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Resumo: O Patrimônio Cultural transcende o fato de ser um simples objeto e mostra a cultura, 
tradições e história de uma sociedade. Possui ligação direta com a identidade local, principalmente 
quando relacionado ao "espaço vivido" por esta sociedade. Sua importância e diversidade acaba o 
tornando atrativo para o desenvolvimento da atividade turística. O presente estudo tem como principal 
objetivo identificar os patrimônios dos municípios de Fênix e Faxinal - municípios situados no norte do 
Paraná - e entendê-los como elementos da identidade do espaço rural regional, bem como analisar 
as possibilidades da utilização turística para estes patrimônios. Para tanto utilizou-se da pesquisa de 
campo, inventariação dos bens considerados relevantes e entrevistas com membros da comunidade 
local. Os resultados demonstram que as localidades apresentam potencial a ser explorado e que a 
atividade turística pode ser utilizada como alternativa para conciliar a economia e a preservação 
patrimonial. 
Palavras-chave: Patrimônio. Identidade. Turismo. Espaço Rural 
 
Abstract: The Cultural Heritage transcends the fact of being an ordinary object and intends to show 
the culture, traditions and history of a society. It is straightly connected to the local identity, primarily 
when related to “living space” by this society. Its importance and diversity make itself attractive for the 
development of touristic activity. The present paper holds as main goal identifying  the heritage in 
Fenix and Faxinal cities – located in north of Paraná state – and seeing them as parts for the identity 
of the regional rural space, as well as analyzing the potential touristic usage for those heritages. For 
this purpose were employed field researches, inventorying of so considered relevant assets, and 
interviewing members of local community. The results prove that the locality shows potential to be 
explored and that touristic activities may be employed as an alternative to reconcile economy and 
heritage preservation. 
Palavras-chave: Heritage. Identity. Tourism. Rural Space. 
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Introdução  

 Diversos estudos realizados tem trazido a tona a importância do patrimônio cultural 

para as sociedades. O patrimônio pode ser entendido como um conjunto de elementos da 

cultura material e imaterial que permite reconhecer as origens e que faz parte da identidade 

cultural de um povo. Os bens patrimoniais de uma comunidade são todos elementos 

culturais e até mesmo naturais, que carregam uma carga simbólica, e por este motivo, 

possuem grande importância para a localidade. 

 A difusão, valorização e preservação do patrimônio contribui para o aumento do 

reconhecimento deste, que muitas vezes é lembrado por apenas uma pequena parcela da 

população. Tomando como exemplo, os municípios de Fênix e Faxinal são detentores de 

patrimônios culturais/naturais, que de forma geral encontram-se na invisibilidade. 

 São municípios situados no norte do Paraná3 essencialmente agrícolas, tendo a 

história de sua ocupação e o seu desenvolvimento ligado à esta atividade, evidenciando a 

importância histórica/cultural e identitária do espaço rural. 

Atualmente sofrem com grandes problemas socioeconômicos como por exemplo alto 

nível de desemprego, analfabetismo, decréscimos populacionais, taxas de pobreza 

elevadas4 ocasionadas pelo declínio da atividade agrícola.   

O desenvolvimento do presente projeto busca evidenciar os patrimônios destes 

municípios, visando o aumento de sua valorização diante da comunidade e o seu 

reconhecimento perante a sociedade, difundindo a diversidade cultural da região, através da 

atividade turística.  

 Diante dos problemas citados, o turismo pode se tornar um vetor de desenvolvimento 

econômico, geração de emprego e qualidade de vida para a localidade, além de contribuir 

para a democratização da cultura e resgate da identidade local. 

 O primeiro passo para realização deste foi a pesquisa bibliográfica a partir de 

material científico e documental, objetivando a análise dos principais autores que discursam 

sobre os temas patrimônio, cultura, identidade, turismo e formação histórica dos municípios. 
                                            

3 O município de Faxinal está localizado em uma região conhecida como Vale do Ivaí.O município de 
Fênix atualmente não faz parte desta, porém, existem discussões e grande interesse de incorporá-lo 
à ela, devido suas características geográficas e de desenvolvimento semelhantes. 
 
4 O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) médio da região é considerado baixíssimo quando 
comparado a outras cidades brasileiras (0,766) (IPARDES, 2007) 
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Também foram realizadas visitas aos municípios citados para identificar os bens 

patrimoniais relevantes histórica e simbolicamente. Todos os bens foram inventariados 

buscando evidenciar suas características e importância. Como forma de complementar os 

conhecimentos e obter informações específicas foram realizadas entrevistas direcionadas 

não estruturadas, buscando a partir da história oral identificar a relação da comunidade com 

o patrimônio cultural. A partir da análise dos dados coletados foi possível diagnosticar o 

potencial turístico dos municípios e possibilidades de desenvolvimento da atividade.   

 

1 Conceitos Introdutórios: Cultura, Patrimônio e Identidade  

 Para melhor entendimento do objetivo central deste estudo é de grande valia a breve 

análise de alguns termos relacionados ao tema, bem como a relação intrínseca existente 

entre eles.  

 Sabe-se que para melhor compreender uma sociedade é indispensável conhecer sua 

cultura e a forma como ela se manifesta. A ideia "cultura" possui várias definições e é 

analisada sob diferentes prismas por diferentes autores. Contudo o presente estudo irá se 

ater a uma breve análise do termo. 

 De acordo com Claval (2001, p. 60) o termo pode ser entendido como a “[...] soma 

dos comportamentos, dos saberes, das técnicas, dos conhecimentos e dos valores 

acumulados pelos indivíduos durante suas vidas [...]”.  

 Dessa forma entende-se que a cultura é uma construção histórica e depende das 

relações estabelecidas entre pessoas de um mesmo grupo social ou com outros grupos 

sociais. É transmitida pela herança social. Dias (2006) ainda coloca que está sempre 

relacionada a uma sociedade contextualizada em termos espaciais e temporais, e constitui 

um elemento fundamental de identificação, seja de grupos, seja de indivíduos. Nessa 

perspectiva é possível verificar que a cultura não é estática. Mota (2012, p.12) explica que é 

"dinâmica e transmitida para outras gerações com novos valores conforme o “tempo” e a 

“experiência vivida” pelo sujeito".  

 A partir do exposto é possível identificar as dimensões materiais e imateriais 

observadas nas manifestações culturais.  Sobre isso Villa (2000 apud MOTA, 2012) cita a 

dimensão material como os aspectos visíveis da paisagem, como por exemplo a arquitetura, 



 

4 

e a imaterial como as crenças e valores. Entendendo assim o patrimônio cultural como uma 

manifestação da cultura de um grupo. 

 Chauí (2003), aborda que patrimônios podem ser entendidos como semióforos, 

termo que, em sua raiz grega, significa carregar um sinal. São portadores de significado, 

símbolos históricos e representantes de determinada cultura. A autora ainda coloca que 

estes bens podem ser quaisquer elementos existentes na natureza, o que caracteriza o 

patrimônio natural; bem como os bens produzidos pela ação do homem, e até mesmo o 

homem em si, caracterizando assim o patrimônio cultural. 

 A Constituição de 1988 estabelece que 
constitui o patrimônio cultural brasileiro, os bens, de natureza material e 
imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência 
à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da 
sociedade brasileira, nos quais se incluem formas de expressão; modos de 
criar, fazer e viver; criações científicas, artísticas e tecnológicas; obras, 
objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às 
manifestações artísticas; culturais; e conjuntos urbanos e sítios de valor 
histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e 
científico. 
 

Fica evidente então, que constituem o patrimônio todos os bens naturais e culturais 

(materiais e imateriais) que expressam ou revelam a memória e a identidade das 

populações, que possuem valor por esta carga simbólica que possuem, ou pela feição 

notável com que foram dotados pela natureza e devido a isto precisam ser preservados.  

 Dessa forma, observa-se que o patrimônio cultural não fica restrito apenas a objetos, 

construções ou monumentos, mas também a um conjunto de todas as expressões e bens 

imateriais que remetem a identidade de um povo. Ele é para muitas cidades um importante 

marco que representa tanto a história como a cultura daquela localidade em diferentes 

épocas.  

 Fica claro que os bens patrimoniais enquanto manifestações da cultura se 

caracterizam como elementos de identificação de um grupo social, ou sociedade. Identidade 

sãos aspectos que caracterizam determinados grupos sociais a fim de ligar os membros 

atuais dessa sociedade com seu legado histórico. Para melhor ilustrar, Barretto (2000, p.45) 

coloca que a identidade "manifesta-se na pertença a determinados grupos (religiosos, 

políticos) ou a papéis (ser mãe, ser professor).  
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 Analisando o exposto, verifica-se a ligação da identidade com os bens de uma 

sociedade, sejam eles culturais (materiais e imateriais) e naturais, podendo estes bens 

serem identificados pelo patrimônio cultural e natural de determinado local.  

 Assim, os bens patrimoniais têm inestimável importância decorrente do 

representativo valor histórico e cultural apresentado, sendo apropriados pela comunidade 

local e como importantes instrumentos de identidade dos grupos sociais, estando assim, 

muitas vezes ligados ao território para identificação destes grupos. Segundo Martins (2012) 

o território está relacionado à produção do espaço-tempo pelos homens e disposto às 

ações políticas, econômicas, e culturais imbricando na apropriação e uso. Haesbaert 

(2006) analisa a concepção do território cultural, sendo este o fruto de uma apropriação 

simbólica, a partir da identidade territorial, ou seja, os grupos sociais são capazes de 

desenvolver sua identidade cultural quando ligados ao "espaço vivido". Nesse sentido, o 

presente artigo busca evidenciar as relações simbólicas que a população dos municípios 

de Fênix, Faxinal e região possuem com o meio rural, já que este constituiu a base do 

desenvolvimento de toda região. Além de buscar intensificar essa relação com o 

desenvolvimento da atividade turística. 

 

1.1 Patrimônio e Turismo  
Ao refletir sobre a delimitação do espaço/território identitário observa-se uma 

sobreposição do espaço físico pelo espaço simbólico. Verifica-se então uma relação entre a 

paisagem, o espaço e o território com os autores que tornam essa relação possível, para 

formação da identidade. Ela será afirmada no rito das manifestações e nos elementos 

externos inseridos ou absorvidos espontaneamente. Dessa forma, o território identitário de 

uma população é expresso pela suas construções, manifestações culturais, gastronomia 

entre outros aspectos que foram construídos pela comunidade local e que possuem 

significado e simbologia para a mesma.  

A conjugação dos bens patrimoniais construtores de identidade e detentores de um 

forte componente simbólico contribui para a incorporação de localidades ao processo de 

desenvolvimento do turismo. De acordo com Carvalho (2008, p.3) 
o objetivo precípuo do turismo cultural reside em acrescer o nível de 
compreensão entre membros de diferentes culturas a partir da apreciação e 
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do contato com diferentes temporalidades históricas e formas de vivência 
em sociedade materializadas no acervo cultural de uma determinada 
comunidade. 

 
A atividade turística vem se configurando em um importante agente promotor de 

desenvolvimento social e econômico, e de alcance da sustentabilidade em diversas regiões. 

Além disso, a cultura hoje é vista frequentemente como uma forma de lazer, atrelada ao fato 

de que a sociedade está cada vez mais instruída e conscientizada quanto a relevância da 

mesma como fator de desenvolvimento (GONÇALVES, 2007). A utilização dos aspectos 

culturais (materiais, imateriais e ligados à paisagem natural) como recurso econômico 

quando bem planejada, acaba despertando a consciência, interesse e participação da 

população na preservação dos mesmos, possibilitando a afirmação e recuperação da 

identidade cultural de um povo e atendendo as necessidades das gerações atuais e futuras. 

O turismo aparece também como uma alternativa para o desenvolvimento socioeconômico, 

criando novas oportunidades e novos empregos e consequentemente melhorando a 

qualidade de vida da população local.    

Autores classificam o turismo cultural como aquele que tem como motivação para a 

visita algum aspecto da cultura local. Porém sabe-se que mesmo não sendo sua motivação 

inicial o turista sempre tem a oportunidade de contato com a cultura e patrimônios locais, e 

isso, pode e deve ser explorado como forma de diversificação da oferta do destino. A 

vivencia da cultura local vai além de simplesmente conhecer a localidade, e torna-se uma 

experiência única para o visitante. Dias (2006, p.36) coloca que o turismo baseado nos 

aspectos culturais assume um papel educativo muito importante que tem seu principal ponto 

no contato direto do individuo com o local que está visitando. Segundo Beni (1997) o turismo 

cultural se desdobra em muitos outros como o religioso, antropológico, artístico, cívico, entre 

outros, desde que estejam relacionados aos valores das sociedades. Assim verifica-se que 

esta forma de turismo é dotada de sentimentos, simbologias, significados e busca de 

conhecimento através da experiência ocasionada pelo contato com o patrimônio e modos de 

vida local. 
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2 Fênix e Faxinal: Patrimônios Esquecidos no Vale do Ivaí 

 
2.1 Faxinal 

Segundo dados da Prefeitura Municipal o município fica localizado na região norte do 

estado do Paraná e tem sua colonização recente. Embora existam evidências que sua 

ocupação histórica esteja relacionada aos jesuítas, somente na década de 30 é que a 

ocupação do território se tornou possível, mediante a concessão de terras pelo Governo do 

Paraná à uma colonizadora inglesa, e em 1951, foi criado o município.  

Seu processo de povoamento e desenvolvimento não difere ao dos outros municípios 

da região, que foram loteados pela mesma empresa de colonização e a partir disso atraíram 

trabalhadores e suas famílias para as pequenas e médias propriedades voltadas à produção 

agrícola para consumo próprio e comercialização (IPARDES, 2007). Este fator deixa claro 

que Faxinal teve o início de sua história e do seu desenvolvimento voltado ao meio rural, 

possuindo hoje, seus bens identitários ligados ao espaço rural.  

Hoje tem como principal fonte de renda a agricultura e o comércio de varejo, segundo 

a Prefeitura Municipal. Vale destacar a posição que Faxinal tem obtido na qualidade da 

produção de tomates, sendo conhecida como a capital do tomate em estufa. 

O grande destaque de Faxinal são suas cachoeiras, conforme informações da 

Prefeitura Municipal, o município possui mais de cinquenta cachoeiras catalogadas de 

inigualável beleza, permitindo a prática de esportes radicais e tendo pequeno fluxo turístico 

para o turismo de aventura e áreas naturais.  

Apesar da pouca expressividade para o turismo cultural propriamente dito, o local 

possui potencialidades nos aspectos culturais que ainda não se manifestam de forma 

significativa e poderiam ser explorados de forma mais pontual. Com base nos 

levantamentos realizados foi constatado que o município possui um rico patrimônio. 

 Como exemplo deste patrimônio é possível citar as inúmeras lendas existentes sobre 

a formação do município, monges milagreiros que passaram por lá, potes de ouro 

escondidos próximos à cachoeiras, entre outras que são até hoje contadas e apreciadas 

pela população. Importante citar que sendo esse legado cultural e religioso ligado às 

cachoeiras torna-se possível uma união de ofertas turísticas, buscando sua diversificação.  



 

8 

Destaca-se ainda as festas e tradições ucranianas5 que são mantidas no município 

pelos colonizadores e filhos, e a Igreja Ucraniana Santo Antonio, construção que mantém 

suas características originais.  Nela são realizadas celebrações, missas e ritos que seguem 

as tradições católicas ucranianas, e a Festa em homenagem à Santo Antonio. 

O município realiza ainda a tradicional Festa do Tomate para comemoração do 

aniversário da cidade e divulgação do principal produto da cidade como citado 

anteriormente. Por fim, é possível citar a Companhia Folia de Reis Vamos a Belém. 

 
2.2 Fênix 

 A história do município de Fênix, remonta ao ano 1576, quando jesuítas espanhóis 

fundaram a cidade de Vila Rica do Espírito Santo, localizada no pontal formado pelos rios 

Ivaí e Corumbataí. Martins (2012) aponta que Vila Rica Del Espiritu Santo (1970-1632) foi a 

terceira comunidade espanhola fundada. 

 Segundo Parellada (1997) essa cidade, em 1632, foi sitiada, destruída e incendiada 

pelos bandeirantes paulistas. As suas ruínas existem até hoje e estão localizadas a apenas 

três quilômetros da atual sede do município de Fênix. 

 A autora ainda coloca que em 1932 o engenheiro civil Joaquim Vicente de Castro 

recebeu uma imensa área de terras devolutas que foram divididas e algumas partes foram 

vendidas a imobiliárias e pequenos agricultores, que possuíam lavouras de subsistência e 

plantações agrícolas, como café e hortelã. Assim começou o desenvolvimento do município 

de Fênix. 

 Seu nome está ligado à ave lendária "Fênix": A mitologia grega conta que essa ave 

viveu muitos anos, e morta reviveu das próprias cinzas. 

 As ruínas da redução jesuítica se tornaram o Parque Estadual Vila Rica do Espírito 

Santo (PEVRES) fundado em 17/06/1955 pelo decreto nº17. 790, gerenciado pelo Instituto 

Ambiental do Paraná – IAP (IAP, 2003). Em novembro de 1990 foi fundado no local o Museu 

Vila Rica do Espírito Santo. 

                                            
5 A colonização ucraniana foi uma das mais significativas para o município de Faxinal.    
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 Além do parque e museu o município é bastante conhecido por ter integrado o 

Caminho de Peabiru6. Ainda é possível citar como patrimônios culturais do local o Hotel 

Fazenda Água Azul - antiga fazenda de café e hortelã que tornou-se empreendimento 

turístico em 1996, e abriga um museu. O Peixe na Cerâmica prato típico da cidade, 

preparado e servido em travessas de cerâmicas segundo tradições indígenas. Destaca-se 

também a Capela de Santo Inácio de Loyola, primeira capela da cidade, localizada no alto 

de um morro com linda vista e a lenda sobre haver ouro enterrado sob ela, que ainda intriga 

os moradores.  

De forma geral, verificou-se nestes municípios grande carga simbólica e identitária que 

poderia ser melhor aproveitada com vistas a auxiliar na diminuição dos problemas sócio 

econômicos que enfrentam hoje. Como já exposto, Fênix e Faxinal são duas pequenas 

cidades, com IDH muito baixo. Quando comparadas a outras cidades do Estado é evidente 

que apresentam indicadores baixos no que se refere à qualidade de vida, nos níveis sociais 

e econômicos.  

 Considerando esses problemas, acredita-se na possibilidade da utilização do 

potencial cultural e natural dos municípios para o turismo no meio rural, como atividade que 

possa contribuir para valorização do patrimônio natural/cultural, resgate da identidade e 

alternativa de desenvolvimento. Baseado nos preceitos de um desenvolvimento sustentável 

o presente estudo tem o objetivo de apontar possibilidades que auxiliem estes municípios a 

organizar a atividade turística e buscar os benefícios trazidos pela atividade.  

 

2.3 Turismo e Patrimônio no Meio Rural: Alternativas para o Desenvolvimento Local  
 Para aprofundar a análise dos objetos de estudo as visitas realizadas nos municípios 

de Fênix e Faxinal se tornaram imprescindíveis, a fim de conhecer não só os bens que 

podem se tornar atrativos, como também a opinião da comunidade local sobre eles. 

                                            
6 Muitos eram os caminhos utilizados pelos povos sul-americanos antes de o Brasil ser colonizado 
pelos europeus. Um dos mais conhecidos e discutidos pelos historiadores é o Caminho de Peabiru, 
que ligava a então Capitania de São Vicente  (interior de São Paulo) à cidade de Cusco, no Peru. A 
trilha estendia-se por aproximadamente três mil quilômetros e também cortava Paraná, Bolívia e 
Paraguai.(http://www.historiabrasileira.com/brasil-pre-colonial/caminho-do-peabiru/) 
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 No município de Faxinal as entrevistas mostraram que de forma geral a população 

não reconhece a importância de seu patrimônio e muito menos sua essência e o significado 

que se tem em manter a identidade coletiva, salvo algumas exceções que possuem um 

contato mais íntimo com o patrimônio cultural. O local também não possui nenhuma ação 

voltada a incorporar o sentido de patrimônio através da Educação Patrimonial nos 

munícipes, o que pode contribuir para a desvalorização da singular história do município.  

A população faxinalense possui grande afetividade pela localidade e isso mostra a 

relevância do trabalho da educação patrimonial como elemento de resgate cultural e 

valorização da memória. Observa-se que apesar de muitos bens patrimoniais estarem 

inseridos no cotidiano das pessoas, estas não os reconhecem como tal e não atribuem 

significado a eles. Dessa forma verifica-se a necessidade de trabalhar a educação 

patrimonial no sentido de auxiliar a comunidade local a se apropriar e entender seus bens 

como patrimônios importantes. Esta se apresenta como ação prioritária, pois não seria 

aconselhável o desenvolvimento da atividade turística antes do reconhecimento destes 

valores pela própria comunidade detentora dos bens. O mesmo acontece com as 

cachoeiras, que tem seu valor reconhecido e são motivo de orgulho para a população, 

porém não são entendidas como bens.  

No caso de Fênix, através das entrevistas com a comunidade local foi possível 

verificar grande valorização e reconhecimento deste bens culturais, além de interesse na 

utilização turística e divulgação dos mesmos. Verificou-se maior ligação da população com a 

história, memória e identidade. Os entrevistados possuíam a mesma opinião em dizer que o 

município de Fênix possui grandes riquezas que encontram-se "invisíveis" à sociedade. 

Mesmo com o Parque e Museu Vila Rica do Espírito Santo não há uma exploração 

adequada destes recursos. O parque e o museu encontram-se praticamente abandonados, 

e possuem poucas práticas envolvendo os visitantes, considerando todo potencial que 

apresenta. 

A principal queixa entre os entrevistados foi a falta de investimentos, incentivos e 

valorização por parte do poder público já que a cidade abriga patrimônios de grande 

significância e atratividade. 
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A valorização por parte da maioria da população não exclui a importância de se 

trabalhar também em Fênix a Educação Patrimonial, já que esta pode aproximar ainda mais 

as pessoas do seu patrimônio, e manter essa relação para as gerações seguintes.  

 A pesquisa de campo permitiu identificar e inventariar os bens patrimoniais 

(culturais/naturais) existentes nestes municípios a partir de um olhar mais aprofundado 

sobre os mesmos. Estes podem ser considerados como elementos identitários no espaço 

regional e possuem relações simbólicas com a população local. Foi possível também a 

elaboração de um diagnóstico da potencialidade para o desenvolvimento do turismo 

baseado nos atrativos culturais, muitas vezes unidos aos patrimônios naturais, no meio 

rural, ressaltando aspectos positivos e aspectos a melhorar.  

Estas ações caracterizam-se como o primeiro passo para o desenvolvimento da 

atividade turística. Mesmo detectando que os municípios já possuem fluxo turístico, pode-se 

afirmar que este é mínimo considerando o potencial local, e o planejamento turístico deve 

aqui ser ressaltado como fundamental. Dentro deste contexto o planejamento turístico é feito 

de forma integrada, sendo fundamental para promover mudanças significativas em busca de 

um desenvolvimento pleno da atividade.  

 No que diz respeito ao desenvolvimento do turismo baseado no patrimônio local, é 

necessário o planejamento da política relativa ao patrimônio, que trace critérios para a 

exploração destes recursos, principalmente no que diz respeito ao estabelecimento de 

instrumentos de gestão e controle da atividade voltados a promoção da cultura e 

patrimônios locais, valorização e preservação destes atrativos, procedimentos de 

recuperação e de uso adequado do patrimônio cultural e natural e facilitação do acesso à 

população local a participação do desenvolvimento da atividade. Indispensável também 

quando se fala na utilização do patrimônio pela atividade turística pensar em ações 

educativas, tanto para a comunidade local quanto para os turistas, e no sentido de 

democratização do patrimônio. Vários autores colocam que uma das principais funções do 

patrimônio deve ser exatamente essa. Transmitir experiência, a cultura e o conhecimento a 

todas as pessoas de forma que todos tenham o contato com os bens, entendam seu 

significado e a importância de uma época e de uma cultura. 

 Especificamente para os municípios envolvidos neste estudo, une-se a questão dos 

bens com potencial turístico estarem relacionados a cultura e identidade do espaço rural. 
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Sabe-se que, quando analisado sob a perspectiva do desenvolvimento, o turismo no meio 

rural permite assegurar a revitalização do tecido econômico rural, endogeinizar os recursos, 

a história, as tradições e a cultura de cada região, que considerando as características de 

Fênix e Faxinal, é exatamente o que se busca. Através do turismo, pode se tornar possível 

diversificar as atividades rurais através da dinamização de um conjunto de outras atividades, 

como o artesanato, a produção e venda de produtos tradicionais, gastronomia, cultura 

popular, folclore, história, lendas, museus entre várias outras. Para os turistas esta 

modalidade tem a possibilidade de oferecer a oportunidade de reviver práticas culturais e 

gastronômicas das sociedades rurais.  

Sabe-se que para oferecer o produto turístico, ele deve ser competitivo. O turista que 

possui motivação pelos aspectos culturais de uma localidade, seja ela primária ou não, 

busca por vivenciar experiências e não apenas conhecer tradições. Nesse sentido, o que se 

sugere é que os municípios de Fênix e Faxinal viabilizem a estruturação de um roteiro 

experiencial onde o turista possa viver momentos que os remetam à história e simbologias 

destes municípios, como a  cidade de Vila Rica do Espírito Santo, o Caminho do Peabiru, as 

diversas lendas existentes, às manifestações ucranianas, os aspectos religiosos, mitos, ritos 

e rituais e diversas outras já citadas. Enfatiza-se a relevância da união entre os dois 

municípios visto que, assim poderão fortalecer sua atratividade e diversificar sua oferta.  

Coloca-se também como ponto fundamental o envolvimento das propriedades rurais 

que podem se estruturar para venda de produtos (geleias, doces caseiros, licores, 

cachaças, produtos à base de café, tortas, bolachas), artesanatos, e infra estrutura turística 

para alimentação e hospedagem. Lembrando que essa ação visa também contribuir para 

valorização da culinária local, sendo que as propriedades podem além de divulgar seus 

produtos caseiros, evidenciar os pratos típicos como o peixe na cerâmica e pratos 

ucranianos por exemplo, ou até mesmo criar pratos que ressaltem e explorem o tomate. As 

propriedades podem também desenvolver várias atividades experienciais envolvendo os 

visitantes, como teatros, caminhadas interpretativas às cachoeiras e grutas vivenciando as 

lendas, rodas de moda de viola, entre outras. 

Acredita-se na importância da revitalização do museu Vila Rica do Espírito Santo e, 

na criação de um espaço cultural em Faxinal, sendo que ambos desenvolvam ações e 



 

13 

atividades aproximem a comunidade e visitantes, exercendo papel ativo na democratização 

e acesso aos bens culturais e conhecimento. 

Para tanto, identifica-se a necessidade de envolvimento da comunidade local. Expõe-

se também que as atividades sugeridas intensifiquem as ações populares e sejam sempre 

acompanhadas por especialistas comprometidos com a organização socioespacial e com os 

núcleos possuidores dos bens naturais/culturais. O turismo deve contribuir para o 

desenvolvimento do sentimento de pertencimento a um espaço, com a identificação com o 

patrimônio e não negligenciar o espaço e a sociedade.  

  

Conclusões 
O turismo apresenta importante papel no desenvolvimento cultural das comunidades. 

Verifica-se a possibilidade de valorização e revitalização de manifestações, produção 

artesanal, patrimônio, gastronomia. A comercialização gerada pelo turismo pode contribuir 

para a sobrevivência das comunidades e permite ainda que os mesmos invistam em suas 

habilidades e técnicas e até mesmo em suas propriedades. A atividade pode ainda trazer 

visibilidade tal para as localidades, o que faria atrair novos investimentos públicos e 

privados. No meio rural, que é o caso do estudo apresentado, o turismo se torna uma das 

principais alternativas, principalmente quando a atividade agrícola não atende mais as 

necessidades econômicas e de desenvolvimento locais. 

A ideia articulada neste estudo parte do pressuposto que o desenvolvimento não 

ocorra de forma isolada. A união entre as localidades promoverá o progresso da região do 

Vale do Ivaí, efetivando o seu potencial, fortalecendo a cultura de forma geral e firmando as 

identidades de cada cidade. Este fato visa à regionalização, onde os municípios se 

organizam de forma integrada visto que sozinhos não apresentam atratividade e nem infra 

estrutura suficiente para alavancar a atividade turística. Dessa forma, haverão ganhos 

expressivos tanto para os turistas, quanto para a comunidade, fortalecendo o setor 

econômico local, através da geração de empregos para atender essa nova demanda. 

Posto que as características apresentadas no decorrer do estudo são a realidade de 

praticamente todos os municípios do Vale do Ivaí, acredita-se que posteriormente este 

estudo poderá ser desenvolvido nos demais municípios com a intenção de realizar o 

diagnóstico de suas realidades e buscar o desenvolvimento do turismo e consolidar a região 
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como um destino indutor, visto que esta região foi recentemente considerada pelo Ministério 

do Turismo como região turística. 
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