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Resumo: O presente artigo pretende apresentar alguns resultados da pesquisa de base empírica, 
cujo principal objetivo foi analisar a importância do turismo rural pedagógico na formação dos novos 
consumidores de alimentos a partir da visão dos proprietários rurais participantes do projeto Viva 
Ciranda, localizado no município de Joinville, Brasil. A metodologia utilizada foi a revisão de literatura 
sobre o tema e entrevistas semiestruturadas aplicadas a 8 proprietários rurais participantes do projeto 
no mês de março do ano de 2013. Concluiu-se que, conforme a perspectiva dos proprietários rurais 
que desenvolvem atividades pedagógicas em suas propriedades, o turismo rural pedagógico 
apresenta-se com uma ferramenta capaz de promover a conscientização de jovens e crianças sobre 
a origem, processamento e qualidade dos alimentos, assim como, dinamiza novos mercados 
baseados na confiança e permite a valorização dos produtos locais. 
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1 Introdução e Revisão de Literatura 

As transformações sociais, econômicas, culturais e ambientais, em especial as 

advindas a partir da década de 1990, exerceram forte influência na emergência de um “novo 

rural”. Segundo Wanderley (2000), esta “nova ruralidade” é marcada por uma diversidade de 

ocupações, serviços e novas funções não exclusivamente produtivas, que antes existiam 

apenas no meio urbano. O rural passa a ser visto como dinamizador de novas atividades e 

não mais como um local de atraso e oposto ao urbano, mas sim como complementar a este. 

Não podendo mais ser pensado apenas como um lugar que produz mercadorias agrárias e 

oferece mão de obra. Além de poder oferecer ar, água, turismo, lazer, bens de saúde, 

também possibilita no espaço local-regional a combinação de uma diversidade de novos 

postos de trabalho relacionados a pequenas e médias empresas (GRAZIANO DA SILVA, 

2002). 

Frente às estas novas reflexões, quanto às mudanças das estruturas agrícolas e 

transformações socioeconômicas ocorridas no meio rural, novos enfoques passaram a ser 

discutidos. Segundo Fucks (2005, p.25), a partir da Conferência de Den Bosch, em 1991, e 

da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, em 1992, 

ambas proponentes da agricultura sustentável e do desenvolvimento rural, ampliou-se a 

abordagem com relação à agricultura e às questões de uso da terra. Inclui-se nas 

discussões aspectos socioculturais e ambientais, que até então tinham apenas viés 

econômico. Dessa forma, para Carneiro (2002), atribuiu-se uma nova dimensão ao 

desenvolvimento ligada as múltiplas funções da agricultura e, não apenas a produção de 

alimentos e demais matérias primas para a indústria. 

Nesse contexto de transformações e revalorização do rural emergem novos 

conceitos, entre eles o de multifuncionalidade, que se apresenta como alicerce na 

constatação e valorização das funções que a agricultura pode desempenhar para a 

sociedade em geral. Para Wanderley (2003), a partir das novas funções, a agricultura passa 

a exercer responsabilidade pela disponibilidade e qualidade dos alimentos, conservação dos 



 

 

 

recursos naturais e patrimônio cultural, além da reprodução socioeconômica das famílias 

rurais. 

De acordo com Sabourin (2008), a multifuncionalidade é caracterizada como o 

reconhecimento por parte da sociedade, do interesse público, sobre as funções sociais, 

ambientais, culturais e econômicas não diretamente produtivas ou mercantis, relacionadas 

às atividades agropecuárias. Sua noção está baseada na retórica do desenvolvimento 

sustentável institucionalizado pela ONU (Organização das Nações Unidas), bem como nas 

constatações empíricas de que o espaço rural vem ampliando suas atividades e, portanto, 

se complexificando (CANDIOTTO, 2009). Assim, Carneiro (2002, p.236), argumenta que a 

maior contribuição da multifuncionalidade estaria, portanto, na possibilidade de através de 

uma lente (grande angular), perceber a agricultura na sua relação com as outras esferas do 

social. 

Entre as principais funções do meio rural destacam-se: função econômica, em 

virtude de seu caráter de atividade econômica; função ambiental, vinculada a sua relação 

com a natureza, função social, devido à necessidade de garantir a viabilidade da agricultura 

e suas caraterísticas culturais específicas como a paisagem rural, a valorização do 

patrimônio sociocultural e ambiental do campo, entre outras; função de segurança alimentar 

e nutricional referente à responsabilidade pela produção de alimentos seguros, nutritivos e 

de custo acessível (SOARES, 2000/2001).  

Intrinsicamente a nova percepção das atribuições da agricultura, encontra-se uma 

demanda por qualidade de vida, preservação ambiental, saúde, lazer, segurança dos 

alimentos e alimentar, entre outros, por meio de uma sociedade urbana com maior 

reflexividade quanto a valorização do meio rural.  Para Brain (2008) apud McEnroe (2010), 

os consumidores estão buscando, cada vez mais, obter consciência sobre o sistema de 

produção alimentar, no entanto muitas vezes suas percepções sobre produção agrícola são 

imprecisas. Neste sentido, a partir dessa nova visão dada ao mundo rural despontam 

atividades não agrícolas que buscam não apenas dinamizar o espaço rural, mas atender as 

necessidades de uma sociedade mais consciente.  

Entre as novas atividades não agrícolas, destaca-se o turismo rural. De acordo com 

o Ministério do Turismo, o turismo rural constitui um “conjunto de atividades turísticas 



 

 

 

desenvolvidas no meio rural, comprometidas com a produção agropecuária, agregando valor 

a produtos e serviços, resgatando e promovendo o patrimônio cultural e natural da 

comunidade” (BRASIL, 2003). Conforme Klein (2012), o turismo rural está intimamente 

ligado aos aspectos históricos e culturais do meio rural, à valorização do modo de vida do 

homem no campo, e sua contribuição vai muito além dos aspectos econômicos, 

proporcionando benefícios também nos âmbitos sociais promovendo a aproximação entre 

cidade e campo e a troca de valores.  

O resgate dos valores e das tradições do meio rural, a partir do turismo, proporciona 

a notoriedade da função educativa da agricultura. Para Fucks (2005), a função pedagógica 

faz uso da cultura e atividades humanas, bem como dos recursos naturais e das sinergias 

oriundas dessa interação como instrumentos para a educação das pessoas. O Turismo 

Rural Pedagógico surge assim, como ferramenta de intercâmbio entre as funções educativa 

e ambiental, além de atuar de maneira indireta e direta sobre as questões socioeconômicas 

e de segurança alimentar e nutricional. 

O turismo rural pedagógico é definido no Brasil pela Associação Brasileira de 

Turismo Rural como: 

 

 [...] o conjunto de atividades turísticas desenvolvidas no meio rural, 
comprometido com o meio ambiente e a produção agropecuária e/ou com 
os valores históricos de produção no universo rural, agregando valor a 
produtos e serviços, resgatando e promovendo o patrimônio cultural natural 
da comunidade que fundamentalmente tem um acompanhamento didático 
pedagógico com o objetivo de aquisição de conhecimento (ABRATURR/ 
ECA JR., 2005, p.6) 
 

A atividade pedagógica desenvolvida no meio rural tem como objetivo propiciar a 

facilitação do processo de ensino e aprendizagem, utilizando como recursos didáticos as 

atividades agrícolas e os recursos naturais, aliado a valorização do espaço rural. Segundo 

Klein (2012), o TRP desponta como uma alternativa socioeconômica que pode favorecer 

tanto os agricultores, na medida em que gera rendas complementares e à valorização de 

seus conhecimentos e saberes práticos, quanto aos alunos, no sentido de possibilitar um 

aprendizado diferenciado e experiências diversas em contato com diferentes elementos da 

natureza. Dadas suas características, as propriedades rurais que desenvolvem atividades 



 

 

 

com viés pedagógico, mostram-se de fundamental importância na promoção da saúde e 

nutrição infantil, uma vez que possibilitam a ampliação dos hábitos alimentares saudáveis, 

contribuindo, além disso, para a formação pessoal e construção da identidade dos alunos 

(idem). Para Hinrichs (2008), o pilar desse tipo de atividade pedagógica na Europa, Estados 

Unidos e Japão está relacionado com a preocupação quanto às questões ligadas a 

obesidade infantil, diabetes e a promoção de um estilo de vida saudável e sustentável. 

Segundo Ohe (2007), a função educativa da agricultura desenvolvida via 

propriedades pedagógicas, desempenha um papel cada vez mais importante na sociedade 

atual, na medida em que favorece aos estudantes a oportunidade de aprender temas 

relacionados à alimentação e ao patrimônio rural.  Estas propriedades representam locais 

que favorecem uma conexão direta entre a cidade e o campo, entre produtor e cidadão, 

entre o agricultor e o consumidor, caracterizando-se uma importante ferramenta, capaz de 

impedir a dispersão do patrimônio sociocultural existente no meio rural, relativo 

principalmente ao meio ambiente e a produção de alimentos (GURRIERI, 2008). Ainda 

nesta direção, o autor ressalta que este “aprender fazendo” promove não apenas a 

educação alimentar e ambiental de crianças e jovens, mas também de suas famílias. 

Cabe ressaltar que, o atual estilo de vida das crianças e jovens tem consequências 

preocupantes, ocasionando uma série de problemas relacionados à saúde física e 

psicológica (JOLLY et al., 2004). Problemas como sobrepeso, transtornos alimentares, 

diabetes, sedentarismo e distúrbios de comportamento, têm aumentado consideravelmente 

nos últimos anos entre jovens e crianças, exigindo da sociedade novas estratégias capazes 

de alterar esse quadro preocupante, e que favoreçam um estilo de vida mais ativo e 

saudável. Nasolini (2005), afirma que o desconhecimento das novas gerações quanto à 

origem dos alimentos é um fator que pode interferir na sua escolha por consumo de 

alimentos mais saudáveis. Pesquisas como a desenvolvida pelo Conselho Europeu de 

Jovens Agricultores, referente à procedência dos alimentos e ao trabalho na terra, 

demonstram a necessidade de atividades que promovam esse conhecimento quanto às 

formas de produção dos alimentos e suas potencialidades nutricionais, bem como, que 

valorizem o trabalho do agricultor e as comunidades rurais.  



 

 

 

A preocupação quanto à necessidade de mudanças no padrão de consumo alimentar 

de crianças e adolescentes, bem como, da população em geral pode ser explicada pelo 

movimento denominado de “quality turn”. Embora o consumo em massa de “alimentos 

industriais e nutricionalmente pobres” permaneça em grande escala, é perceptível o 

surgimento de uma demanda por alimentos saudáveis e de qualidade, fruto da preocupação 

por parte dos consumidores com a segurança alimentar e nutricional.  Para Tregear (2011), 

a virada da qualidade (quality turn) representa uma tendência contra a globalização 

alimentar, através da qual, consumidores, estimulados pelos escândalos alimentares, têm 

passado a demandar produtos considerados mais “naturais”.  

As novas noções de qualidade baseadas em confiança, respeito e autenticidade, são 

elementos fundamentais no estabelecimento da relação produtor-consumidor. Desse modo, 

o consumo passa, cada vez mais, a comandar a produção, emergindo a valorização dos 

produtos locais, orgânicos, agroecológicos, artesanais, cadeias alimentares curtas e 

espaços de reconexão entre produtores e consumidores (FERRARI, 2011). Em relação a 

esta ideia Brunori (2007), em artigo sobre o poder transformador dos alimentos locais na 

construção de estratégias de relocalização alimentar, afirma que os consumidores podem 

ser identificados como agentes de mudança através de suas escolhas alimentares, e que a 

direção dessas mudanças depende do que e de quanto estes consumidores conhecem 

sobre os alimentos. Assim, os consumidores através de suas interpretações sobre os 

alimentos, fazem seu julgamento sobre o que irão escolher como alimento de acordo com o 

que entendem ou decodificam por qualidade, conforme os princípios de confiança nos 

produtos.  

Em meio a uma sociedade pós-moderna, cada vez mais reflexiva, o consumo deixou 

de ser apenas uma forma de reprodução das estruturas reinantes, para se tornar também, e 

cada vez mais, um instrumento e uma estratégia de ação política que incorpora valores 

como solidariedade e responsabilidade socioambiental (PORTILHO et. al., 2011, p.3). Para 

autores como Beck e Giddens, esse consumo politizado tem se caracterizado como uma 

consequência aos processos que têm transformado práticas locais e experiências sociais na 

última década. O novo papel da alimentação nas sociedades contemporâneas está ligado à 

consciência sobre questões referentes ao consumo alimentar, a importância vinculada a 



 

 

 

suas responsabilidades, implicações da globalização e seu teor político e ideológico, sendo 

o TRP uma ferramenta educacional que converge com o atual contexto de maior 

reflexividade da sociedade. 

Dessa forma, percebe-se que a importância da formação de novos consumidores de 

alimentos conscientes perpassa o cenário das questões nutricionais e de sanidade. O 

interesse, por parte dos pais, escolas e das comunidades rurais, em levar o conhecimento 

sobre os alimentos, seu modo de produção, processamento e sua qualidade às crianças e 

jovens é fruto dessa maior reflexividade da sociedade, que tem buscado amenizar as 

consequências negativas da padronização e industrialização do setor agroalimentar, bem 

como, garantir a sua própria saúde e reafirmar sua participação política através de suas 

escolhas alimentares. 

O turismo rural pedagógico aliado às práticas de ensino das instituições educacionais 

apresenta-se como um processo de conscientização a respeito dos meios de produção, 

origem e qualidade dos alimentos, não apenas com o intuito de assegurar maior qualidade 

de vida, mas como instrumento político capaz de promover alternativas aos sistemas de 

produção tradicionais. Assim, o presente artigo tem como objetivo analisar a importância do 

turismo rural pedagógico na formação dos novos consumidores de alimentos a partir da 

visão dos proprietários rurais participantes do projeto Viva Ciranda, Joinville-SC. 

 

2 Metodologia 

O estudo apresentado faz parte do projeto “Turismo rural pedagógico sob o viés da 

multifuncionalidade da agricultura: análise a partir de três experiências desenvolvidas nos 

Estados de Santa Catarina, Distrito Federal e São Paulo” desenvolvido pelo grupo de 

pesquisa “Mercados Não Agrícolas Rurais” da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

O universo empírico usado neste estudo foi o projeto pedagógico Viva Ciranda, localizado 

no município de Joinville, Santa Catarina, sul do Brasil. O projeto escolhido representa uma 

das poucas iniciativas inovadoras de turismo rural pedagógico que estão sendo 

desenvolvidas no meio rural brasileiro. O Projeto Viva Ciranda consiste em uma prática 

turística pedagógica, que vem sendo desenvolvida no município de Joinville, Santa Catarina, 

Brasil. A cidade de Joinville localiza-se a 188 km da capital do estado, Florianópolis. 



 

 

 

Segundo dados do IBGE5 possui aproximadamente 500 mil habitantes, sendo a maior 

cidade de Santa Catarina.  

O projeto “Viva Ciranda” partiu de uma iniciativa da Fundação Turística de Joinville 

(PROMOTUR) no ano de 2010. A partir de experiências positivas na área do turismo rural, a 

equipe da Promotur iniciou a parceria entre escolas e propriedades rurais através da 

escolha de propriedades que já apresentavam estrutura adequada e conhecimento sobre a 

prática pedagógica. O projeto conta com o apoio público em diversas áreas, entre elas no 

assessoramento dos proprietários rurais por uma pedagoga que auxilia na escolha das 

atividades a serem desenvolvidas. No ano de início o projeto contava com 6 propriedades, já 

no ano de 2013 esse número passou para 12. Portanto, a amostra desta pesquisa foi do tipo 

intencional não probabilística, onde os sujeitos são escolhidos por determinados criterios. 

A metodologia utilizada no estudo foi a revisão de literatura sobre o tema e 

entrevistas semiestruturadas com oito proprietários rurais participantes do projeto Viva 

Ciranda, sendo as entrevistas realizadas no mês de março do ano de 2013. O roteiro de 

entrevistas aplicado abordou temas como funções socioeconômicas, socioeducativas e de 

segurança alimentar e saúde do turismo rural pedagógico, além da descrição do perfil das 

propriedades e proprietários participantes do projeto. No entanto, o presente estudo tem seu 

foco nas questões de segurança alimentar e saúde. Após a realização das entrevistas as 

mesmas foram transcritas e analisadas não sendo utilizados programas de análise de dados 

qualitativos para efetuar a análise dos resultados. 

 

3 Resultados e discussão 

No que se refere às atividades pedagógicas desenvolvidas nas propriedades, 

diversas questões são abordadas através das práticas agropecuárias já existentes nestas. 

Entre os temas trabalhados estão: preservação e conservação ambiental, valorização do 

patrimônio sociocultural das áreas rurais, preservação dos “saber-fazeres” do homem do 

campo e aspectos ligados à segurança alimentar, modo de produção e qualidade dos 

alimentos.  

                                            
5 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 



 

 

 

Considerando a relevância do tema da segurança alimentar e nutricional (SAN)6 nas 

atuais agendas de pesquisa o presente estudo, através da aplicação de entrevistas 

semiestruturadas aos proprietários rurais, buscou analisar como estes percebem a 

importância da prática do turismo rural pedagógico na conscientização de jovens e crianças 

sobre origem, processamento e qualidade dos alimentos. Para tal foram realizadas 6 

perguntas aos produtores buscando elucidar questões referentes ao tipo de atividades 

educacionais desenvolvidas que mostrem preocupação com a forma de produção e 

alimentação saudável, o objetivo dessas atividades, a aceitação e o interesse por parte dos 

alunos e a promoção dos produtos locais. 

Observou-se que 62,5% das propriedades pesquisadas realizam atividades voltadas 

à demonstração da produção de alimentos e a sua qualidade. Entre estas atividades 

destacam-se a produção do melado, a origem do leite, a produção de mel e do arroz 

orgânico, assim como do sistema de produção orgânico em geral. Quando questionados 

quanto ao objetivo dessas atividades os produtores relataram que buscam a 

conscientização das crianças quanto à alimentação e a valorização dos produtos locais. Os 

objetivos descritos pelos agricultores demonstram que o interesse sobre a segurança 

alimentar está também vinculado a necessidade de valorização dos produtos locais e vice 

versa. Estas novas preocupações, de acordo com Morgan et. al (2006), estão criando uma 

geografia de alimento alternativa, baseada em cadeias de alimentos ecológicas e com uma 

nova atenção para lugares e natureza.  Os autores argumentam que os escândalos 

alimentares, a busca pela qualidade e sanidade dos produtos, têm levado alguns 

consumidores a voltar-se para os alimentos locais e regionais na busca de proteção contra 

os excessos da industrialização. 

Todas as propriedades do projeto que promovem práticas de educação alimentar e 

nutricional, desenvolvem estas atividades através do uso de receitas tradicionais e 

degustação de produtos locais.  Estas práticas permitem a valorização dos “saber-fazeres” 

                                            
6
 Segurança Alimentar e Nutricional compreende a realização do direito de todos ao acesso regular e 

permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras 
necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem 
a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis 
(Organização das Nações Unidas). 

 



 

 

 

tradicionais do campo pelas crianças e adolescentes, promovendo a interação de diferentes 

gerações. Conforme D’Agostino (2008), as propriedades pedagógicas representam um 

instrumento essencial na introdução de novas gerações no mundo rural, por meio da 

experiência direta. Essa interação de gerações de diferentes meios sociais estreitam as 

relações entre cidade e campo, tornando-os complementares. 

O interesse das crianças que visitam as propriedades pedagógicas, nas atividades 

referentes ao modo de produção e alimentação saudável demonstra a importância da 

introdução do tema SAN nas atividades educacionais, como meio de promover a 

conscientização das novas gerações. Segundo os produtores entrevistados, as atividades 

que mostram a forma de produção dos alimentos são as que despertam maior curiosidade 

das crianças. De acordo com eles, muitas vezes as crianças não tem ideia que os alimentos 

têm sua origem no meio rural, não conseguindo muitas vezes esconder seu espanto ao ver 

a origem do mel e do leite, por exemplo. 

Dessa forma, Klein (2012), argumenta que o desenvolvimento de atividades 

educativas em propriedades rurais, como o TRP, se apresenta como uma excelente 

ferramenta na promoção da segurança alimentar e nutricional, permitindo que a produção de 

alimentos e as condições onde ela se realiza tornem-se um instrumento de aprendizados 

para os citadinos, compreendendo desde o conhecimento das formas de produção, plantio e 

de processamento até características da culinária local, a qualidade dos alimentos e seu 

valor nutricional e importância para a saúde. 

No que tange as relações consumidor-produtor, Goodman (2003) afirma que os 

movimentos em busca da qualidade de alimentos, como o chamado quality turn, são 

abalizados nas relações de confiança, tradição, produtos ecológicos, locais e novas formas 

de organização econômica. Para Sonnino e Mardsen (2006), a qualidade dos alimentos 

envolve um processo social de qualificação, que é construído por meios dos atores, 

culminando dessa forma, na configuração da qualidade através de diferentes padrões e 

locais de poder econômico. Estas qualidades estão fundamentadas na relação produtor-

consumidor, e tem como pilar de sustentação a confiança, que é o elo capaz de promover 

esta conexão entre consumidores-produtores. Neste sentido, emergem como ressalta Ploeg 

(2008), alternativas com base na construção e reconstrução de circuitos curtos e 



 

 

 

descentralizados, que ligam a produção e o consumo de alimentos, preservando os modos 

de produção locais e valorizando aspectos e características de cada comunidade ou região. 

Assim, o TRP como estratégia educacional de segurança alimentar e nutricional além 

de aumentar a percepção de crianças e jovens sobre o sistema de produção de alimentos e 

benefícios da alimentação saudável, permite a emergência de um mercado alternativo, que 

têm como características principais a valorização dos produtos locais e a venda direta entre 

produtores e consumidores. Segundo os produtores do projeto Viva Ciranda, o consumo de 

alimentos locais durante a prática do TRP influência os hábitos de consumo alimentar não 

apenas dos estudantes, mas de toda família que muitas vezes retorna às propriedades 

visitadas pelas crianças, para comprar produtos de origem local e/ou orgânicos.  

4 Considerações finais 

A partir das reflexões sobre as mudanças vivenciadas pela sociedade urbana e rural 

nas últimas décadas, é possível compreender a importância do surgimento de movimentos 

sociais, que buscam formas alternativas aos sistemas agroalimentares hegemônicos, que 

possuam como base de sua produção não apenas valores mercadológicos, mas valores 

referentes às questões ambientais, sociais, entre outros. A emergência de movimentos 

como o quality turn, o turismo rural pedagógico e os novos mercados baseados na 

confiança, vêm de encontro não apenas com a satisfação dos consumidores em relação a 

qualidade dos produtos, mas também com a necessidade de produtores de agregarem valor 

a seus produtos locais, diminuírem custos de produção e aproximarem-se dos consumidores 

estabelecendo elos de confiança.  

Neste contexto, o turismo rural pedagógico mostra-se como um exemplo de um mercado 

de cadeia curta, responsável por possibilitar aos jovens e crianças uma compreensão mais 

clara acerca da atividade agrícola, bem como, adquirir maior percepção em relação a 

qualidade dos produtos e da alimentação, além de colaborar para o desenvolvimento local, 

reforçando a integração entre os atores locais. O incentivo por parte do Estado a essas 

atividades pedagógicas em áreas rurais, através da parceria entre escolas e/ou instituições 

públicas, que trabalham na formação de jovens e crianças, demonstra que essa “nova” 

percepção a respeito da origem, qualidade dos alimentos, segurança alimentar e nutricional 



 

 

 

ultrapassa a esfera civil da sociedade e se legitima no cenário político, tornando-se um fator 

chave nas agendas de políticas públicas.  

Desse modo, o TRP pode ser tido como uma ferramenta que vai além de atividades 

educacionais desenvolvidas a partir de práticas agropecuárias, mas sim como um processo 

que busca a formação de uma nova geração capaz de compreender o valor de suas 

escolhas, não apenas como ato individual, assim como, capaz de valorizar as tradições, o 

meio rural e dessa forma construir uma sociedade apta a promover o desenvolvimento com 

mais equidade, consciência ambiental e justiça social. 
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