente nos dias atuais a importância da 

participação cada vez maior de entidades não governamentais nesse processo, a fim de se 

atingir o maior numero possível de munícipes.  
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Nessa perspectiva, para Bandeira (1999, pg. 36) a participação da comunidade 

seria a principal causa de sucesso de políticas, programas e projetos de desenvolvimento; e 

a falta de participação, a principal causa de fracasso dos mesmos.  

 

Considerações Finais 

Este projeto de pesquisa, aprovado pelo Edital IF Farroupilha/PRPPGI/ nº 03/2013 – 

Boas Ideias teve seu inicio no segundo semestre de 2013, sendo que pretende-se com o 

mesmo alcançar os seguintes resultados:  

 

 Proporcionar um enfoque científico que possa auxiliar as organizações públicas e 

privadas na tomada de decisões sobre o setor turístico da região;  

 Construção de um banco de dados para planejamento, novas pesquisas e extensão; 

 Identificar se as atividades turísticas existentes no meio rural, da região de estudo, 

possibilitam uma sustentação econômica de médio a longo prazo;  

 Contribuir para os estudos sobre as atividades turísticas na região e no estado, bem 

como na divulgação dos cursos existentes no IF Farroupilha Campus São Vicente do Sul,  

 Gerar conhecimento para o grupo de pesquisa do Campus. 

 

Já em relação aos benefícios para a sociedade, objetivamos:  

 Oportunizar que a comunidade local e regional conheçam a realidade atual sobre as 

atividades turísticas no meio rural, do Vale do Jaguari;  

 Possibilitar a inserção dos alunos do curso de Gestão Pública no debate regional; 

 Possibilitar uma maior experiência a todos os atores envolvidos na pesquisa; 

 Oportunizar a descoberta e identificação dos pontos positivos e negativos que afetam 

o desenvolvimento regional; 
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