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Associativismo e Redes no Turismo Rural 

 O projeto Viva Ciranda aos olhos do produtor rural  

 

Giully de Oliveira1 

Pedro Martins2 

 

Resumo: O presente artigo tem o propósito de relatar a visão do produtor rural sobre o projeto Viva 
Ciranda, projeto cuja proposta é fomentar o turismo rural no município de Joinville, no estado Santa 
Catarina. Por meio do projeto, estudantes do município participam de atividades pedagógicas em 
propriedades rurais localizadas nas regiões do Piraí, Dona Francisca, Quiriri, Estrada da Ilha e 
Estrada Bonita. A proposta do projeto é aprimorar o conhecimento de crianças e adolescentes e 
agregar novos saberes relacionados à realidade rural além de estimular o desenvolvimento local e 
favorecer a sustentabilidade das áreas rurais. O projeto é desenvolvido pela Fundação Turística – 
PROMOTUR em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e Prefeitura Municipal de Joinville. 
O objetivo desta discussão é diagnosticar o olhar do produtor rural a respeito dessa nova forma de 
subsistência a fim de entender a receptiva que o projeto teve por parte do grupo. Foi possível 
identificar ao fim da pesquisa a satisfação que o produtor rural tem frente ao projeto pois entende que 
ele é uma forma de reconhecimento do trabalho e também uma alternativa para complementar a 
renda familiar.  
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Introdução  

 

O material aqui produzido aborda o turismo rural no município de Joinville, localizado 

na região nordeste do estado de Santa Catarina. Com uma área de 1.130 quilômetros 

quadrados, Joinville possui uma população de 552.860 habitantes (em 2013), o que o 

configura como o município mais populoso do estado. Embora a cidade seja conhecida pelo 

seu desenvolvimento industrial, parte do município se desenvolve em área rural sendo essa 

área bem extensa, abrangendo as zonas norte, oeste e sul. Na área rural é desenvolvido o 

projeto Viva Ciranda pela Fundação Turística – PROMOTUR em parceria com a Prefeitura 
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Municipal de Joinville e Secretaria da Educação. O projeto consiste em levar ao universo 

rural estudantes adolescentes e professores envolvidos globalmente em uma atividade 

pedagógica onde o espaço rural e a estrutura do turismo fornecem os meios necessários ao 

desenvolvimento da atividade.  

Durante muito tempo o mundo rural foi entendido como algo circunscrito às 

atividades agropecuárias e extrativistas. Só mais recentemente, com a interiorização da 

infraestrutura dos serviços urbanos e de outras atividades consideradas essencialmente 

urbanas, a dicotomia analítica e funcional entre o urbano e o rural perdeu importância. 

Novos serviços e atividades estão sendo desenvolvidos no e a partir do espaço rural. Nesse 

contexto, uma atividade que tem despontado é o turismo em áreas rurais. 

A proposta do projeto Viva Ciranda tem como objetivo valorizar e demonstrar o 

potencial que a área rural de Joinville tem, principalmente, no que diz respeito ao turismo. O 

projeto visa fomentar o turismo rural no município, mostrando para a cidade e aos visitantes 

o potencial que Joinville tem no campo do turismo rural. Além disto, visa propiciar a troca de 

conhecimento entre o agricultor, o aluno e o professor, considerando a parceria que o 

projeto tem com a Secretaria Municipal de Educação ao promover as visitas às 

propriedades. 

Segundo os idealizadores do projeto, é observada a satisfação dos sujeitos, 

agricultor – aluno – professor, destacando-se assim a importância do projeto para o 

agricultor cuja atividade nem sempre é reconhecida. Isto pode ser observado nas palavras 

de Guzzatti (2010) quando afirma que “[...] agricultores realizam um trabalho árduo, com 

muitos riscos (“planta e não sabe se colhe; colhe e não sabe se vende; vende e não sabe se  

recebe...”) e pouco valorizado” (p.15). Com as atividades desenvolvidas na propriedade o 

agricultor pode sentir a representatividade que tem para a comunidade e para o morador da 

área urbana. O professor, que se sente desenvolvendo uma das profissões menos 

prestigiadas, nessa nova sala de aula compreende a importância do ensinamento aplicado 

no dia a dia. O mesmo ocorre com o aluno - que se encanta além dos muros da escola e 

sente prazer em aprender. Esta possibilidade decorre, como acredita Meneses (2002), do 

fato de que “o valor cultural não está nas coisas, mas é produzido no jogo concreto das 

relações sociais” (p. 93). 
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O projeto não contempla apenas os grupos escolares, embora o vínculo seja maior 

com esse público. Os espaços do projeto estão abertos aos visitantes de todas as faixas 

etárias e diferentes grupos que tenham interesse em visitar uma das 13 propriedades a ele 

vinculadas. 

As atividades do Projeto Viva Ciranda, além de contribuir para aumentar a renda das 

propriedades rurais, possibilita a geração de empregos e tende a promover uma melhoria na 

infraestrutura das cidades e das comunidades rurais. 

A proposta deste artigo é justamente levantar a percepção do agricultor a respeito do 

projeto. Diferentes fontes bibliográficas e os próprios realizadores relatam os benefícios que 

o projeto poderá trazer ao produtor rural, mas a proposta central da pesquisa realizada foi 

estabelecer um contato com o agricultor para saber: como ele vê o projeto, se acredita nele, 

se espera colher bons frutos com essa ‘filiação’, se vê obstáculos para que o projeto seja 

desenvolvido em sua propriedade, e se acredita que o turismo rural, especialmente o projeto 

em tela, é uma atividade rentável, entre outros questionamentos.  

 A metodologia adotada para a realização da pesquisa foi a abordagem qualitativa. 

Através da estratégia metodológica do estudo de caso, foram empregados na coleta de 

dados entrevistas semiestruturadas e estruturadas com os envolvidos no projeto 

(participantes promotores “produtores rurais”).   

 

 

1. O turismo rural  

 

 É pertinente, antes de avançar no tema proposto, rever algumas categorizações 

elaboradas por operadores desta discussão tomando, em primeiro lugar, o conceito de 

turismo. 

  A Organização Mundial de Turismo - OMT (2001, p.38) define que o turismo envolve 

“atividades que realizam as pessoas durante suas viagens e estadas em lugares diferentes 

ao seu entorno habitual, por um período de tempo consecutivo inferior a um ano com 

finalidade de lazer, negócios e outras”. 

Para Mathieson & Wall (1990, p.18) turismo “é o movimento temporário de pessoas 

para locais distintos de seu lugar de trabalho ou morada – incluindo também as atividades 
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exercidas durante a permanência desses viajantes nos locais de destino e as facilidades 

para promover suas necessidades”.  

Para Silva (2010, p. 26) é importante frisar que o turismo dá-se pelo deslocamento 

de pessoas que se encontram em seu tempo livre e possuem a intenção de retorno, o que 

diferencia o turista de outros tipos de viajantes como, por exemplo, o migrante que viaja 

para mudar de local de residência permanente.  

Dentre as atividades turísticas pode-se destacar o turismo rural, ao qual iremos nos 

ater nesta discussão. Muitos termos são empregados para definir as atividades de turismo 

desenvolvidas nas áreas rurais, tais como: turismo rural, agroturismo, turismo verde, 

ecoturismo, turismo ecológico, turismo de aventura, turismo de conhecimento, turismo de 

campo, turismo de aldeia e outros. 

A dificuldade nas definições conceituais tem muitas origens. Segundo Oxinalde 

(1994), a dificuldade deve-se, em parte, à ambiguidade dos conceitos de turismo e de rural. 

Para este autor, "o turismo rural engloba as modalidades de turismo que não se excluem e 

que se completam, de forma tal que o turismo no espaço rural é a soma do ecoturismo e do 

turismo verde, turismo cultural, turismo esportivo, agroturismo e turismo de aventura" (p. 23). 

A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural – Emater define o turismo rural 

como “segmento do turismo baseado na oferta de serviços, como hospedagem, alimentação 

e serviços relacionados a empresas (ou propriedades) que atuam no meio rural e têm  por 

base a economia não agrícola” (Emater, 1998, p.10) 

Já para Tulik (2003), “turismo rural é o conjunto de atividades que se desenvolvem 

em contato com a natureza e a vida no campo, em pequenos povoados rurais” (p. 34). 

Alguns autores preferem falar de turismo em espaço rural por considerar que define 

melhor a atividade. É o caso de Graziano da Silva et al. (1998), que consideram turismo no 

espaço rural  ou em áreas rurais como: 

Todas as atividades praticadas no meio não urbano, que consiste de 
atividades de lazer no meio rural em várias modalidades definidas com base 
de oferta: turismo rural, agroturismo, turismo ecológico ou ecoturismo, 
turismo de aventura, turismo de negócios, turismo de saúde, turismo 
cultural, turismo esportivo, atividades estas que se complementam ou não 

(p. 14).  
 

Então, qual o elemento que define de fato uma atividade turística como turismo 

rural? Alguns autores preferem até tratar como turismo em espaço rural. Ou seja, qualquer 
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atividade desenvolvida no ambiente físico considerado rural poderia ser considerado turismo 

rural? Possivelmente, sim. Mas, um elemento fundamental é o produtor rural. É este 

elemento quem cria a paisagem rural e, junto com sua família, desenvolve uma cultura 

nesse espaço. 

Para o Ministério do Turismo, que em parceria com o Ministério do Desenvolvimento 

Agrário publicou, em 2004, as “Diretrizes para o Desenvolvimento do Turismo Rural”, o 

turismo rural compreende um “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” (MTur, 2003, 

p.11).  

A imprecisão dos conceitos também pode estar relacionada à tentativa de 

classificação baseada em parâmetros europeus, que resulta em equívocos por se tratar de 

realidades diferentes e distintas. 

Para Rushmann & Widmer, 

O turismo rural não é um fenômeno novo. O interesse crescente pelas 
atividades recreativas no meio rural já se manifesta no século XIX, na 
Europa, como uma reação ao estresse e às atribulações decorrentes da 
expansão das cidades industriais. O turismo rural – tal como se apresenta a 
partir dos anos 70, 80 e 90 – é diferente daquele de vários aspectos, 
principalmente no grande número de pessoas envolvidas atualmente. Na 
sua forma mais original e “pura”, o turismo rural deve estar constituído em 
estruturas eminentemente rurais, de pequena escala, ao ar livre, 
proporcionando ao visitante contato com a natureza, com a herança cultural 
das comunidades do campo e as chamadas sociedades e práticas 

“tradicionais” (2000, p.63).  

Embora algumas localidades vejam o turismo rural como algo recente, a citação de 

Ruschmann & Widmer deixa observar que não é. Talvez esquecido em algumas regiões e 

pouco trabalhado em outras. No caso da América Latina um estudo mostra que é uma 

“novidade”, pelo menos no que diz respeito às características específicas que vem 

adquirindo nas décadas recentes.  

No Brasil, o turismo no espaço rural somente ganhou importância na última década. 

O município de Lajes, situado no Planalto Catarinense, é considerado pioneiro na atividade 

tendo recebido o título de Capital Nacional do Turismo Rural. Nesse município, o turismo é 

desenvolvido em fazendas que agregaram às suas atividades (geralmente criação extensiva 
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de gado) a função de hotelaria. Uma das características atuais dessas fazendas é que a 

atividade turística se tornou, em alguns casos, a principal fonte de renda (Toresan, 2003) 

vindo a compensar a perda de competitividade da atividade ganadeira frente à concorrência 

desta atividade nas regiões centro-oeste e norte do país. 

No estado de Santa Catarina estão se multiplicando as iniciativas planejadas e 

organizadas, individual e espontaneamente, de implantação de circuitos e de 

empreendimentos turísticos. Aquelas organizadas estão geralmente associadas a algum 

agente fomentador ou indutor. Embora muitos lugares já desfrutem do turismo rural como 

uma alternativa de trabalho e renda, alguns lugares não têm conhecimento do seu potencial 

turístico ou ele ainda não é bem explorado. 

Em Joinville, especificamente falando, existe um potencial, parte dele já explorado, 

como se observa no estudo realizado pelo Instituto CEPA:  

Em Joinville, na Estrada Bonita, o apoio da prefeitura municipal - através da 
Fundação 25 de Julho - e a tradição da comunidade na produção e 
transformação de produtos coloniais viabilizaram a consolidação de um 
roteiro para visitas e aquisição de produtos coloniais. As proximidades da 
BR 101, uma rodovia de elevado fluxo de turistas, e a beleza dos recursos 
naturais existentes facilitam o afluxo de pessoas para a comunidade 
(Toresan, 2003, p. 11). 

Joinville, no entanto, tem muito além da estrada bonita como potencial turístico, 

sendo a proposta do projeto Viva Ciranda mostrar o potencial das demais áreas e fomentar 

o turismo rural na região. 

 

 

2. Projeto Viva Ciranda 

 

O projeto Viva Ciranda é uma iniciativa da Fundação Turística de Joinville que tem como 

objetivos mostrar, a crianças e adolescentes, o modo de vida no campo, além de 

proporcionar a vivência do cotidiano rural, fomentar o turismo rural na região e evidenciar o 

potencial que o município tem para a prática do turismo rural3. As atividades pedagógicas 
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são realizadas in loco, com visitas a propriedades localizadas nas regiões do Piraí, Dona 

Francisca, Quiriri, Estrada da Ilha e Estrada Bonita. O mapa pictórico a seguir ilustra essas 

cinco regiões que possuem alto potencial para o turismo rural: 

 

Imagem 1: mapa pictórico da área rural onde acontece o projeto Viva Ciranda no município de Joinville
4
. 

Divididas em temas-chave – água e meio ambiente, flores, pequenos animais, 

cavalos, produção de mel e melado – as propriedades rurais também propõem atividades 

educativas e recreativas referentes ao meio ambiente e à agricultura.  

O estudante, ao aliar a prática à teoria da sala de aula, tem chance de aprimorar seu 

conhecimento e agregar novos saberes relacionados à realidade rural. O projeto, ao mesmo 

tempo, estimula o desenvolvimento local e favorece a sustentabilidade das áreas rurais.  

O Viva Ciranda iniciou com seis propriedades participantes do projeto, sendo elas: 

Agrícola da Ilha, Apiário Pfau, Vale das Nascentes, CTG Chaparral, Ango Kersten e Família 

                                            
4 Portal na web do projeto Viva Ciranda, PROJETO VIVA CIRANDA. Disponível em: 
http://www.turjoinville.com.br/vivaciranda/ Acesso em: 07/07/2012. 
 

http://www.turjoinville.com.br/vivaciranda/
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Schroeder. Em 2012 o projeto contava com mais sete propriedades e a expectativa de 

novas propriedades se unirem ao grupo no futuro. 

Através do portal na rede web, material gráfico e de áudio-vídeo é possível conhecer 

um pouco mais do projeto e das propriedades. 

 

Imagem 2: Portal na rede web sobre o Projeto Viva Ciranda 
5
. 

Por meio do projeto, os alunos participam de atividades pedagógicas em 

propriedades rurais localizadas nas regiões do Piraí, Dona Francisca, Quiriri, Estrada da Ilha 

e Estrada Bonita. A ideia é aprimorar o conhecimento de crianças e adolescentes e agregar 

novos saberes relacionados à realidade rural. Além disto, visa estimular o desenvolvimento 

local e favorecer a sustentabilidade das áreas rurais. 

As propriedades estão abertas a todos, embora inicialmente o projeto contemplasse 

apenas crianças. Atualmente as práticas de vivência também podem ser aplicadas a adultos 

e idosos. 

 

 

                                            
5
 Portal na web do projeto Viva Ciranda, PROJETO VIVA CIRANDA. Disponível em: 

http://www.turjoinville.com.br/vivaciranda/ Acesso em: 07/07/2012. 
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3. O produtor rural e o turismo 

 

É impossível discorrer sobre o tema turismo rural sem falar do seu principal ator: o 

produtor rural. Ele é o agente social estratégico nesse cenário. A primeira questão, portanto, 

pressupõe que examinemos quem é esse personagem: o pequeno produtor rural. 

Quando se fala em Turismo Rural é preciso deixar claro que cenários estão sendo 

visualizados. Trata-se de valorizar o patrimônio histórico e os recursos naturais ou artificiais 

específicos. A atratividade não se dá apenas pelo aspecto rural da localização, mas por 

oferecer um serviço (pesque-pague e outros) que, em uma situação limite (na inexistência 

de zonas rurais) poderia ser oferecido na própria área urbana. 

Sendo assim, o produtor rural é elemento integrante do processo do turismo rural. O 

papel dele deve ser analisado com o intuito de entender a dimensão da complexidade do 

turismo rural. 

Segundo Porto,  

A literatura sociológica e antropológica tem discutido amplamente o tema do 
“pequeno produtor rural – agricultura familiar”. Ela se tornou um tema 
recorrente e um conceito generalizado com a instituição do PRONAF, o 
Programa de Apoio à Agricultura Familiar, em 1995. No entanto, há uma 
evolução do uso do conceito de “agricultura familiar” e um debate que 
levanta questões sobre as quais não há consenso. Em geral se admite que 
a agricultura familiar engloba muitos setores, tanto setores mais integrados 
às dinâmicas de mercado quanto setores mais ligados a atividades 
tradicionais. Depende de mercados regionais e locais, enquanto o setor do 
pequeno produtor se distingue por estar muito vinculado ao próprio 
aprovisionamento (à própria subsistência) ou por corresponder aos 
segmentos mais pobres da agricultura familiar (2010, p. 09). 

Pensando no produtor rural, independente do turismo, temos um trabalhador rural 

portador de uma história local e comunitária, portanto alguém cujo potencial turístico está 

muito além do marketing do discurso midiático. Seu potencial turístico está na relação com a 

comunidade, na capacidade de manter hábitos culturais de trabalho e tradições que lhe 

garantam uma identidade local.  Ou seja, a forma de mensurar se uma comunidade rural 

tem potencial ou não para o turismo está mais ligada à capacidade de mobilização dos 

recursos identitários, sociais ou espaciais daquele meio do que no vínculo com o mercado.     
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O trabalhador rural que vive, às vezes, em condições precárias de trabalho, procura 

manter e controlar os recursos naturais, pois é através deles que gera sua produção, seja 

para sua subsistência ou para comercialização. Como depende prioritariamente dos 

recursos naturais, sua base produtiva depende da qualidade desses recursos, qualidade 

que é buscada, entre outras formas, usando menos insumos de origem industrial. 

 Diante da globalização, o espaço do pequeno produtor rural vem sendo cada vez 

mais disputado. Esta situação deixa o produtor com certa insegurança já que depende da 

terra e de seus recursos para viver. É necessário lembrar que nesse espaço o pequeno 

produtor desenvolve e mantém uma cultura cheia de tradições e história ligadas às suas 

raízes étnicas. 

O turismo, portanto, deve ser uma atividade que integre e alimente uma relação 

econômica benéfica para ambos os interessados, o turista e o produtor do serviço turístico. 

Em alguns países o turismo não é alternativa, mas um forte componente rural, como 

acontece em Portugal e França. Segundo Porto, 

Nesses países, a própria estrutura familiar do setor de pequenos produtores 
rurais alimenta uma rede de negócios de turismo que se estende por todo o 
país, particularmente nas regiões de potencial turístico. Pressupondo que o 
turismo tem crescido por pressão da demanda e que este seja também o 
caso do Turismo Rural no Brasil, devemos nos indagar o que deve ocorrer 
do lado da pequena propriedade rural produtiva para que ela possa se abrir 

para este tipo de demanda (2010, p. 10). 

Novos serviços e atividades estão sendo desenvolvidos no e a partir do espaço rural. 

Neste contexto, o turismo em áreas rurais vem ganhando espaço, pois contribui para a 

preservação ambiental e cultural, produtos com maior qualidade e para a valorização do 

agricultor. Isto pode estimular a permanência de famílias e de jovens no meio rural 

(Stropasolas, 2006) e constituir-se, desta forma, em importante instrumento para a 

promoção do desenvolvimento rural sustentável. Além de contribuir para aumentar a renda 

das propriedades rurais, possibilita a geração de empregos e tende a promover uma 

melhoria na infraestrutura das cidades e das comunidades rurais. 

 

 

4. Resultados e Discussões 
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A base bibliográfica consultada e o levantamento de campo mostram claramente o 

potencial turístico da região rural de Joinville, embora também fiquem evidentes algumas 

potenciais contradições presentes em todas as iniciativas de atividades intensivas baseadas 

em ecossistemas sensíveis. Em campo, precisamente, pode-se ver o entusiasmo do 

produtor rural em falar sobre o turismo rural, embora nem todos os participantes do projeto 

Viva Ciranda sejam produtores rurais de fato. A expectativa era encontrar apenas 

produtores rurais envolvidos com a atividade, porém existe outro grupo envolvido, nesse 

nicho, que são os aposentados. Eles gostam de áreas verdes ou estão em busca de 

tranquilidade – por isto escolheram áreas rurais para viver e se envolveram com o projeto.  

Quanto aos que dependem exclusivamente da renda da propriedade para sua 

sobrevivência, é possível que se vejam diante da necessidade de intensificar a atividade 

turística e ao mesmo tempo sintam-se reprimidos pela escassez de espaço e carência de 

mão de obra que lhes dê o suporte indispensável. 

Na coleta de dados realizada com o apoio das entrevistas, ficou muito clara a 

perspectiva traçada pelos envolvidos dentro do projeto. A entrevista estruturada facilitou 

muito o contato para a busca de informação e para entender o que eles esperam e 

pretendem realizar em parceria com o Projeto Viva Ciranda. 

Das treze propriedades integradas ao projeto, nove foram visitadas. As demais, 

devido à logística e disposição de ambas as partes, não foram visitadas. 

 

Imagem 3: Propriedade Vale das Nascentes (Fotos: Giully de Oliveira, 2012). 
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Geralmente quando se pensa em turismo rural associa-se esta ideia à agricultura 

familiar. Ou seja, subentende-se que existe uma família desenvolvendo uma atividade 

agrícola em uma determinada área. Consequentemente, essa atividade já é parte de um 

processo histórico onde as terras são herança ou os familiares moram muito próximos 

desenvolvendo atividades semelhantes. É o que acontece na família Jacobi, onde se 

observa pais e filhos, cada um com sua moradia própria, desenvolvendo determinada 

atividade. Embora se espere que as propriedades sejam herança, até mesmo por ser uma 

prática comum no meio rural, a grande maioria adquiriu sua propriedade através de compra, 

pois 63% das propriedades foram compradas e apenas 37% obtidas por herança. 

A família Roos é a única que tem suas terras em impasse judicial. A propriedade 

encontra-se na situação de usucapião, pois a família faz uso da terra a mais de 60 anos. O 

tempo de uso da propriedade ou aquisição (nem todos residem nas propriedades) fica entre 

7 e 70 anos.  

Dentre as atividades realizadas pelas famílias estão: plantação de hortaliças e afins, 

criação de animais para venda e uso próprio (gado e galinhas), produção de pão, café 

colonial, hospedagem, arrozeira, locação da área e o turismo pedagógico.  

   

Imagem 4: Horta e criação de cabras na propriedade da família Schoeder (Fotos: Giully Oliveira, 2012). 

 Em relação às atividades desenvolvidas nas propriedades, questionados se a 

atividade fazia parte da renda principal da família, 50% respondeu que sim e outros 50% 

respondeu que não. Quanto à suficiência da renda obtida para a manutenção da família, 

62% respondeu que sim e 38% respondeu que não. Vale lembrar que alguns proprietários 

não têm como fonte de subsistência atividades realizadas na propriedade, pois são 

aposentados ou têm o turismo rural como atividade alternativa não sendo essa a renda 
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principal. Assim, alguns responderam que a renda é suficiente, mas referiam-se aos 

benefícios de aposentadoria ou renda secundária de serviços prestados em área urbana. 

Este é o caso do Recanto das Arrozeiras, Rancho Alegre, Sítio da Vó Bia, Vale das 

Nascentes e Recanto dos Araribás. 

 Todos os entrevistados possuem filhos, alguns na propriedade e outros não. A este 

respeito, diante do questionamento sobre o local de residência dos filhos, 63% respondeu 

que moram na propriedade enquanto outros 37% respondeu que moram fora, 

temporariamente ou não. Quanto ao envolvimento de filhos e netos nas atividades do 

projeto, 63% respondeu que se envolvem, em diferentes níveis, e o restante 37% respondeu 

que não. 

 Em algumas propriedades os filhos trabalham em setores totalmente diferentes e não 

pretendem voltar à origem, aparecendo apenas para visitar. Em outras, a situação é 

mesclada. Alguns filhos moram e trabalham em área urbana e outros moram e estão ligados 

ao projeto e à propriedade diretamente, como acontece no Sítio da Vó Bia, Família Jacobi e 

Recanto das Arrozeiras.  

Na propriedade da família Schoeder acontece uma situação onde Acácio tem um dos 

filhos morando na propriedade, porém trabalhando no setor industrial. Acácio comenta: 

tenho interesse em um dia aumentar minha produção e ter meus filhos trabalhando aqui. Ele 

ainda afirma: É o que eu desejo e eles também. Porém, a diferença entre o campo e a 

indústria é: no campo acaba dependendo da natureza, às vezes ganha, às vezes não, e a 

indústria independe do tempo, o salário sempre vem. Acredita que o projeto possa vir a ser 

uma alternativa, uma maneira de se fixar na propriedade em tempo integral e sobreviver 

apenas das atividades nela praticadas. 

Outro ponto é que, embora alguns filhos (jovens) já tenham se mudado e trabalhem 

em outros setores, é possível observar dentro do projeto dois exemplos opostos ao de 

Acácio. O caso de Henrique, na propriedade Recanto das Arrozeiras, que afirma: Já morei e 

trabalhei em área urbana, mas não pretendo voltar. Tanto que retornei para ajudar meu pai 

na propriedade e no projeto. Henrique, que é estudante de turismo, é responsável direto 

pelos atendimentos na propriedade uma vez que o pai é professor de educação física na 

rede municipal e não pode se dedicar totalmente ao projeto. Henrique tem muitos planos 

para a propriedade e acredita fortemente no turismo rural pedagógico. 
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Karina é outra jovem empreendedora no turismo rural e integra a Família Jacobi. 

Segundo informações da Promotur e de Carmem, mãe de Karina, ela está motivada com o 

projeto e foi para a França em 2012 compartilhar experiências de turismo rural naquele país. 

Vale lembrar que os franceses são pioneiros e apresentam grandes avanços no ramo de 

turismo rural – dentre eles o já citado Projeto Acolhida na Colônia. 

Quando questionados sobre o turismo rural e o projeto, uma parte dos participantes 

demonstra já conhecer o que é o turismo rural uma vez que já estavam envolvidos em 

associações e com suas práticas. Alguns já possuem experiência na atividade. O que é 

novo para a maioria é o turismo pedagógico. Os idealizadores do projeto, no entanto, 

afirmam que os envolvidos, mesmo vendo o turismo pedagógico como novo, já o 

desenvolvem com eficiência. Quando questionados sobre a primeira impressão que tiveram 

do projeto, 50% respondeu que viu como uma alternativa a mais de rendimento enquanto o 

restante 50% respondeu que viu como a valorização do trabalho realizado. Sobre a 

viabilidade do projeto, todos o consideram como apontando para boas perspectivas.  

 Assim, pode-se ver que todos acreditam no projeto, seja pela alternativa como fonte 

de renda ou pela valorização do trabalho realizado. Para avançar rumo à consolidação do 

projeto, muitas propriedades fazem melhorias constantemente buscando adaptar-se ao 

público visitante. 

  

Imagem 5: Casa na árvore (encantamento das crianças) no Sítio Vó Bia e horta medicinal na propriedade 
Recanto dos Araribás (Fotos: Giully de Oliveira, 2012).  

 Por fim, uma das perguntas apresentadas ao público alvo foi a respeito do perfil da 

propriedade, qual público ela consegue receber melhor e até que ponto a propriedade tem 

estrutura para o turismo pedagógico. 
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 Neste sentido, cerca de 50% dos entrevistados entende que as propriedades se 

relacionam bem com os grupos escolares, justamente o foco do projeto, e recebem 

capacitações neste sentido. Isto não limita o leque de abrangência das propriedades, pois 

cerca de 30% dos entrevistados as vê com atributos para todos os grupos (terceira idade, 

famílias, estudantes individuais e escolas) e 10% acredita que o foco da sua propriedade 

seja a família.  

  

 

5. Considerações Finais  

 

 Considerando-se o referencial bibliográfico e os dados coletados em campo fica 

evidente que o turismo rural tem muito a ser explorado e sua compreensão necessita de 

mais e melhores reflexões, principalmente abordando experiências nacionais. Embora não 

possa ser comparada com parte da Europa, que desenvolve o turismo rural há mais tempo, 

em Santa Catarina, especialmente, existem áreas que já praticam a atividade mesmo que 

esta prática seja pouco divulgada e documentada. Buscou-se, assim, demonstrar o potencial 

que a região de Joinville tem para o turismo rural.   

 Quanto ao projeto, é uma atividade positiva para o município que tem grandes 

chances de crescer em número de participantes (promotores) e visitantes, ampliando o 

leque além dos grupos escolares. Outro fato ligado ao projeto é que o mesmo pode se 

manter sólido e evoluindo independente da gestão do município. Sabe-se que nas 

transições políticas, muitas vezes, projetos relevantes como este deixam de ter 

continuidade. Talvez esteja um pouco confusa a natureza do projeto. De fato, ele visa 

divulgar o turismo rural na região, atraindo todo o tipo de visitante, ou o foco é o turismo 

pedagógico na propriedade rural? Os documentos sobre o projeto não trazem este perfil de 

maneira clara e a fala dos entrevistados também deixa margem para dúvidas. 

 No que diz respeito aos dados obtidos em campo, o agricultor, produtor rural ou o 

empreendedor do turismo rural, que têm papel fundamental no desenvolvimento do projeto, 

deixa claro o entusiasmo pela nova fonte de renda, mas, acima de tudo, demonstra 

reconhecimento pela valorização de sua atividade e por participar da capacitação oferecida. 

Mostram os sujeitos abordados na pesquisa que se preocupam em atender aos grupos de 
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turistas relacionados ao projeto da melhor forma possível buscando, com isto, atrair novos 

visitantes e melhorias na propriedade para atender eficazmente a clientela. 

 Embora alguns filhos dos produtores trabalhem em áreas diferentes e não pretendam 

voltar, ressalta-se o interesse que os filhos jovens têm em permanecer na propriedade e, 

principalmente, dar continuidade ao turismo rural já iniciado. Mesmo o êxodo rural sendo 

grande, talvez seja o turismo rural uma estratégia de governo para possibilitar a 

permanência de um maior número de famílias no campo. 

  Está clara a satisfação do produtor com o projeto, embora alguns acreditem que ele 

possa ser melhor. Isto é positivo uma vez que mostra o olhar crítico do produtor. O projeto, 

para ser eficiente, deve estar constantemente sendo aperfeiçoado.  Por fim, o turismo rural 

(Viva Ciranda) é bem aceito pela comunidade rural Joinvilense como estratégia de fortalecer 

a renda do produtor e incrementar a educação com uma sala de aula diferente. 
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