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RESUMO 

 

A pesquisa aqui proposta tem como objetivo analisar o processo de adesão à Associação de 
Agroturismo Acolhida na Colônia - AAAC por algumas propriedades rurais da região de São 
Bonifácio – SC, observando como este processo pode influenciar na prática de turismo rural 
na região. A Associação Acolhida na Colônia foi criada, no Brasil, em 1999. É uma associação 
composta por agricultores, integrada à Rede Accueil Paysan, atuante na França desde 1987. Tem como 
proposta valorizar o modo de vida no campo através do agroturismo ecológico. A pesquisa visa 
analisar e refletir de que forma a Associação de Agroturismo Acolhida na Colônia poderá 
envolver moradores do Município de São Bonifácio – SC que já desenvolvem algum trabalho 
voltado ao turismo rural ou pretendem desenvolver. Neste contexto, o referencial teórico tem 
como conceito norteador o turismo rural que surge diante da crise nas atividades agrícolas e 
vem como alternativa de renda, alternativa de melhoria das condições para as famílias 
permanecerem no campo e valorização de espaços naturais (proteção), procurando 
desmistificar a visão de que o campo (rural) serve apenas para atividades agropecuárias e 
extrativistas. Ainda se tratando de referencial teórico, será abordado, o agroturismo e turismo 
rural na agricultura familiar – TRAF e identidade cultural. Para obter os resultados traçados 
pelas questões de pesquisa e objetivos, a pesquisa foi realizada dentro da abordagem 
qualitativa, a partir de um estudo de caso. A coleta de dados foi feita por meio de técnicas de 
pesquisa, como: levantamento de dados secundários, pesquisa documental, instrumentos da 
etnografia, observação participante e entrevistas semiestruturadas. O levantamento de dados 
secundários e documental foi iniciado primeiramente através de livros, artigos, reportagens e 
demais elementos que pudessem contribuir nesta etapa. Na sequência foi realizada a atividade 
de campo. Com a técnica de observação participante auxiliada por instrumentos da etnografia, 
foi possível coletar boa parte dos dados para produção desta pesquisa. Neste período foram 
realizadas as entrevistas semiestruturadas com alguns atores sociais envolvidos com turismo 
rural. Ao fim, esses dados foram organizados e posteriormente analisados. Conclui-se que a 
AAAC está se consolidando aos poucos no município de São Bonifácio. Os envolvidos 
projetam um melhor desenvolvimento com o passar do tempo e a comunidade são-
bonifacense vê o turismo rural como forma de desenvolvimento local, criando novas formas 
de renda frente ao potencial: paisagístico, gastronômico e cultural que o município tem. Os 
associados acreditam nesta nova fonte de renda como um meio de manter ou aproximar os 
jovens do mundo rural, porém nem todos estão dispostos a esperar o processo de 
amadurecimento da atividade na região. Outro ponto que ainda é evidente é a necessidade que 
os associados têm de um acompanhamento de técnicas ou multiplicadoras da atividade. Para 
que as atividades possam ser desenvolvidas com sucesso, o apoio técnico ainda é necessário.    
 
Palavras-chave: turismo rural, agroturismo, Acolhida na Colônia, São Bonifácio. 
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ABSTRACT 

 

The research proposed here aims to analyze the process of accession to the Association of 
Agrotourism Hosted in the Country - AAHC by some rural properties in the region of São 
Bonifácio – SC, observing how this process can influence the practice of rural tourism in the 
region. The Association of Agrotourism Hosted in the Country created in Brazil in 1999. Is an 
association composed of farmers, integrated   in the network Accueil Paysan, active in France since 

1987. Has as proposal to valouing the way of life in the field through the ecological agrotourism. The 
research aims to analyze and reflect how the Association of Agrotourism Hosted in the 
Country may involve residents of the municipality of São Bonifácio thatvare already doing 
some work oriented to rural tourism or willing to develop. In this context, the theoretical 
framework has as guiding concept the rural tourism that comes before the crisis arises on 
agricultural activities and comes as an alternative income, alternative of improving conditions 
for families to remain in the field and recovery of natural spaces (protection), seeking to 
demystify the vision of the field (rural) serves only to agricultural and extractive activities. 
Yet when it comes to theoretical framework, will be addressed, the agrotourism and rural 
tourism in family farming – RTFF and cultural identity. To achieve the results outlined in the 
research questions and objectives, the research was conducted within the qualitative approach, 
from a case study. The data collection was done through the research techniques, such as: 
collection the secondary data, documentary research, ethnography instruments, participant 
observation and semi-structured interviews. The survey of secondary data and documentary 
was first initiated through books, articles, reports and other elements that could contribute in 
this step. Following was held the field of activity. With the technique of participant 
observation aided by ethnography instruments, was possible to collect much of the data for 
production of this research. In this period were carried out semi-structured interviews with 
key social actors involved with rural tourism. At the end, these data were organized and 
analyzed later. It is concluded that the AAHC is consolidating gradually in the municipality of 
São Bonifácio. The involved prosper a better development over time and the community from 
São Bonifácio see the rural tourism as a way of local development, creating new forms of 
income facing the potential: landscape, gastronomic and cultural potentials that the city has. 
The associates believe in this new source of income as a way of maintaining or attract the 
young to the countryside, however not all are willing to wait the ripening process of the 
activity in the region. Another point which is still evident is the need that associates have a 
follow-up techniques or multipliers activity. So that the activities can be successfully 
developed, the technical support is still needed.  

Key-words: rural tourism, agrotourism, Hosted in the Country, São Bonifácio. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A proposta desta dissertação é analisar como se dá o processo de implantação do 

projeto Acolhida na Colônia em algumas propriedades rurais do município de São Bonifácio - 

SC, analisando como essa prática pode influenciar no turismo rural do município.  

O município de São Bonifácio faz parte da região da Grande Florianópolis, estado de 

Santa Catarina, cidade de colonização de cultura alemã onde a maioria dos moradores vive, 

principalmente, de atividade agrícola. Alguns, para complementação da renda, buscam 

alternativas como o turismo rural. Algumas propriedades que praticam o turismo rural 

aderiram à Associação de Agroturismo Acolhida na Colônia - AAAC. 

  O projeto Acolhida na Colônia foi criado no Brasil em 1999, sendo uma associação 

composta por 851 famílias de agricultores integrada à Rede Accueil Paysan2, atuante na 

França desde 1987. Tem como proposta valorizar o modo de vida no campo através do 

agroturismo ecológico. Seguindo esta proposta, agricultores familiares de Santa Catarina 

abrem suas casas para visitantes tendo como objetivo compartilhar o saber fazer, histórias, 

cultura e paisagens.    

 

A motivação para desenvolver esta pesquisa parte da aproximação com o projeto 

“Viva Ciranda – de mãos dadas pelo turismo comunitário”, desenvolvido pela Secretária de 

Turismo do Município de Joinville. O projeto visa desenvolver e fomentar o turismo rural 

pedagógico de base comunitária.  Um pouco antes, no processo de graduação, pude realizar a 

atividade de Monitora Ambiental no Parque Zoobotânico de Joinville, onde a relação do 

visitante ou turista com o meio sempre me chamou a atenção, pela forma como se davam 

essas relações. Com o contato com o “Viva Ciranda” novas ideias surgiram. Inicialmente a 

ideia era analisar essa proposta de turismo rural, tendo em vista que lecionei na rede 

municipal de ensino de Joinville e, por este motivo, teria uma rede de contatos para a pesquisa 

de forma mais facilitada. Porém, ao ingressar no curso de Mestrado Profissional em 

Planejamento Territorial e Desenvolvimento Socioambiental, através do professor e 

                                                           
1 Número fornecido pela AAAC através de correio eletrônico no dia 09.05.2014 

2
 Accueil Paysan nasceu na sequência de uma reflexão de um grupo de agricultores que praticavam acolhida, que 
tornaram consciência que não precisavam se assemelhar a restaurantes, hoteleiros ou comerciantes, mas integrar 
a exploração agrícola em um acolhimento específico, baseado nos valores enquanto agricultores. Notadamente 
compartilhar valores fundamentais dentro de um respeito recíproco (Berthouze apud Guzzatti, 2010). 
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orientador Pedro Martins, tive contato com o município de São Bonifácio e o mesmo me 

informou sobre a Associação de Agroturismo Acolhida na Colônia que estava chegando ao 

município.  Por estar a Acolhida na Colônia em processo de expansão em São Bonifácio eu 

poderia ter um maior estranhamento em relação ao campo, pois tudo era novo. Por isto este 

tema passou a ser o meu objeto de estudo. 

 

Quanto à literatura já produzida sobre o tema, organizou-se a mesma em eixos 

temáticos que são os seguintes: turismo rural, turismo rural na agricultura familiar, São 

Bonifácio e a Associação de Agroturismo Acolhida na Colônia. 

 Sobre o primeiro eixo, turismo rural, diferentes obras e autores trabalham esta 

temática. Elesbão & Almeida (2001) abordam o turismo rural como setor de desenvolvimento 

local, apresentando um estudo de caso sobre a região de São Martinho/SC. Bathke (2002) 

investiga o turismo sustentável rural como alternativa complementar de renda à propriedade 

agrícola tendo realizado a pesquisa através de um estudo de caso na Fazenda Água Santa, em 

São Joaquim/SC. Brito (2006) pesquisou a responsabilidade ambiental em empreendimentos 

de turismo rural no Distrito Federal e seu entorno. Zanchi, Etger & Karnopp (2014), em um 

artigo recente, discutem a dinamização da atividade turística na região Vales do Rio Pardo e 

Taquari, no Rio Grande do Sul, a partir da implementação de roteiros de turismo rural. Dentro 

do Mestrado Profissional em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Socioambiental 

existem duas dissertações que abordaram o turismo rural. Bertoncini (2011) analisa a vocação 

turística e identidade local do município de São Joaquim, com o objetivo de compreender se a 

população local estava preparada para o desenvolvimento do projeto “Acorde São Joaquim”. 

Pitz (2011) identifica e analisa os fatores fundamentais para o despertar do turismo em 

Rancho Queimado no final do século XX. 

 O próximo eixo é o turismo rural de agricultura familiar – TRAF. Candiotto (2013) 

traz uma discussão sobre o TRAF, a sua viabilidade nas comunidades rurais e juntamente 

questiona o Programa Nacional de Turismo Rural – PNTRAF. Araujo, Bahia & Ferreira 

(2011) discutem turismo rural na agricultura familiar analisando as possibilidades e limitações 

no município de Alfredo Vasconcelos/MG e Silva & Martins (2014) discutem de forma breve 

a Agricultura Familiar de Base Ecológica, ou agroecologia, como é comumente chamada. 

Segundo os autores, a agricultura familiar faz parte das práticas do município desde a 

colonização. Neste trabalho os autores apresentam como a atividade se faz presente hoje 

enfocando as práticas agroecológicas. Dentro do Mestrado Profissional em Planejamento 

Territorial e Desenvolvimento Socioambiental houve a produção de uma dissertação 
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envolvendo esta temática. Silva (2010) relata sobre o Projeto Destinos Indutores, proposta do 

Ministério do Turismo - Mtur para estruturar 65 destinos indutores com qualidade turística 

internacional. Do projeto Destinos Indutores, reservou-se 10 destinos para atender à 

estruturação de segmentos turísticos. Entre eles está o TRAF, que devia ser organizado e 

estruturado por quatro municípios de Santa Catarina, sendo um deles Rancho Queimado, que 

foi o universo de pesquisa de Silva (2010). 

Outro eixo traz a literatura produzida sobre o município de São Bonifácio. A respeito 

do município existem produções em diferentes segmentos. Alarcon (2007) investigou a 

transformação da paisagem do município sob a ótica da interface da percepção dos 

agricultores familiares, as práticas de uso do solo e aspectos da legislação ambiental. Caporal 

(2007) desenvolveu um estudo relacionado à necessidade de incorporar o elemento arbóreo 

em áreas de Pastoreio Racional Voisin (PRV). Martins & Welter (2012 e 2013) abordam dois 

contribuintes da história de São Bonifácio, Francisco e Egon Schaden. Abordam a história da 

cidade, dos pioneiros (imigrantes), origem social de Egon Schaden e sobre a revista de 

Antropologia da USP, a qual foi fundada por Egon Schaden, antropólogo, natural de São 

Bonifácio, grande cientista social que teve como principal eixo de investigação os povos 

indígenas. Boeing (2011) realizou uma pesquisa no município sobre o alimento símbolo da 

cidade, o milho. O trabalho objetivou analisar transformações do cotidiano de agricultores 

familiares que trabalharam com o cultivo e uso do milho em São Bonifácio – SC ao longo das 

décadas de 1990 e 2000, desde a criação da Festa Regional do Pão de Milho. Farias (2013) 

investiga a relação entre a paisagem e o processo produtivo pastoril no município de São 

Bonifácio. No âmbito do Mestrado Profissional em Planejamento Territorial e 

Desenvolvimento Socioambiental – MPPT, Simões (2010) investigou e analisou o processo 

de construção e os efeitos da Marca Territorial de São Bonifácio, os quais integram um 

processo embrionário de Desenvolvimento Territorial Sustentável transcorrido entre 2005 e 

2008.  

Enfocando a Associação de Agroturismo Acolhida na Colônia, Guzzatti (2010) 

investiga o agroturismo como elemento dinamizador na construção dos espaços de territórios 

rurais, sendo seu objeto de estudo a Associação de Agroturismo Acolhida na Colônia em 

Santa Rosa de Lima/SC. Nunes (2010) também analisa a Associação de Agroturismo 

Acolhida na Colônia em Santa Rosa de Lima/SC sob o enfoque de ser alternativa de renda 

para os agricultores familiares. Lima, Oliveira & Silva (2011) fizeram uma análise do 

discurso midiático do projeto “Acolhida na Colônia” em Santa Rosa de Lima/SC. Guzzati, 
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Sampaio & Coriolano (2012) pesquisaram o turismo de base comunitária no agroturismo na 

Acolhida na Colônia em Santa Catarina. 

  

Diante dos elementos temáticos já apresentados pelos diferentes autores, esta pesquisa 

buscou investigar: (1) Como se dá o processo de turismo rural em São Bonifácio, 

independente da Associação de Agroturismo Acolhida na Colônia? (2) Qual é o entendimento 

e importância do turismo rural para a comunidade atuante no turismo rural de São Bonifácio?  

(3) Como vem se dando o processo de adesão e adaptação da Associação de Agroturismo 

Acolhida na Colônia em São Bonifácio?  (4) Quais os desafios que a entrada na Associação 

de Agroturismo Acolhida na Colônia coloca às propriedades que pretendem associar-se? 

 

Neste contexto, tomo como problema o seguinte questionamento: De que maneira o 

processo de adesão de algumas propriedades rurais do município de São Bonifácio à 

Associação de Agroturismo Acolhida na Colônia pode influenciar no desenvolvimento do 

turismo rural na cidade? 

 

 O objetivo geral da pesquisa foi: Analisar o processo de adesão de algumas 

propriedades rurais do município de São Bonifácio à Associação de Agroturismo Acolhida 

Colônia pode influenciar no desenvolvimento do turismo rural na cidade. Somados a ele, os 

objetivos específicos foram: perceber o processo de turismo rural em São Bonifácio, 

independente da Associação de Agroturismo Acolhida na Colônia; identificar e caracterizar o 

entendimento e importância do turismo rural para a comunidade atuante no turismo rural de 

São Bonifácio; Identificar e analisar como vem se dando o processo de adesão e adaptação da 

Associação de Agroturismo Acolhida na Colônia em São Bonifácio; Caracterizar os desafios 

que a entrada na Associação de Agroturismo Acolhida na Colônia coloca às propriedades que 

pretendem associar-se.  

 

Para embasar a pesquisa foram adotados alguns conceitos norteadores, sendo eles: 

turismo rural (ligados a ele serão abordados turismo rural de agricultura familiar – TRAF e 

agroturismo), turismo de base comunitária e identidade cultural (identidade e cultura). 

Antes de abordar o turismo rural será visto o conceito de turismo como um todo, tendo 

em vista que turismo rural é um segmento do turismo. Sobre este aspecto a Organização 

Mundial do Turismo - OMT (2001) define a atividade de forma ampla: “atividades que 

realizam as pessoas durante suas viagens e estadas em lugares diferentes ao seu entorno 
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habitual, por um período de tempo consecutivo inferior a um ano, com finalidade de lazer, 

negócios e outras” (p.38). Mathieson & Wall (1990) trazem o conceito de forma mais 

detalhada. Beni (2001) e Bathke (2002) também o discutem sem maiores divergências. 

Para o conceito de turismo rural adotou-se a proposta de Tulik, que expõe: “Turismo 

Rural é uma expressão empregada, geralmente, de modo extensivo a qualquer atividade 

turística no espaço rural. Identifica-se como turismo no espaço rural e turismo nas áreas rurais 

[...]” (2003, p.9).  Oxinalde (1994) fala sobre as dificuldades em definir o conceito; Graziano 

da Silva et al (1998) também discutem a questão conceitual do turismo rural, além do 

Ministério do Turismo – Mtur (Mtur, 2010). Campanhola & Graziano da Silva (1999 e 2000), 

Embratur (1994), Tulik (1998) e Zimermann (1996) desenvolvem a discussão no mesmo 

sentido. 

 Dentro da discussão de turismo rural, estão presentes, dois conceitos: Turismo Rural 

na Agricultura Familiar - TRAF e Agroturismo. Segundo o MDA, turismo rural na agricultura 

familiar é: 

[...] a atividade turística que ocorre na unidade de produção dos agricultores 
familiares que mantêm as atividades econômicas típicas da agricultura 
familiar, dispostos a valorizar, respeitar e compartilhar seu modo de vida, o 
patrimônio cultural e natural, ofertando produtos e serviços de qualidade e 
proporcionando bem estar aos envolvidos (2004, p. 8). 

 
 Quanto ao Agroturismo, é uma categoria de “turismo em áreas rurais” ou de “turismo 

no meio rural” para alguns autores, Como Silva, Vilarino e Dale (1998), que acreditam ser 

atividades turísticas desenvolvidas tanto no interior das propriedades rurais, o que se tem 

denominado tradicionalmente de turismo rural ou agroturismo, quanto qualquer outra 

atividade de lazer realizadas no meio rural. Vão no mesmo sentido Graziano da Silva (1998), 

Campanhola & Graziano da Silva (2000), Guzzati (2003), e Beni (2001). Já Guzzati (2003) e 

Molina (2001) trazem agroturismo como uma nova categoria diferente de turismo rural ou 

turismo no espaço rural, pois no agroturismo a presença do agricultor é indispensável como 

será discutido ao longo da dissertação. 

 Turismo de Base Comunitária – TBC ou Turismo Comunitário, como é comumente 

chamado, neste contexto será articulado através de Coriolano, que define TBC como: “[...] 

aquele em que as comunidades de forma associativa organizam arranjos produtivos locais, 

possuindo o controle efetivo das terras e das atividades econômicas associadas à exploração 

do turismo” (2009, p. 282). Mtur (2008) e Maldonado (2009) também abordam TBC, além de 
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Sampaio et al. (2011),  que estendem o termo para turismo comunitário, solidário e 

sustentável. 

Diante da análise feita em São Bonifácio/SC, acredita-se que o conceito de turismo 

comunitário norteie a pesquisa de certa forma tendo em vista que A Acolhida na Colônia pode 

ser desenvolvida em rede, já que mais de uma propriedade faz parte da Associação na região. 

O último conceito que norteia este trabalho é identidade cultural. Um dos primeiros 

autores a tratar do conceito de identidade dentro dos estudos culturais foi Stuart Hall que, a 

partir da reflexão da sua experiência como migrante, iniciou a reflexão em torno de etnia, a 

partir do final dos anos 1970. Para Hall, identidade cultural configura-se como:  

[...] os pontos instáveis de identificação ou sutura, feitos no interior dos 
discursos da cultura e história. Não uma essência, mas um posicionamento. 
Donde haver sempre uma política da identidade, uma política de posição, 
que não conta com nenhuma garantia absoluta numa lei de origem, sem 
problemas, transcendental (1996, p.70). 

 
 O conceito de identidade cultural está intimamente ligado a outros dois conceitos, que 

precisam ser vistos: cultura e identidade. Para o conceito de cultura tomou-se com referência 

Laraia (2001) e Eagleton (2011). Quanto à identidade, o conceito será visto a partir da 

perspectiva de: Castells (2001) e Oliveira (2001). Para o conceito principal em questão, 

identidade cultural, parte-se da ideia apresentada por Stuart Hall (1996), com a contribuição 

de Santos (2011) e Rosa (2007). 

  

 Cabe aqui esclarecer o caminho metodológico que se percorreu nesta pesquisa. 

Toda pesquisa é uma busca investigativa pelo saber, procurando conhecimento a 

respeito de uma determinada área de concentração, na busca de respostas para perguntas feitas 

ao longo da pesquisa. O conhecimento científico é desenvolvido utilizando métodos e 

processos.  

Gil (2002, p.42) define pesquisa como “processo formal e sistemático de 

desenvolvimento do método científico. O objeto fundamental da pesquisa é descobrir 

respostas para problemas mediante o emprego de procedimentos científicos”. 

A pesquisa deve ser desenvolvida de acordo com alguma metodologia. Para Minayo 

(2001, p. 16), “a metodologia inclui as concepções teóricas de abordagem, o conjunto de 

técnicas que possibilitam a construção da realidade e o sopro divino do potencial criativo do 

investigador”. 

A investigação científica depende de um “conjunto de procedimentos intelectuais e 

técnicos” (Gil, 2009) para que seus objetivos sejam atingidos: os métodos científicos. Método 
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científico é o conjunto de processos ou operações mentais que se deve empregar na 

investigação. É a linha de raciocínio adotada no processo de pesquisa. 

 De acordo com as características desta pesquisa a mesma desenvolveu-se através da 

abordagem qualitativa. Para Dencker (1998, p. 97), “a pesquisa do tipo qualitativa requer a 

observação dos fenômenos sociais, feita de maneira intensiva, a qual implica a participação do 

pesquisador no universo de ocorrência desses fenômenos”.  

 Já Minayo (2001, p. 22) afirma que: 

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se 
preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser 
quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos, 
aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais 
profundo das relações, processos e dos fenômenos que não podem ser 
reduzidos à operacionalização de variáveis. 

 

 Diante dos conceitos expostos sobre uma pesquisa de abordagem qualitativa, o que 

implica enquadrar a pesquisa nesta abordagem? 

 Não se optou por este tipo de pesquisa por ser “melhor” que a quantitativa, pois não 

existe oposição entre as duas formas e muitas vezes elas se complementam. É uma pesquisa 

que pretende ganhar em profundidade e não em abrangência, sendo esta uma característica da 

pesquisa qualitativa. Já na pesquisa quantitativa ganha-se em abrangência e perde-se na 

profundidade. Números aparecem na coleta de dados, porém serão de levantamento, o que 

não caracteriza a pesquisa como quantitativa ou mista, quando se aborda os dois métodos. 

Sendo assim, o estudo qualitativo proposto nesta pesquisa tem como características o estudo 

de caso.  

 Para Gil (2009 p. 54), “o estudo de caso é [...] profundo e exaustivo de um ou poucos 

objetivos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento [...]”. Yin (2001) 

define estudo de caso como: “uma forma de se fazer pesquisa social empírica ao investigar-se 

um fenômeno atual dentro do seu contexto de vida real, onde as fronteiras entre o fenômeno e 

o contexto não são claramente definidas e na situação em que múltiplas fontes de evidências 

são usadas” (p.15). 

 Triviños define estudo de caso como, uma categoria de pesquisa cujo objeto é uma 

unidade que se analisa profundamente. (1987, p. 133). Tendo como objetivo aprofundar a 

descrição de determinada realidade.  

 O autor ainda considera: 

[...] talvez o estudo de caso seja um dos mais relevantes métodos de 
pesquisa qualitativa. No entanto, o autor alerta que os resultados são 
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válidos somente para o caso que se estuda. Porém, defende que o 
grande valor do estudo de caso é fornecer o conhecimento 
aprofundado de uma realidade delimitada que os resultados atingidos 
podem permitir e formular hipóteses para o encaminhamento de outras 
pesquisas (idem). 
 

 O universo da pesquisa enfocado foi o Município de São Bonifácio, no Estado de 

Santa Catarina, região Sul do Brasil, a 80 km de Florianópolis. 

Figura 01 – Mapa de localização do município de São Bonifácio – SC (Elaborado por Jéssica Gerente - 
Geolab).   
 

A cidade de São Bonifácio, localizada no estado Santa Catarina, teve sua colonização 

iniciada no ano de 1864 quando chegaram os primeiros imigrantes alemães oriundos da região 

da Westphália – Alemanha. 

Inicialmente instalaram-se em Teresópolis para, em seguida, ir à procura de novas e 

melhores terras, chegando até o local que hoje se chama São Bonifácio. O lugar tornou-se 

Município em 23/08/1962, através da Lei nº 840, e foi instalado em 29/12/1962. Possui uma 

extensão territorial de 452 km² e altitude média de 410 metros. Pertence à região da Grande 

Florianópolis, tem clima subtropical úmido e relevo Escudo Cristalino3.  

                                                           
3 Prefeitura Municipal de São Bonifácio, endereço: <http://www.saobonifacio.sc.gov.br/home/index. php?> 
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O acesso Norte se dá pela – BR 282 – via Santo Amaro da Imperatriz e SC 435. O 

acesso Sul, pela SC 438 – via Gravatal  ou, ainda, SC 431 – via Armazém e São Martinho.  

Segundo o censo 2010, a população é de 3.008 habitantes, sendo que 74% dos 

habitantes reside na área rural (IBGE4). É característica da região a presença da  arquitetura 

em estilo enxaimel, bem como a preservação da tradição e costumes germânicos, como: 

alimentação típica, língua, música e religiosidade, entre outros. A economia baseia-se na 

agricultura, pecuária de leite e corte, apicultura, avicultura, beneficiamento de madeira e 

indústrias de lacticínios, possuindo forte vocação para o turismo e exploração florestal 

(SEBRAE, 2013). 

São Bonifácio faz parte da: 

 [...] maior unidade de conservação de proteção integral do Estado, criada 
em 1975 com base nos estudos dos botânicos Pe. Raulino Reitz e Roberto 
Miguel Klein, com o objetivo de proteger a rica biodiversidade da região e 
os mananciais hídricos que abastecem as cidades da Grande Florianópolis e 
do Sul do Estado. O Parque Estadual da Serra do Tabuleiro ocupa cerca de 
1% do território catarinense (FATMA) 5.   

 
Quanto ao recorte do objeto, foram as propriedades que estão associadas à Associação 

de Agroturismo Acolhida na Colônia – AAAC e as que pretendem se associar, perfazendo um 

total de 9 propriedades, embora outros atores sociais tenham sido ouvidos na pesquisa. 

Através do fluxograma abaixo é possível compreender a estrutura dos procedimentos 

metodológicos de trabalho de campo. 

 

 

 

 

                                                           
4 IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Cidades: São Bonifácio. Disponível em: < 
http://cod.ibge.gov.br/ACAD> Acesso em: Julho/2013.  
5Fundação do Meio Ambiente – FATMA.  
Disponível em: <http://www.fatma.sc.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=76&Itemid=157 > 
acesso em: Novembro/2013. 



 

Figura 02 – Fluxograma dos atores sociais entrevistados (Elaborado por Giully de Oliveira). 

 



 

As seis propriedades que já fazem parte da Associação de Agricultores Acolhida na 

Colônia são: Pousada Dona Teresinha, Pousada Paraíso, Sítio Rio Trovão, Família Gardelin, 

Família Buss e Recanto das Pedras. 

     

Figura 03 – Mapa de localização das propriedades associadas. (Elaborado por: Felipe Echenique Alves). 

 

As propriedades que se associaram no decorrer do ano de 2014 são: Pousada 

Montanhas do Vale6, Pousada da Cenira, e Brück Haus, sendo que as duas últimas já 

passaram por diagnóstico, ou seja, passaram pelo processo de se tornarem associadas na 

próxima assembléia que acontece no final de cada ano.  

Quanto à coleta de dados, foi feita através das seguintes técnicas: entrevistas (semi-

estruturadas), questionários, diário de campo (com auxílio de método etnográfico), 

observação participante (com auxílio de gravações, fotografias e filmagens). Para clarificar 

em que momento cada técnica de coleta de dados estará presente os próximos parágrafos, 

fazem essa abordagem.  

 

                                                           
6
 A propriedade Montanhas do Vale não desenvolve atividade agrícola sendo assim entraria como parceira na 
associação e não associada.  
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A seguir serão apresentadas as estratégias metodológicas empregadas para alcançar 

cada objetivo específico proposto. 

Para alcançar o primeiro objetivo específico, “Perceber o processo de turismo rural em 

São Bonifácio, independente da Associação de Agroturismo Acolhida na Colônia”, foram 

realizadas entrevistas semiestruturadas a fim de ouvir os atores sociais envolvidos no processo 

do turismo local. Segundo Dencker (1998), esse instrumento de coleta de dados garante uma 

maior flexibilidade pelo fato de permitir que o entrevistado fale livremente, utilizando as 

perguntas apenas para nortear a entrevista, proporcionando a organização e o 

desenvolvimento adequado da mesma. Foi realizado também levantamento de dados 

secundários e levantamento documental na Secretária de Turismo, Cultura e Esportes em 

busca de materiais que abordam a dinâmica do turismo rural no município. Como apoio 

utilizou-se o diário de campo, para que anotações, observações, suposições e ideias fossem 

anotadas sempre que necessário. 

Em relação ao segundo objetivo específico, “Identificar e caracterizar o entendimento 

e importância do turismo rural para a comunidade atuante no turismo rural de São Bonifácio”, 

entrevistas semiestruturadas foram feitas para escutar os atores sociais envolvidos com 

turismo rural. Para cada grupo de atores sociais, os quais foram entrevistados, foi preparado 

um roteiro de entrevistas. Isso, para que ao longo das “conversas” não se perdesse o foco do 

conteúdo o qual a pesquisadora, procurava obter através daquele contato, pois muitas vezes a 

obtenção de informação começa através de uma “conversa informal”, por acreditar que o 

sujeito tenha mais liberdade em responder quando não são feitas perguntas fechadas. Desta 

forma também, o entrevistado ganha liberdade ao falar e o pesquisador obtém uma riqueza 

maior de detalhes na sua busca de informação.  

Em sequência, para atingir o terceiro objetivo específico, “Identificar e analisar como 

vem se dando o processo de adesão e adaptação à Associação de Agroturismo Acolhida na 

Colônia em São Bonifácio”, foi realizada pesquisa de dados secundários e documental para 

entender a Associação (visão, objetivos, origem, foco, entre outros). Para que isto acontecesse 

foram feitos contatos com os mentores, em seguida entrevistas semiestruturadas com a equipe 

técnica do Acolhida na Colônia, assim como com os atores de São Bonifácio envolvidos no 

processo, tanto com os proprietários que já fazem parte quanto os que pretendem entrar. A 

observação participante também foi usada para cumprir este objetivo. Este foi o momento da 

pesquisa de maior envolvimento, pois consistiu na atividade de campo onde, através da 

técnica de observação participante, pude vivenciar o dia á dia de cinco das seis famílias 

associadas à AAAC acompanhando momentos de trabalho e lazer. Como fui hospedada pelas 
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famílias, elas abriram seu espaço, intimidade e compartilharam momentos. Creio que esta foi 

a parte mais enriquecedora de todo o trabalho. 

A respeito da observação participante, Angrosino (2009, p. 34) destaca a sua 

importância para o desenvolvimento da pesquisa etnográfica:  

A observação participante não é propriamente um método, mas sim um 
estilo pessoal adotado por pesquisadores em campo de pesquisa que, depois 
de aceitos pela comunidade estudada, são capazes de usar uma variedade de 
técnicas de coleta de dados para saber sobre as pessoas e seu modo de vida.   
 

A observação participante não deve ser vista como um instrumento isolado, mas, sim, 

complementar aos demais. O método serviu como ferramenta para cumprir os objetivos 

traçados. 

Por fim, o último objetivo específico, “Caracterizar os desafios que a entrada na 

Acolhida na Colônia coloca aos proprietários que pretendem associar-se”, foi atingido com 

entrevistas semiestruturadas e observação participante.  

Quanto à análise de dados, transcorreu-se assim, inicialmente os dados coletados nas 

diferentes formas (entrevistas semiestruturadas, pesquisa de dados secundários, dados da 

observação participante, entre outros), foram reunidos e organizados a fim de serem 

sistematizados a analisados, pois a ideia da pesquisa foi responder às perguntas de 

partida/objetivos específicos elaborados no projeto de pesquisa. Sendo assim, o material 

coletado foi organizado em blocos para responder a essas perguntas. Após o primeiro 

momento de organização, foi realizada a exploração das informações obtidas, buscando 

compreender de que forma essas informações respondiam os questionamentos levantados 

inicialmente. Organizando os dados que apareciam de forma repetida ou contraditória, 

procurando sempre lembrar diante de qual situação ou contexto tais informações foram 

obtidas. No terceiro momento foram tratados os dados obtidos e iniciada a interpretação dos 

mesmos, o que possibilitou que chegasse a um material para redigir o segundo e terceiro 

capítulos da dissertação.   

Aparentemente a forma como trabalhou para analisar os dados da pesquisa, lembra a 

técnica de análise de conteúdo, discutida por Gomes (2001) e Bardin (2009), porém não se 

realizou codificação ou “categorias de análise” com os dados que obtidos em campo. É feita 

uma análise dos dados sem categorizar as informações, onde boa parte delas são frutos da 

técnica de observação participante (com auxílio de elementos etnográficos).  
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A estrutura da dissertação está organizada em três capítulos. O capítulo I, intitulado 

“Turismo em São Bonifácio - contextualização”, traz uma revisão teórico-temática, a revisão 

teórica abordando os conceitos pertinentes para a pesquisa e na temática, o estado da arte, 

uma contextualização das produções e discussões acerca do tema. Traz em seguida a 

localização espacial do município e identidade cultural do São Bonifacense. Após, passa pelas 

questões de políticas públicas, que visam promover o desenvolvimento do turismo, trazendo 

um panorama cronológico do que tem sido discutido referente ao turismo e em quais 

momentos o turismo rural recebeu atenção neste processo. O capítulo é fechado com uma 

apresentação sobre a Associação de Agroturismo Acolhida na Colônia – AAAC, um dos 

tópicos norteadores de toda discussão. Este eixo do capítulo mostra o que é a Associação, 

como funciona, suas visões e princípios. Em suma, este capítulo mostra o que já se tem 

produzido sobre o tema.  

 O capítulo II, intitulado “Panorama do turismo rural em São Bonifácio”, traz uma 

apresentação dos dados empíricos. O material levantado através dos métodos adotados são 

expostos e discutidos neste segmento da dissertação.  A proposta deste capítulo é trazer 

respostas às questões levantadas na elaboração do projeto, questões estas que fazem o 

trabalho existir. Neste espaço da dissertação será visto o que o município produz em termos 

de turismo rural, os atores sociais envolvidos no processo e como a atividade é percebida pelo 

grupo. Serão apresentados os associados à AAAC a fim de compreender o envolvimento de 

cada propriedade com o turismo rural. O capítulo é fechado com uma análise frente ao 

processo de se tornar um associado. 

 O capítulo III, intitulado “O reflexo da Associação Acolhida na Colônia em São 

Bonifácio”, apresenta a análise dos dados empíricos. Articulando com os demais capítulos, 

são apresentadas as reflexões e conclusões alcançadas ao fim da pesquisa. 

 

 Para que esse trabalho pudesse ser concluído muitas pessoas foram importantes, 

cabendo-me agora agradecer. 

 A Deus, nos meus momentos de reflexão, dentro da minha religiosidade, busquei nas 

minhas orações conforto e acolhimento e sempre me senti amparada. Aos meus maiores 

incentivadores desde que me entendo “por gente”, meus pais, Antonio e Beatriz, sempre 

solidários e dedicados nas minhas escolhas, apoiando como podem; com vocês aprendi que 

com honestidade e perseverança conquistamos nossos objetivos. Aos meus amores, meu 

namorado e amigo Ronaldo, atencioso e prestativo, sempre pronto a escutar meus contos do 

mestrado. Mesmo na distância sempre se fez presente. Meus familiares e amigos, que 
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compreenderam minha ausência em nossos momentos de lazer, festividades ou pela atenção 

não prestada. Aos meus acolhedores em São Bonifácio, a cada família que abriu sua casa para 

me receber, mais que a casa, a privacidade, e o coração, foi um momento único que jamais 

esquecerei. Aos demais atores sociais do município, que de alguma forma me ajudaram, sem 

vocês não teria construído este trabalho. Aos mestres agradeço pelos diferentes momentos que 

juntos passamos, desde os momentos de aprendizado até os de descontração. Um corpo 

docente bem eclético, que levarei para vida o melhor de cada um. Agradeço em especial ao 

meu orientador Pedro Martins, pelo apoio e acompanhamento nesta caminhada. Acredito que 

este trabalho tem um pouco de cada um de nós, a paciência entre os erros e acertos. Acho que 

conseguimos “orientar e ser orientada”. Aos meus colegas e amigos da turma de mestrado 

pelas boas experiências vivenciadas, em especial Simone, pelo carinho prestado nos diferentes 

momentos, comentávamos quando alunas especiais: - se a gente não entrar, ter se conhecido 

já valeu muito. E Dayana uma pessoa a qual iniciei contato no início do mestrado, com 

algumas semelhanças: jovens (risos), bolsistas e o mesmo orientador; e uma série de outras 

coisas bem diferentes, sou grata por me fazer perceber: o quanto posso fazer bem a alguém. À 

UDESC pela oportunidade desde que decidi fazer parte da mesma, como aluna especial. Por 

seu intermédio tive acesso à informação e conhecimento, ajudou a construir um poucos mais 

do que sou hoje. Aos funcionários que atuam na universidade, pelos serviços prestados, em 

especial Christian nosso querido secretário, sempre atencioso, e ao Márcio funcionário dos 

serviços gerais, que poderia fazer chuva ou sol, seu sorriso estava ali para o bom dia, boa 

tarde e boa noite; sem ele saber “me motivou muitas vezes” e “socorreu nos acontecimentos 

da sala 24”. Ao programa de pós-graduação PPGPlan, pela bolsa PROMOP concedida, a qual 

facilitou minha jornada acadêmica. Realizei a graduação trabalhando de dia e estudando a 

noite e poder me dedicar integralmente aos estudos me possibilitou aproveitar esta 

oportunidade com mais qualidade. Embora as atividades e compromissos como bolsista 

tomassem meu tempo de pesquisa algumas vezes, sou grata a professora Isa e Francisco, pela 

confiança depositada nas diferentes tarefas e compreensão nos momentos de ausência. A 

Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de Santa Catarina – FAPESC, pelo apoio 

financeiro para as atividades de campo. Certamente o apoio de todos me fez mais forte. 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO I  

TURISMO EM SÃO BONIFÁCIO – CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

 

 

Introdução 

 

 A proposta de pesquisa é trazer a discussão acerca do que transcorre em termos de 

turismo rural no município de São Bonifácio/SC, procurando analisar a experiência da 

Associação de Agroturismo Acolhida na Colônia que vem sendo desenvolvida no município. 

O presente capítulo pretende apresentar o estado da arte dos conceitos e elementos que 

norteiam esta pesquisa. O capítulo estará dividido em três momentos. O primeiro momento do 

capítulo trará uma contextualização histórica e espacial do município de São Bonifácio, um 

momento de localização com o universo da pesquisa. Um segundo discutirá os conceitos 

ligados ao turismo, trazendo uma perspectiva sobre o turismo rural e seu desdobramento que 

envolve: o turismo em espaço rural, agroturismo, Turismo Rural na Agricultura Familiar – 

TRAF e Turismo de Base Comunitária – TBC. Ligando-se à primeira discussão do capítulo 

será abordada a identidade cultural da comunidade são-bonifacense. No último momento o 

capítulo abre espaço para mostrar os programas de iniciativa pública ao turismo rural, 

inclusive para conhecer a Associação de Agroturismo Acolhida na Colônia. 

 

 

São Bonifácio: aspectos gerais 

  

 Este tópico tem intenção de fazer uma ambientação com o universo da pesquisa o 

município de São Bonifácio, iniciando pelos aspectos geográficos, aspectos bióticos e 

abióticos, fazendo uma breve apresentação espacial. Em seguida, a história e cultura do 

município, processo de imigração. Por fim, uma apresentação breve da estrutura 

socioeconômica do município.  
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Aspectos geográficos 

 

O município de São Bonifácio encontra-se na região da grande Florianópolis, a 80 

quilômetros da capital de Santa Catarina. Possui 460,70 quilômetros quadrados de área e seis 

comunidades principais: Alto Capivari, Sede, Santo Antônio, Rio do Poncho, Santa Maria e 

Rio Sete. Cerca de 19% de seu território faz parte do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro 

(Peters, 2014). 

  
Figura 04 – Vista da Sede do município (Foto: Giully de Oliveira, 2013). 

 

O Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, localizado na zona costeira centro-sul de 

Santa Catarina, criado em 1975 pelo Decreto Estadual nº 1.260, por motivação do Padre e 

Botânico Raulino Reitz, é a maior unidade de conservação de proteção integral do estado de 

Santa Catarina (FATMA, 2008).  

Com relação à vegetação, o município de São Bonifácio encontra-se na área de 

Domínio do Bioma Mata Atlântica e possui duas regiões ecológicas, sendo estas: a região 

ecológica da Floresta Ombrófila Densa (Mata Atlântica) e a região ecológica da Floresta 

Ombrófila Mista (Floresta com Pinheiros), (Klein, 1978).  
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Figura 05 – Vista da vegetação do município (Foto: Giully de Oliveira, 2014). 

 
Quanto à fauna, segundo o Plano de Desenvolvimento Rural de São Bonifácio – 

2005/2008, elaborado pela Epagri (2005), podem ser encontradas espécies animais como: 

anta, puma (ou leão baio), cutia, gralha-azul, papa-banana, tatu, capivara e abelha mandasaia, 

entre outros. 

 Quanto aos recursos hídricos, São Bonifácio está contemplado na Região 

Hidrográfica 9 (RH – 9) Sul Catarinense na área da bacia/sub-bacia do Rio Tubarão. O 

município contribui com um dos principais afluentes dessa bacia hidrográfica, o Rio Capivari, 

considerado o maior afluente do Rio Tubarão em sua margem esquerda (Bortoluzzi, 2003).  

O município recebeu o título de “Capital Catarinense das Cachoeiras” (Lei Estadual nº 

13.096 de 18/08/2004), o que evidencia a quantidade e qualidade das cachoeiras existentes em 

São Bonifácio. O município, no entanto, vive um conflito com o título, pois o acesso até as 

cachoeiras é um grande desafio a ser enfrentado. 

Cabe neste tópico falar o quanto a questão da natureza, entre elementos (bióticos e 

abióticos), é determinante para que São Bonifácio seja procurada para atividades turísticas. 

Caracterizada por uma paisagem verde e montanhosa, faz com que seus turistas escolham 

como destino por este motivo, sua paisagem. Segundo Bertrand:  

A paisagem não é a simples adição de elementos geográficos 
disparatados. É em uma determinada porção de espaço, o resultado da 
combinação dinâmica, portanto instável, de elementos físicos, 
biológicos e antrópicos que, reagindo dialeticamente uns sobre os 
outros, fazem da paisagem um conjunto único indissociável, em 
perpétua evolução (2004, p. 141). 
  

 O turismo não pode ser visto apenas como um resultado econômico, social e cultural. 

Além desses elementos, é reflexo do tempo dessas influências em determinado espaço, tendo 
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escalas hierárquicas diferenciadas, porém indissociáveis. Nesse contexto, Pires (2002, p.162), 

compreende a paisagem como um elemento essencial para o turismo: “Se a razão de ser do 

turismo (...) é o deslocamento ou movimento voluntário das pessoas de um lugar para outro 

no espaço, então o turismo pode ser concebido como uma experiência geográfica na qual a 

paisagem se constitui como elemento essencial”. Ainda na mesma perspectiva Rodrigues 

(1997) utiliza o termo espaço turístico para identificar a influência desta atividade no uso do 

espaço uma vez que seus elementos são dotados de territorialidades e intencionalidades.  

 Tal reflexão cabe ao universo de pesquisa, pois São Bonifácio, além de elementos 

históricos e culturais, como atrativo turístico, suas belezas naturais, contribuem de forma 

determinante para que o turismo ali se desenvolva, seja por suas: montanhas, vegetação, 

cachoeiras o PEST, são todos elementos que fortalecem para que o município seja escolhido 

como destino turístico, principalmente por aqueles que desejam contemplar uma paisagem 

pelas características aqui já mencionadas.  

 

 

Aspectos histórico e cultural 

 

A história do município começa a ser construída a partir da Colônia Teresópolis, que 

teve sua fundação determinada em 18 de novembro de 1859, “[...] tendo sido destinada ao 

então Presidente da Província de Santa Catarina [...] deveria abrigar inicialmente 40 famílias 

de imigrantes de cultura alemã” (Jochem, 2002, p.44). 

A fundação da colônia efetivou-se em 03 de junho de 1860, com 91 imigrantes, vindos 

em sua maioria da Renânia ou Westfália (enclaves prussianos) 7 (idem). 

A partir de 1863, descontentes com a situação do local, por falta de apoio do governo e 

de terras próprias para o cultivo, alguns colonos iniciaram novas linhas de colonização, 

começando pelo desbravamento das margens dos rios Cubatão e Cedro em direção às suas 

nascentes. Formaram ainda as linhas coloniais do rio São Miguel, rio Novo, rio Salto e rio 

Capivari. 

Desta forma, e a partir de 1864, começou a ser colonizado o vale do rio Capivari, que 

daria origem a São Bonifácio: “São Bonifácio em 1920 fazia parte, como distrito do 

município de Palhoça, com a denominação de ‘São Bonifácio do Capivari’” (Piazza, 1994, 

                                                           
7 Ainda na época não constituída enquanto Estado Nacional da Alemanha, a unificação na Alemanha só vai 
ocorrer em 1870 (Jochem, 2002 p.15). 
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p.345). Só em agosto de 1962 foi criado o município de São Bonifácio, através da Lei n° 840, 

que o emancipou político-administrativamente do município de Palhoça. 

São Bonifácio cultiva muitos hábitos e costumes dos primeiros colonos, sendo um 

deles a língua alemã que aproximadamente 50% da população compreende ou fala. A 

arquitetura enxaimel merece destaque. Mais de 130 casas cadastradas e mapeadas dão o título 

de maior concentração de casas em estilo enxaimel do Estado de Santa Catarina8, embora a 

preservação desse patrimônio arquitetônico seja ainda um desafio. A gastronomia contribui de 

forma expressiva na manutenção da cultura alemã do município, como o gemüse, sopa de 

galinha caipira, pão de milho, bolinho de batata, biscoitos, entre outros. No resgate e 

preservação das manifestações expressivas9 da cultura alemã, os grupos folclóricos “Kleine 

Tanzer” e o “Tanzen Freude und Liebe”, apresentam danças das regiões de origem dos 

imigrantes, com ênfase para a dança dos Sete Passos. As festas mais significativas que 

retratam aspectos culturais do município são as festas realizadas nas diversas comunidades, 

todas alusivas ao seu Padroeiro, a Festa de São Bonifácio (padroeiro) na Sede do município, 

Festa do Pão de Milho e o Natal Luz. Os aspectos culturais serão melhor abordados em um 

outro tópico.   

 

 

Aspectos socioeconômicos 

  

São Bonifácio é um município que teve perda real de população ao longo do período 

1970-2010. Em 1970 havia 3.403 habitantes, no último censo (2010) realizado pelo IBGE 

computou 3.008 pessoas vivendo no município. A maioria da população sempre residiu na 

zona rural: em 1970 representava 90% do total; em 1996 houve uma diminuição para 80%, os 

dados de 2012 mostram 77,4%.  A zona urbana é a sede do município, com um pequeno 

núcleo urbanizado, onde residem 25,6% dos habitantes, ou seja, 781 pessoas. Entretanto, nas 

décadas de 1970 e 1980, houve um incremento na sede de 350 para 807 habitantes, mas nos 

anos seguintes este movimento retrocedeu10.   

                                                           
8
 Informações extraídas do Jornal Diário Catarinense Continente, ano III, nº 119, de 13 de setembro de 2013. 

9   “[...] manifestações expressivas é uma categoria de análise que deve englobar todas as manifestações capazes 
de exprimir uma forma ou conteúdo estético aliado a qualquer conteúdo identitário" (Martins, 2009, p. 243). 
 
10 Novembro 2012: população rural 74,4% (2.273 habitantes) e população urbana 25,6% (781 habitantes).                                  
Fonte: Secretaria Mun. de Cultura e Turismo. 
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A base econômica do município é a bovinocultura de leite e corte, agricultura baseada 

no plantio do milho, olericultura, reflorestamento de pinus e eucalipto, avicultura, indústria 

madeireira, apicultura e a industrialização do leite. Aproximadamente 55 % do território é 

formando por Mata Atlântica que, devido à produção madeireira, corre por algum tempo risco 

de devastação, porém hoje novas pesquisas apresentam a retomada dos bosques, vale lembrar 

que 19% do território é protegido, pois  o município está inserido no Parque Estadual da Serra 

do Tabuleiro - PEST. 

A economia nem sempre teve como base econômica gado de leite e corte, como citado 

no parágrafo anterior. Se analisar de forma cronológica, como fez Farias (2013) em sua tese, é 

possível ver que São Bonifácio teve em sua economia algumas atividades que marcaram seu 

crescimento. Inicialmente, no período da colonização, “a atividade socioeconômica desta 

época era principalmente criação de gado e agricultura” (Dirksen, 1995, p.23). No período 

chamado de “tradicional” por Farias (2013), entre 1864, colonização, até os anos 70, a 

economia de subsistência ganha espaço, integrando a pecuária e a agricultura familiar nas 

pequenas propriedades.  

Através de relatos de Francisco Schaden, Farias (2013) conta o caminhar da economia 

entre 1864 – 1939. Apesar da forte economia, baseada em porco-banha, as lavouras de batata, 

feijão, arroz, aipim (farinha de mandioca), cana de açúcar (melado e açúcar mascavo), milho 

(consumo do fubá), permaneceram sendo cultivadas para atender às necessidades de 

alimentação humana e para a criação de animais nas pequenas propriedades rurais.  

Nos períodos seguintes, quando o porco-banha perde mercado, o beneficiamento do 

leite ganha espaço. Os produtos gerados eram: manteiga e queijo colonial. A apicultura 

também se faz presente nessa época de forma mais expressiva, embora praticado desde a 

colonização. Mas, é por volta 1945 que ganha valor comercial (Farias 2013). 

Na segunda metade do século XX a madeira começa a ser comercializada. No início 

da colonização não era, os colonos usavam apenas para construir suas casas ou deixavam 

queimar após as derrubadas. No século XX madeireiras e serrarias se instalam na região sendo 

considerada uma atividade econômica importante. Junto chega o cultivo do fumo (idem). 

Então, chega o século XXI, com a chamada agricultura alternativa (agricultura 

orgânica, permacultura, entre outras) que representa hoje a economia de alguns agricultores 

de São Bonifácio. Novas técnicas são implantadas, a inovação da tecnologia pastoril, 

possibilitando novas alternativas, dinamizando o espaço. 
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Segundo dados do IBGE e da Secretaria de Estado do Planejamento de Santa Catarina, 

em 2006 o PIB catarinense atingiu o montante de R$ 93,2 bilhões, assegurando ao Estado a 

manutenção da 7ª posição relativa no ranking nacional. No mesmo ano, São Bonifácio 

aparece na 247ª posição do ranking estadual, respondendo por 0,03% da composição do PIB 

catarinense.  

O SEBRAE coloca que: “Na avaliação dos setores produtivos de São Bonifácio a 

agropecuária contribuiu com 48,3%, a indústria com 7,9% e os serviços com 43,8% do PIB 

municipal” (2013, p. 41). 

 Este tópico pode ser concluindo, lembrando que atualmente o município conta com 

uma nova atividade econômica, o turismo, ainda de forma tímida, mas a cidade já fornece 

serviços, como: lazer, hospedagem e alimentação. 

 

 

Turismo: aspectos conceituais 

  

 O conceito de turismo tem necessidade em ser abordado, pois a pesquisa realizada em 

São Bonifácio discute esta temática, que tem função econômica e cultural para o município. A 

conceituação de turismo é algo inconstante. Tendo em vista que diferentes autores e entidades 

que discutem o tema conceituam de forma diferenciada, o turismo sofreu muitas distorções 

até ser aceito pela comunidade científica, o que acaba por fragmentar o conceito. 

Primeiramente, vamos analisar o conceito proposto pela Organização Mundial de 

Turismo – OMT. A OMT (2001) define o turismo como: “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” (p. 38). 

Cabe aqui destacar que o conceito definido pela Organização Mundial de Turismo – 

OMT foge um pouco das teorias e pesquisadores de turismo, que serão incorporados em 

alguns momentos deste trabalho, pois a OMT traz um discurso comercial, do próprio 

marketing do turismo, sendo viagens ou passeios que uma pessoa ou um grupo faz a negócios 

ou lazer, considerando um determinado período de tempo. Os demais conceitos trarão as 

relações entre os grupos, troca de experiências, não tendo o fator econômico como foco, 

embora esteja englobado. 

Para Mathieson & Wall, 

Turismo é o movimento temporário de pessoas para locais de destinos 
diferentes de seu lugar de trabalho ou morada – incluindo também as 



 

 

 

23 

atividades exercidas durante a permanência desses viajantes nos locais de 
destino e as facilidades para promover suas necessidades. 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 (1990, p. 18).  
 

Estudiosos do tema consideram o conceito amplo abrangendo a totalidade do turismo. 

Porém, a meu ver, discutindo com outros autores, vejo que outros conceitos podem possuir 

maior amplitude. Para Beni (2001, p. 36), turismo é a “soma dos fenômenos e das relações 

resultantes da viagem e da permanência do não-residente, na medida em que não leva à 

residência permanente e não está relacionado a nenhuma atividade remuneratória.” 

Já o Instituto Brasileiro de Turismo – Embratur, define turismo como sendo:   

[...] uma atividade econômica representada pelo conjunto de transações de 
compra e venda de serviços turísticos efetuadas entre os agentes econômicos 
do turismo. É gerado pelo deslocamento voluntário e temporário de pessoas 
para fora dos limites da área ou região em que têm residência fixa, por 
qualquer motivo, excetuando-se o de exercer alguma atividade remunerada 
no local que visita 11. 

  Os diferentes conceitos refletem uma mistura de pensamentos. O turismo pode ser 

visto como algo a ser praticado onde temos o turista, podendo ser visto como agente 

econômico ou como uma nova fonte de trabalho. Então, temos o trabalhador do turismo. Para 

alguns autores, quando há permanência por determinado tempo não é turismo e para outros 

precisa ser inferior a um ano. De fato, o conceito tem diferentes enfoques, mas mesmo assim 

o turismo pode ser definido como: “uma atividade marcante nas sociedades pós-industriais, 

um fenômeno econômico, político, social e cultural dos mais expressivos que nasceu e se 

desenvolveu no capitalismo” (Bathke, 2002, p. 4).  

O turismo, de fato, é um uma atividade que engloba muitos aspectos, como afirma 

Bathke (2002). Diferentes pesquisas sobre o tema têm sido realizadas. Grunewald (2001), por 

exemplo, fala do turismo como forma de resgate da cultura Pataxó. Porém, trazendo toda a 

preocupação que os estudos antropológicos têm, quando se trata de turismo, o autor traz a 

questão da tradição, pois os elementos culturais que os índios expõem e vendem nas arenas 

turísticas devem remeter a uma “tradição” ligada à ancestralidade, sendo que o autor reflete 

sobre “as tradições serem (re) inventadas” e, por isto, talvez, o turista não encontre o que 

esperava.  

                                                           
11 Embratur – Decreto 448 de  14 de fevereiro de 1992. 
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Nitsche (2013) traz a preocupação com o turismo nas pequenas comunidades, dando 

um enfoque cultural. Já Novaes (2007) discute o papel das hospedagens no turismo rural de 

Santa Catarina a partir do enfoque econômico, mostrando que é uma atividade ampla que 

envolve diferentes segmentos de uma sociedade. Júnior (2001) discute o turismo religioso, 

muito presente no Brasil. O caso específico discutido no artigo é o turismo religioso que 

acontece nas cidades de Ouro Preto, Diamantina, São João Del Rei e Tiradentes. O autor 

aborda arte, fé e história, como esses elementos se complementam para que o turismo 

religioso possa acontecer, pois os roteiros não são programados apenas pela fé, pois nessa 

conjuntura elementos históricos se fazem presentes. 

Outra forma de turismo muito abordada é quando as áreas protegidas estão envolvidas 

seja por patrimônio ambiental ou histórico, como é investigado por Christoffoli (2006). O 

autor discute o turismo que acontece na Área de Preservação Permanente – APA do 

Anhatomirim e o patrimônio Histórico, elementos esses que levam muitos visitantes ao local. 

A pesquisa trabalha sobre a necessidade de se pensar em um planejamento para as atividades 

turísticas desenvolvidas nessa área. Considerando o ponto “planejamento turístico”, outro 

trabalho que mostra a importância da execução do planejamento turístico, é o de Lópes 

(2001), que discute as rotas nacionais de turismo na realidade de Ouro Preto, um lugar que 

possui potencial para o turismo de patrimônio histórico, pois tem como seus personagens 

Alejadinho e Chico Rei. Hoje a atividade acontece com baixo planejamento, acarretando 

problemas, para comunidade local e turista, através da pesquisa o autor conclui previamente 

que, o diálogo com a comunidade precisa ser feito para que a atividade aconteça de forma 

satisfatória para ambos os lados. 

Após esta localização conceitual sobre o turismo, podemos ver que os 

questionamentos gerados por este amplo tema podem ter uma variedade de enfoques, mais 

comercial, mais social, vai depender muito do foco dado pelo pesquisador.  No próximo 

tópico, começa um direcionamento frente à pesquisa que se propôs fazer, assim analisando 

um dos segmentos do turismo, o turismo rural (e turismo em espaço rural), que trará outras 

definições complementares. 
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A diversidade do turismo rural 

 

 Um conceito que se faz presente ao longo da discussão traçada nesta pesquisa é o 

conceito de turismo rural, pois a pesquisa busca investigar uma forma de desenvolver turismo 

em uma região rural, caracterizando a atividade inicialmente como turismo rural. 

Conceituações complementares serão: o turismo rural na agricultura familiar – TRAF e 

agroturismo. No o caso da Associação de Agricultores Acolhida na Colônia o agroturismo é 

elemento das diretrizes da Associação. 

 A Embratur considera que o turismo rural tenha vindo dos ranchos norte americanos 

que acolhiam caçadores e pescadores durante a temporada desses esportes (Embratur, 1994). 

Para Roque, no entanto:   

“Há variadas hipóteses sobre o surgimento das primeiras experiências 
turísticas no meio rural. Contudo, pode-se afirmar que o Turismo Rural 
despontou como atividade econômica em meados do século XX, 
primeiramente na Europa e nos Estados Unidos. A década de 1980 é 
considerada o marco inicial da atividade no Brasil, Argentina e Uruguai, 
tendo as primeiras iniciativas de Turismo Rural surgido no Japão, na África 
e na Oceania nos anos 1990 e em países como Mongólia, Madagascar e 
Ucrânia apenas na década seguinte” (apud Mtur, 2010, p.13). 
 

 Talvez possamos considerar que o turismo rural seja uma atividade aparentemente 

nova, pois começou a ser praticada no século passado, em alguns países primeiro e em outros 

depois. De fato, com o tempo essa nova atividade econômica foi ganhando espaço.  

Segundo o Ministério do Turismo: 

No Brasil, o início do Turismo Rural como atividade econômica está 
relacionado ao município de Lages, em Santa Catarina, onde teriam surgido, 
em 1986, as primeiras propriedades rurais abertas à visitação. A partir de 
então a atividade começou a ser caracterizada como Turismo Rural e 
encarada como oportunidade por seus realizadores que buscavam 
alternativas às dificuldades que o setor agropecuário enfrentava (Mtur, 2010 
p. 13). 

 Diante das dificuldades do setor agropecuário, o turismo rural surge como uma 

alternativa de complementação de renda e não com a pretensão de ser a renda principal de 

uma família. Atualmente é até visto como uma alternativa a mais para que as famílias 

agrícolas queiram permanecer na área rural, tendo em vista que os jovens saem do campo para 

estudar e trabalhar e, muitas vezes, não pretendem retornar. O turismo rural pode, nesta 
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perspectiva, ser visto como alternativa para o retorno. Stropasolas (2006) propõe esta 

discussão, a relação do jovem com o rural, onde discute diferentes aspectos da ruralidade, 

dentre eles a juventude rural e sua perspectiva de permanência no campo.  

 Na busca por esclarecer o conceito de turismo rural, diferentes autores contribuem 

para a construção de um panorama mais amplo. 

 O Ministério do Turismo (Mtur, 2010, p. 18), define turismo rural como: “[...] o 

conjunto de atividades turísticas desenvolvidas no meio rural, comprometido com a produção 

agropecuária, agregando valor a produtos e serviços, resgatando e promovendo o patrimônio 

cultural e natural da comunidade”. 

 Cals et al, citados por Campanhola & Graziano da Silva (2000, p.148),  conceituam 

esta atividade como: “a prestação de qualquer serviço, por motivos de férias e com preço, 

realizado no interior da exploração agrária, que se  encontre em plena atividade agrícola, 

pecuária e florestal”.  

 Segundo a Embratur (1994, p. 1), turismo rural é  “[...] uma atividade multidisciplinar 

que se realiza no meio ambiente, fora de áreas intensamente urbanizadas.”   

Para Zimmermann (1996), “o turismo rural é um produto que atende à demanda de 

uma clientela turística atraída pela produção e consumo de bens e serviços no ambiente rural e 

produtivo”.    

O turismo rural é uma temática discutida por diferentes ângulos. Alguns autores se 

preocupam com o aspecto social da atividade. É o caso de Santos & Machado (2006), quando 

discutem os efeitos da experiência de turismo para a comunidade no médio Tietê/SP com um 

trabalho que trata da preocupação frente ao produto do turismo nessa comunidade. Os autores 

trabalham com dois eixos: o turismo frente à visão da comunidade receptora e o turista. Após 

esta categorização os autores a articulam com a experiência de Tietê/SP. Na mesma 

perspectiva, Portuguez (2006) fala sobre o efeito do turismo rural no entorno da lagoa 

Juparanã/ES, abordando a segregação espacial que lá ocorre. Segundo este autor, devido a 

algumas privatizações, pescadores artesanais sofrem com o processo, pois a Lagoa que serve 

como atrativo turístico é mesmo que a comunidade utiliza. Com a vinda dos 

empreendimentos, sugere o autor, as partes devem conversar para chegar a um entendimento.  

Outro aspecto discutido no turismo rural é a questão ambiental. Brito (2006) discute as 

responsabilidades ambientais que empreendimentos do turismo rural devem ter na região do 

Distrito Federal e entorno. Muitos hotéis, do tipo hotel-fazenda, são construídos na região. 

Dentre os resultados obtidos pelo autor, constatou-se a dificuldade que os hotéis-fazenda têm 
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de incorporar as práticas sustentáveis, pois, por serem estabelecimentos comerciais, são 

cobrados dentro das famosas ISO que um dos eixos compreende a questão da 

sustentabilidade. Altafin & Gomes (2006) também discutem a questão da sustentabilidade no 

turismo rural no Distrito Federal. Salientam a inexistência de um sistema de gestão ambiental. 

A atividade cresce na região, porém possui deficiência clara em três aspectos: resgate e 

valorização cultural, adoção de mecanismos e instrumentos de gestão e proteção ambiental e 

capacidade de inclusão da população local, concluem os autores. 

A questão do desenvolvimento local (economia), também faz parte da temática do 

turismo rural. Pellin (2006) aborda o turismo no espaço rural como alternativa para o 

desenvolvimento local em Rio dos Cedros/SC. O autor aproveita uma das suas reflexões para 

discutir o PNMT – Plano Nacional de Municipalização do Turismo enfocando o insucesso 

desta proposta. Segundo o autor, não adianta apenas municipalizar sem direcionar o turismo 

de uma forma que envolva as comunidades. Santos & Almeida (2006) refletem sobre o 

turismo rural e o agroturismo como forma de desenvolvimento em algumas propriedades 

rurais da metade sul do Rio Grande do Sul. 

Em uma abordagem de caracterização do turismo rural um pouco mais ampla, Schutz 

(2006) discute o turismo rural a partir da experiência de Maringá /PR e Locci & Vezzi (2013) 

discutem o turismo no Mato Grosso do Sul.   

 Diante do exposto, compreende-se como turismo rural é uma atividade desenvolvida 

em área rural, que possibilitam contato com as atividades agrárias ou agropecuárias ou ainda 

dispõem o consumo de produtos oriundos do universo agrícola. 

A dificuldade nas definições tem muitas origens e, segundo Oxinalde (1994), estende-

se (inclusive) às palavras turismo e rural, bastante ambíguas. Segundo o 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 amplitude e convergências que o conceito abrange se dá pelas diferentes 

denominações que são atribuídas às diferentes atividades praticadas no espaço rural. Tulik 

afirma que: “precisa ser mais bem compreendido e avaliado, especialmente no contexto 

brasileiro que importa modelos sem a necessária adaptação” (1998, p. 137). 

Roscoche & Carvalho (2006) discutem a questão do conceito de turismo no meio 

rural. Tratando as diferentes realidades regionais do Brasil, os autores trazem inicialmente a 

discussão conceitual entre turismo rural, turismo no meio rural, turismo no espaço rural, e 
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chegam a duas experiências que eles tomam como exemplo no trabalho. Trata-se dos 

exemplos dos estados de Pernambuco e Paraná. Ressaltam as peculiaridades de cada lugar e 

como isso influencia na dinâmica do turismo de cada um, pois cada lugar tem sua cultura, 

história e geografia que influenciam no processo turístico. Na mesma perspectiva de discutir 

conceitos frente à prática, Manosso, Salomé & Carvalho (2010) discutem os conceitos 

existentes de turismo rural e os comparam com a prática na região norte do Paraná, chegando 

a conclusão de que algumas atividades caracterizadas como turismo rural, de fato, não o são. 

O turismo rural vem crescendo em relação às questões pedagógicas. É o chamado 

turismo rural pedagógico, uma “aula ao ar livre”, conforme alguns debatedores do tema. 

Melo, Lindner & Ferreira (2009) realizam um estudo de caso com a experiência de São 

Carlos, na propriedade Sítio Novo Horizonte. Um aspecto que os pesquisadores observaram é 

a vontade que o agricultor, dono da propriedade tem de se especializar em turismo rural 

pedagógico pois a clientela é “garantida” e isto o que faz com que ele tenha noção da possível 

renda.  

 Para podermos comparar e nos apropriar de conceitos, agora se traz uma visão do que 

vem a ser o turismo em espaço rural.  

Graziano da Silva et al. (1998, p. 14) têm como turismo em espaço rural: 

Todas as atividades praticadas em meio não urbano, que consiste de 
atividades de lazer no meio rural em várias modalidades definidas com base 
na 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 completam ou não. 

 
Para Campanhola & Graziano da Silva (1999) o turismo em espaço rural parece 

refletir melhor as oportunidades presentes no espaço rural pois, para eles, o turismo em 

espaço rural consiste em: 

[...] atividades de lazer realizadas no meio rural que abrange várias 
modalidades definidas com base em seus elementos de oferta, como: 
turismo rural, ecológico ou ecoturismo, turismo de aventura, turismo 
cultural, turismo de negócio, turismo jovem, turismo social e turismo 
esportivo. Envolvem, ainda, atrativos como: parques naturais, “spas” rurais, 
turismo de saúde, locais de treinamento de executivos, turismo de negócio, 
centro de convenções rurais, visitas a amigos e parentes, visitas a museus, 
igrejas, monumentos e construções históricas, festivais, rodeios e shows 
regionais, visitas a paisagens cênicas e ambientes naturais, gastronomia 
regional, alambiques, atividades pedagógicas, artesanato, colônias de férias, 
hotéis-fazendas, fazendas-hotéis, chácaras de recreio e condomínios como 
segunda moradia, entre outros. Isto é o turismo no meio rural, ou seja, 
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qualquer atividade de lazer e turismo que seja realizada em espaços rurais 
(p. 01). 

 
 Os mesmo autores ainda afirmam que o turismo em espaço rural: 

[...] constitui-se numa forma de valorização do território, pois ao mesmo 
tempo em que depende da gestão do espaço rural para o seu sucesso, 
contribui para a proteção do meio ambiente e para a conservação do 
patrimônio natural, histórico e cultural do meio rural. Constitui-se, portanto, 
em um instrumento de estímulo à gestão e ao uso sustentável do espaço 
local, que deve beneficiar prioritariamente a população local direta e 
indiretamente envolvida com as atividades turísticas (idem). 
 

 Sendo assim, quando tratamos por turismo em espaço rural ao invés de turismo rural, o 

conceito parece ganhar maior amplitude e abranger um número imenso de atividades que 

podem ser desenvolvidas em meio rural. Considerando assim, parece mais apropriado para 

este trabalho o conceito de “turismo rural” como ferramenta para se analisar as propriedades 

rurais a serem abordadas. Pois o turismo no espaço rural, compreende empreendimentos que 

são construídos no espaço rural, como pesque-pague ou parques aquáticos, que não têm na 

sua proposta abordar: a vida do campo, a experiências com atividades agrícolas entre outros, 

esses elementos estão mais ligados ao turismo rural. Quando o conceito de agroturismo for 

abordado será possível observar, que esse compreende outras peculiaridades, sendo assim 

turismo rural, turismo no espaço rural e agroturismo, se relacionam, mas, não são a mesma 

coisa. 

 Dois elementos relacionados ao turismo rural que precisam ser discutidos é o Turismo 

Rural na Agricultura Familiar – TRAF e o Agroturismo.  

 Porém, antes de apresentar o que é Turismo Rural na Agricultura Familiar – TRAF 

precisa ser exposto o que vem a ser agricultura familiar, quem é o agricultor familiar. Sabe-se 

que nem sempre o homem que trabalha com a terra foi chamado de agricultor familiar. Por 

algum tempo esse indivíduo era identificado como camponês. Muitas discussões acadêmicas 

já foram geradas entre o conceito de “agricultura familiar e campesinato”, discussão que 

extrapola a proposta da presente pesquisa. Vale sinalizar, no entanto, a existência desses 

conceitos, considerando que o agricultor familiar é um elemento aqui abordado. 

 Camponês, contudo, foi palavra utilizada com relativa frequência na pesquisa social, 

em particular por parte de sociólogos inspirados na tradição marxista, segundo Navarro (2010, 

p.192). Uma agricultura familiar, altamente integrada ao mercado, capaz de incorporar os 

principais avanços técnicos e de responder às políticas governamentais não pode ser, nem de 

longe, caracterizada como camponesa (Abramovay, 1998, p. 9). 
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 Para Graziano da Silva (2010, p.159), “deve-se entender [...] a agricultura familiar 

como um conceito analítico cuja operacionalização tem profundas implicações para a 

formulação de políticas públicas” [...]. Abramovay complementa que o conceito de agricultura 

familiar, “incorporou-se ao vocabulário das políticas públicas, ao discurso dos movimentos 

sociais e à pesquisa voltada ao conhecimento de nosso meio rural” (1998, p.9). 

 Ainda assim, o conceito de camponês, como trabalhado por Shanin (2005), está 

presente nas reflexões acadêmicas e segue sendo instrumento útil para pensar o mundo rural.  

 Sobre agricultura familiar, Costabeber & Caporal (2003) defendem ainda que a 

agricultura familiar é, ao mesmo tempo, unidade de produção, de consumo e de reprodução. 

Portanto, funciona mediante uma lógica de produção combinada de valores de uso e de 

mercadorias, objetivando sua reprodução. 

 Segundo Graziano da Silva et al (1998, p. 14), TRAF é: 

[...] a atividade turística que ocorre no âmbito da unidade de produção dos 
agricultores familiares que mantêm as atividades econômicas típicas da 
agricultura familiar, dispostos a valorizar, respeitar e compartilhar seu modo 
de vida, o patrimônio cultural e natural, ofertando produtos e serviços de 
qualidade e proporcionando bem estar aos envolvidos. 

O governo federal entende que o Turismo Rural na Agricultura Familiar “caracteriza-

se pela utilização das atividades produtivas da propriedade como atrativo turístico principal, 

sob a forma de demonstrações, explicações e vivência das técnicas utilizadas, em que o turista 

também pode interagir como parte do processo” (MDA, 2004, p.9). 

O TRAF ocorre quando o turismo rural é praticado em uma unidade que vive da 

agricultura familiar. Ele propicia um momento para que o turista tenha contato com a 

dinâmica da agricultura familiar, participando muitas vezes de algum processo produtivo ou 

consumindo produtos. Para a família que recebe o turista é um momento de sentir sua 

atividade valorizada. 

Mattei (2006) aborda agricultura familiar e a relação com o turismo rural, 

considerando como uma atividade não agrícola enquanto alternativa de geração de renda e de 

emprego para os agricultores familiares, um dos tópicos do artigo o autor levanta os pros e os 

contras, respectivamente, potencialidades e limites observados, como ele chama, da atividade. 

Elencando nas potencialidades: auxilia na permanência da família na unidade de produção, 

rompe com o isolamento dos agricultores, amplia a diversidade de produtos e serviços 

oferecidos e a diversidade de experiências. Quanto aos limites, destaca as condições dos 
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participantes, localização geográfica dos empreendimentos, público visitante, geração de 

emprego e renda.  

A Acolhida na Colônia, dentro de sua proposta, visa trabalhar justamente estes 

aspectos. Trata-se do agricultor que abre sua casa para o turista que, muitas vezes, participa 

do processo produtivo e compra produtos do agricultor. Na Acolhida, isto pode ser observado 

no turismo pedagógico, onde as crianças participam de atividades e consomem produtos da 

propriedade e região. O mesmo acontece com os hospedes das pousadas. 

Outro conceito complementar ao turismo rural é o agroturismo. Segundo Silva, 

Vilarino & Dale (1998), o agroturismo é uma categoria de “turismo em áreas rurais” ou de 

“turismo no meio rural”. São atividades turísticas desenvolvidas tanto no interior das 

propriedades rurais, o que se tem denominado tradicionalmente de turismo rural ou 

agroturismo, quanto qualquer outra atividade de lazer, realizadas no meio rural. 

Para Campanhola & Graziano da Silva, o agroturismo compreende: 

Atividades internas à propriedade, que geram ocupações complementares às 
atividades agrícolas, as quais continuam a fazer parte do cotidiano da 
propriedade em menor ou maior intensidade. Devem ser entendidas como 
parte de um processo de agregação de serviços aos produtos agrícolas e bens 
não-materiais existentes nas propriedades rurais (paisagem, ar puro, etc.), a 
partir do “tempo livre” das famílias agrícolas, com eventuais contratações 
de mão-de-obra externa (2000, p. 148). 
 

Segundo Beni, agroturismo é “deslocamento de pessoas a espaços rurais, com roteiros 

programados ou espontâneos, com ou sem pernoite, para fruição dos cenários e observação, 

vivência e participação nas atividades agropastoris” (2001, p. 429). 

O autor traz uma definição que tem um olhar mais sobre o turista, diferente da 

perspectiva abordada por Campanhola & Graziano da Silva, que definem o agroturismo a 

partir da atividade desenvolvida na propriedade. 

Já Molina contribui dizendo que:  

O agroturismo é uma opção para obter ingressos complementares em 
comunidades que se ressentem de dependência de setores como agricultura 
e pecuária, que em seus ciclos mostram períodos de baixa atividade ou de 
crises mais severas. Uma das vantagens do turismo é que as compras dos 
produtos alimentícios são feitas na própria chácara ou em outras vizinhas, 
de modo que o aporte econômico favorece diretamente a comunidade (2001, 
p.77). 

 Para Guzzatti, agroturismo é:  

Um segmento do turismo desenvolvido no espaço rural por agricultores 
familiares organizados, dispostos a compartilhar seu modo de vida, 
patrimônio cultural e natural, mantendo suas atividades econômicas, 
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oferecendo produtos e serviços de qualidade, valorizando e respeitando o 
ambiente e a cultura local e proporcionando bem-estar aos envolvidos 
(2003, p.53). 

 

 Novaes (2006) discute as diferenças entre turismo rural e agroturismo, mostrando que 

existe “diferença” nessas atividades. Usa como exemplo a experiência do município de Santa 

Rosa de Lima/SC, local sede da AAAC, um dos municípios pioneiros no Brasil em turismo 

rural. A autora frisa que a característica marcante do turismo rural “é um turismo local, um 

turismo de ‘território’ gerido pelos próprios residentes”.  

 Heuser & Patrício (2006) tratam do agroturismo como repercussor de qualidade de 

vida nas famílias de Santa Rosa de Lima/SC. Dentre os dados identificados, os autores 

destacam: (1) reestruturação física das propriedades, (2) troca de experiências por meio do 

diálogo, (3) papel da mulher no processo de produção e tomada de decisões, (5) valorização 

da vida rural: reintegrando o ser humano ao ambiente natural, (6) a perspectiva de manter os 

filhos trabalhando na comunidade, (7) limitações emergentes no processo de melhoria da 

qualidade de vida.  

 Já Rodrigues et al (2006) falam sobre a experiência de agroturismo em Itu /SP, como 

ocupação complementar às atividades agrícolas. Na região o agroturismo é visto como 

possibilidade de ampliar uma rede de negócios associados ao agroturismo (desenvolvimento 

local/comercial). 

 Santo & Almeida (2006), no Rio Grande do Sul (metade sul do estado), analisam as 

potencialidades das propriedades que praticam agroturismo e as que praticam turismo rural. 

Através da metodologia qualitativa, realizando entrevistas em 46 propriedades e fazem um 

levantamento considerando os aspectos: históricos, administrativos, atividades primarias, 

identificação de localização, infraestrutura e atividades ligadas ao turismo. Após analisar o 

conteúdo obtido nas entrevistas e levantamento secundário, refletem que as duas formas de 

turismo são muito próximas. 

 O agroturismo, como aqui exposto, surge como alternativa para complementar a 

atividade dos agricultores familiares, pois eles mantêm as atividades agrícolas exercidas e 

abrem seu espaço para que o turista possa vivenciar seu modo de vida. Disponibilizam 

serviços como alimentação (produtos orgânicos, geleias, hortaliças, entre outros) e, em alguns 

casos, a hospedagem. É uma forma de propiciar um envolvimento com a cultura local e o 

contato com a natureza. No agroturismo o ator principal é o agricultor, como a própria 
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nomenclatura sugere “agro” (refere-se ao agricultor) vem á frente de turismo, ou seja, turismo 

é atividade complementar a agricultura. 

 

 

Turismo de Base Comunitária – TBC 

 

 Um eixo do turismo que vem ganhando espaço é o Turismo de Base Comunitária – 

TBC, que muitas vezes acontece associado às demais formas de turismo. Faz-se presente no 

turismo em espaço rural, no TRAF ou no agroturismo, fortalecendo as bases onde se 

desenvolve. 

 O Ministério do Turismo – Mtur define que o TBC: 

Busca a construção de um modelo alternativo de desenvolvimento turístico, 
baseado na autogestão, no associativismo/cooperativismo, na valorização da 
cultura local e, principalmente, no protagonismo das comunidades locais, 
visando a apropriação por parte destas dos benefícios advindos do 
desenvolvimento da atividade turística 12. 

  

 Maldonado assim o define: 

Por turismo comunitário entende-se toda forma de organização empresarial 
sustentada na propriedade e na autogestão sustentável dos recursos 
patrimoniais comunitários, de acordo com as práticas de cooperação e 
equidade no trabalho e na distribuição dos benefícios gerados pela prestação 
dos serviços turísticos. A característica distinta do turismo comunitário é sua 
dimensão humana e cultural, vale dizer antropológica, com objetivo de 
incentivar o diálogo entre iguais e encontros interculturais de qualidade com 
nossos visitantes, na perspectiva de conhecer e aprender com seus 
respectivos modos de vida (2009, p.31). 

 

 Para Coriolano, “o turismo comunitário é aquele em que as comunidades de forma 

associativa organizam arranjos produtivos locais, possuindo o controle efetivo das terras e das 

atividades econômicas associadas à exploração do turismo” (2009, p.282).  

Já Sampaio et al. trazem o conceito  de turismo comunitário, solidário e sustentável e 

afirmam: 

Apresenta-se como estratégia de sobrevivência e comunicação social de 
conservação de modos de vida e preservação da biodiversidade, organizado 
associativamente em territórios, como arranjos sócio produtivo e político de 
base comunitária, que se valem do consumo solidário de bens e serviços 
(2011, p.27).  

                                                           
12 Ministério do Turismo – Edital de chamada pública de Projetos Mtur/Nº001/2008 – Seleção de Propostas de 
projetos para apoio às iniciativas de Turismo de Base Comunitária. 
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O turismo em espaço rural muitas vezes se organiza em forma de associação, criando 

redes que se conectam, como é o caso da Associação de Agroturismo Acolhida na Colônia.  

Fabrino (2013) dialoga sobre o TBC - a conceituação e as práticas, fazendo uma 

caracterização da atividade. Através de evidencias empíricas cruzadas com a discussão 

teórico-conceitual a autora discute o que já se produziu sobre TBC, e, consequentemente, 

diante dos dados empíricos analisa e discute o que acontece na prática. Na mesma linha, 

Fabrino, Costa & Nascimento (2012) produzem um trabalho semelhante produzindo uma 

revisão do arcabouço teórico do TBC para, assim, identificar os elementos chave de sua 

conceituação.  

Zamignan & Sampaio (2000) discutem o TBC como perspectiva para preservar a 

biodiversidade e o modo de vida das comunidades tradicionais. A pesquisa trata de identificar 

o perfil e a percepção do visitante (turista) na localidade. O estudo realizado com a 

experiência da micro-bacia do Rio Sagrado, em Morretes/PR.  

Matos, Araujo & Teixeira (2013) abordam as marcas do TBC no Ceará. A ideia da 

pesquisa é registrar o contexto de localidades cearenses que foram afetadas pelo turismo 

globalizado e pelo TBC. Um conceito que caminha junto com o TBC é o Turismo Sertanejo 

de Base Comunitária, usado em algumas regiões do Brasil. É o que mostra Bispo (2014) ao 

discutir a educação patrimonial no turismo sertanejo de base comunitário. O autor fala sobre a 

importância da educação patrimonial que deve olhar três aspectos (memória, identidade e 

cidadania) tem quando se pensa em Sertão, espaço este onde ocorre o turismo sertanejo de 

base comunitária.  

O turismo de base comunitária tem por objetivo deixar os protagonistas gerirem o 

processo através do associativismo, ou seja, manter as comunidades envolvidas no processo 

organizacional da atividade seja no turismo ou em outras atividades que a comunidade 

trabalhe de forma conjunta, por isto tendo a característica de associativismo ou 

cooperativismo.  
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O São-Bonifacense e sua Identidade Cultural 

 

A questão da identidade se faz presente em qualquer lugar ou segmento social. A 

necessidade ou a situação de se identificar ou pertencer a algo acontece de forma espontânea 

entre os seres humanos. Em São Bonifácio não é diferente. Município de colonização alemã, 

muitos elementos que levam à questão cultural de seus fundadores estão ali presentes até hoje.  

Um dos primeiros autores a tratar do conceito de identidade dentro dos estudos 

culturais foi Stuart Hall que, a partir da sua experiência como migrante, iniciou a reflexão em 

torno da raça humana, a partir do final dos anos 1970.    

 Antes de falar da identidade cultural propriamente dita, dois conceitos precisam ser 

vistos, o de cultura e identidade. 

Para Eagleton a “cultura é considerada uma das duas ou três palavras mais complexas 

de nossa língua [...]”. No campo agrário tem outra conotação, na biológica outra e, para as 

ciências sociais, cabe aqui outro sentido, sobre o cunho social (2011, p.9). 

Em Cultura um Conceito Antropológico, Laraia (2001) dialoga com diversos 

pensadores sobre cultura passando pelas questões iluministas até os autores modernos falando 

também da cultura a partir do determinismo ambiental e biológico, citando White, Lévi-

Strauss, Boas, Kroeber, entre outros. Segundo Laraia (2001), Tylor é o primeiro a definir 

cultura do ponto de vista antropológico. Para Tylor, segundo Laraia, cultura é “[...] todo o 

comportamento aprendido, tudo aquilo que independe de uma transmissão genética” (2001, 

p.16). 

Laraia (2001) discorre sobre como os indivíduos de culturas diferentes vêem o mundo 

de maneira diferente. Fazendo ressalvas para a tendência denominada de etnocentrismo, que é 

responsável por inúmeros conflitos por uma cultura pensar que é melhor que a outra. O autor 

considera que a cultura tem caráter dinâmico. Usando o termo sistema cultural, ele afirma que 

a cultura está sempre sofrendo mudanças e o que importa é entender essas mudanças para 

evitar conflitos entre as gerações e pensamentos preconceituosos.   

Damatta (1986) entende cultura, na antropologia, como: “[...] um mapa, um 

receituário, um código, através do qual a pessoas de um dado grupo pensam, classificam, 

estudam e modificam o mundo e a si mesmas” (p. 123). 

De acordo com Aranha (2006), no sentido amplo da antropologia, cultura é tudo o que 

o ser humano produz para construir sua existência e atender a suas necessidades e desejos. 
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Podem-se colocar neste conceito, além das artes e das letras, os modos de vida, os direitos 

fundamentais do ser humano, as tradições e as crenças. 

A autora ainda discute que, pode-se concluir que o existir do ser humano não é natural, 

mas cultural. É cultural por ser simbólico, já que os contatos são intermediados pelos 

símbolos capazes de representar o mundo. Sendo assim Aranha afirma que: “a cultura é o 

conjunto de símbolos elaborados por um povo em determinado tempo e lugar, capacidade 

que inclui todas as formas de agir, pensar, desejar, exprimir sentimentos” (2006, p. 58). 

Outro pré-conceito para chegar à identidade cultural é a ideia de identidade, conceito 

discutido em diferentes campos das ciências humanas. Como é um conceito presente de forma 

interdisciplinar, a noção de identidade gerou muitos conceitos diferentes: identidade nacional, 

identidade étnica, identidade social, entre outros, gerando uma gama de interpretações. Para 

Castells (2001, p.22), por exemplo, “entende-se por identidade a fonte de significados e 

experiências de um povo”. 

 Compreende-se então que cultura é tudo aquilo que orienta o modo de agir de um 

povo e identidade é o que relaciona o indivíduo com o grupo, relacionando-o com o mundo.   

 Diferentes autores discutem identidade cultural, mas um dos seus precursores é Stuart 

Hall, que produziu diferentes obras sobre o tema como: Identidade Cultural e Diáspora, 

Quem precisa de identidade? e A identidade cultural na pós-modernidade. O autor define 

identidade cultural como: 

[...] pontos de identificação, os pontos instáveis de identificação ou sutura, 
feitos no interior dos discursos da cultura e história. Não uma essência, mas 
um posicionamento. Donde haver sempre uma política da identidade, uma 
política de posição, que não conta com nenhuma garantia absoluta numa lei 
de origem, sem problemas, transcendental (Hall, 1996, p.70 – grifado no 
original). 

 

 Hall afirma que identidade cultural é uma espécie de “sentimento de pertencimento” 

(2001, p. 139). Santos, em complemento, diz que “identidade cultural é em muitos sentidos a 

fonte de significados e experiência de um povo” (2011, p.144). O autor, ainda, ao dialogar 

com Hall, Woodward e Silva, coloca que: “a identidade cultural não é auto referencial como 

se pensava, ela é, pelo contrário, relacional. Nasce e se desenvolve na relação com o outro” 

(idem). 

 Para Rosa: 

Falar em identidade cultural então é compreender um tempo de mudança 
onde o moderno pode coabitar com o tradicional, a comunidade pode 
coabitar com a sociedade, não há uma anulação de uma modalidade antiga 
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para a substituição de uma outra e, sim, uma realidade que permite que 
diferentes  temporalidades  ocupem  o  mesmo  espaço  e  estas  possam  ser  
vivenciadas concomitantemente  pelos  agentes  sociais (2007, p.4). 
 

 Após esse aporte teórico sobre o que é identidade cultural, pode-se pensar como ele se 

faz presente em São Bonifácio. Como afirma Hall (1996), a identidade cultural é ponto de 

identificação. Diante do processo de formação do município talvez possamos levantar alguns 

elementos. 

 Como já comentado, a origem do município está ligada profundamente à vinda de 

imigrantes da Westfália, por volta de 1864, o que hoje configura São Bonifácio como 

território culturalmente demarcado por características germânicas. Os imigrantes fugiam da 

Europa, segundo Dirksen, pois, 

 

[...] no século XIX aconteceram na Europa muitas guerras e revoluções. 
Primeiro foram as napoleônicas, com todas as suas consequências, que 
duravam dezenas de anos. [...] Depois aconteceram as revoluções. A 
Revolução de 1848 provocou um clima de instabilidade e insegurança [...] 
(1995, p. 19). 

 

 Dirksen ainda comenta que a Revolução Industrial teve influência nesse processo 

migratório. Os imigrantes de Westfália deixaram a Europa, segundo ele: 

[...] em navio a vela e levava em torno de 60 dias do porto de embarque, na 
Holanda ou Alemanha, até Florianópolis. [...] No Rio de Janeiro era feita a 
notificação de chegada e baldeava-se do transatlântico para um navio 
costeiro brasileiro que levava o imigrante até Desterro (1995, p.27).  

 
Já em Florianópolis - que então se chamava Nossa Senhora do Desterro -, o imigrante 

era instalado na Colônia Teresópolis, fundada em 1860 (p. 37), distante “[...] 48 km da 

capital, sobre a estrada de Lages” (idem). 

A colônia Teresópolis era formada pelo que hoje são os municípios de Águas Mornas 

e São Bonifácio. Segundo Alarcon (2007, p. 41) “a ‘Colônia Teresópolis’ foi fundada [...] por 

41 famílias”.  

 Considerando a vinda dos imigrantes de cultura alemã, este é o primeiro ponto de 

identificação que se busca com a cultura alemã. 

Estudiosos identificam que dentro desse grupo de imigrantes não havia somente 

“alemães”, existiam outros grupos da cultura germânica, poloneses, holandeses, entre outros, 

ou seja, eram pessoas de cultura alemã vindas de diferentes países da Europa. 
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Dentre os estudos considerando os grupos de imigrantes de cultura alemã, diferentes 

aspectos são objetos de pesquisa. Seja a cultura em si, como investiga Lemonje (2013), o 

trabalha com o aspecto da legitimação da cultura alemã como identidade catarinense, ou a 

religiosidade, que era algo muito presente nos grupos de imigrantes, como trabalha 

Nascimento (2013) ao discutir os aspectos da religiosidade dos alemães que imigraram para 

Santa Catarina. Já Klug (1994 e 1998) também trabalha a religiosidades dos imigrantes de 

cultura alemã, porém enfocando o luteranismo. Jochem (2002) faz uma análise dos 

acontecimentos, de forma cronológica que levaram à formação da Colônia Teresópolis. 

Enfoca o aspecto religioso e mostra como a igreja católica influenciou nesse processo entre 

1860-1910. 

Pesquisadores, entre eles antropólogos e historiadores, procuram definir para cada 

caso um conceito. Seiferth é uma das autoras que faz essa discussão trazendo o conceito de 

teuto-brasileiro, que remete à “[...] uma concepção de identidade fundada na diferença 

cultural característica de sistemas interétnicos” (2004, p. 152).  

Segundo Simões: 

De fato, essa discussão ainda demanda a atenção de especialistas, embora se 
possa considerar que São Bonifácio não é um micro-território alemão, sendo 
mais sensato arriscar que se trata de um micro-território de indivíduos 
brasileiros com uma identidade cultural interétnica teuto-brasileira, dentre as 
quais se destacam especificidades da cultura da Westfália do século XIX e 
da cultura colonial de Santa Catarina ainda em formação (2010, p. 167). 

 
 Simões (2010) ainda relata sobre marcas patrimoniais da identidade cultural que 

podem ser percebidas até os dias de hoje em São Bonifácio, como as placas da sede do 

município com nomes em alemão e casas em estilo enxaimel.  

 Este tópico serviu para apresentar, de forma sintetizada, o que é a identidade cultural 

do município de São Bonifácio, entender a origem que vêm de um processo histórico 

(imigração) e observar quais elementos se fazem presentes na conjuntura atual do município. 

 

 

Programas nacionais e políticas públicas de incentivo ao turismo rural  

 

Neste tópico trata-se de fazer uma abordagem do que existe em termos de Programas e 

Políticas Públicas Nacionais voltadas para o segmento do turismo rural. Considerando que a 

pesquisa visa compreender o processo de implantação de uma Associação que promove o 



 

 

 

39 

turismo rural, é importante compreender como o poder público trata o turismo rural e o 

incentiva enquanto atividade. 

Para familiarização rápida com os acontecimentos ligados ao turismo, que em alguns 

momentos refletiram no turismo rural, abaixo pode ser observada uma linha do tempo dos 

eventos ligados ao turismo rural no cenário nacional, eventos esses que possibilitaram o 

surgimento de políticas públicas.  

Comissão 
Municipal de 
Turismo de 

Lages 
(percussora)

Carta Santa Maria  

PRONAF  
(Programa 
Nacional de 

Fortalecimento na 
Agricultura 
Familiar)

Diretrizes para o desenvolvimento do Turismo rural no Brasil 

PNT - Diretrizes,Metas e Programas  

Documento 
Referencial de 

Turismo no 

Brasil
(Brasil rural e 
Turismo rural: 

orientações 
básicas  

Programa de 
Regionalização 
do Turismo –

Roteiros do 
Brasil

Documento 
Segmentação 
do Turismo –

Marcos 
Conceituais  

Diretrizes para 
Desenvolvimento 
do Turismo Rural 

no Brasil

PNT* 
(2007-2010)

PNTRAF –
Programa 

Nacional de 

Turismo na 
Agricultura 

Familiar

1986 1996 2003 2004 20072006 20101998

PRONAF - DIRETRIZES

Efetivação das 
diretrizes para 
turismo rural

Documentos e 
Leis – PRONAF

2013

PNT*  
(2013-
2016)

PNT*
1996-98

Plano de 
Municipalização 

do turismo

*PNT – Plano Nacional de Turismo  
Figura 6 - Linha do tempo das ações ligadas às políticas públicas de turismo rural. 

 

O desenvolvimento do turismo rural no Brasil é um processo recente, bem como os 

instrumentos políticos voltados a esta atividade. Igualmente recente são as políticas 

específicas que envolvem o turismo rural no Brasil e, por este motivo, foram analisadas por 

ordem cronológica de acordo com sua elaboração e/ou efetivação, como apresentado na linha 

do tempo acima. 

As políticas públicas que envolvem o segmento Turismo Rural permeiam por distintos 

setores. Entre os mais efetivos estão o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o Ministério 

do Turismo, órgãos aos que têm em comum o envolvimento com o meio rural. 

Antes de focar nas políticas públicas voltadas ao turismo rural, vamos entender 

quando inicia a discussão das políticas públicas para a atividade turística como um todo. 
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A normatização do turismo no Brasil começou em 1966, quando foi organizada a 

estrutura federal, a partir do Decreto – lei nº 55, de 18 de novembro de 1966, que deliberou a 

criação do Conselho Nacional de Turismo – CNTUR e Instituto Brasileiro de Turismo – 

EMBRATUR (Beni, 2006). Na década de 1970 foi criada a primeira estrutura institucional 

pública para o turismo vinculada ao Ministério da Indústria e Comércio. A década de 1980 foi 

marcada pela abertura do regime político, sendo que várias portarias e decretos foram criados 

em prol do desenvolvimento turístico. 

Mudanças ocorreram na década de 1990 e as políticas públicas serviram para gerar 

debates entre diferentes setores: governos, instituições de ensino, sociedade e iniciativa 

privada (Santos 2008). Entre essas mudanças, uma importante foi o Plano Nacional de 

Turismo – PLANTUR, elaborado entre 1990 e 1992, que delegava ao poder privado o poder 

de decisão sobre a ordenação territorial. 

Em 1996 foi lançado o Plano Nacional de Turismo – PNT (1996 – 1999) para 

qualificação do profissional, descentralização, conscientização, articulação entre os estados, 

municípios e setor privado (Beni, 2006). 

 Em seguida foi implantado o Plano Nacional de Municipalização do Turismo – 

PNMT, que, segundo Noia, Junior & Kushano (2007), buscava atingir o maior número de 

estados e municípios do Brasil. 

Na mesma época que as políticas públicas do turismo vinham sendo elaboradas pelo 

Ministério de Agricultura e Abastecimento, hoje Ministério de Agricultura Pecuária e 

Abastecimento – MAPA, o Programa Nacional de Fortalecimento na Agricultura Familiar – 

PRONAF, foi criado pelo decreto nº 1.946 de 28 de Junho de 1996. 

 O Programa Nacional de Fortalecimento na Agricultura Familiar – PRONAF é uma 

das políticas públicas do Governo Federal para apoiar os agricultores familiares. O programa 

é coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA. De acordo com o MDA, 

o programa tem por objetivo: “[...] fortalecimento das atividades produtivas geradoras de 

renda das unidades familiares de produção, com linhas de financiamento rural adequados à 

sua realidade” (MDA, 2011, p. 07). O PRONAF terá influência, mais à frente, para outro 

programa, o PNTRAF voltado para o turismo rural.   

 O objetivo do Programa Nacional de Turismo Rural na Agricultura Familiar - 

PNTRAF é: 

Promover o desenvolvimento rural sustentável, mediante implantação  
e fortalecimento das atividades turísticas pelos agricultores familiares, 
integrado aos arranjos produtivos locais, com agregação de renda e 
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geração de postos de trabalho no meio  rural,  com  consequente 
melhoria  das  condições  de  vida (PNTRAF, 2004, p. 13). 
 

O marco do surgimento do turismo rural no Brasil é 1986. Acontece no município de 

Lages – SC, com a colaboração da Comissão Municipal de Turismo de Lages (Binatti, 2000). 

Alguns anos depois, em 1998, no I Congresso Internacional de Turismo Rural e 

Desenvolvimento Sustentável, realizado em Santa Maria – RS, foi elaborada a “Carta de 

Santa Maria”, onde foram feitos reconhecimentos, considerações e propostas para o turismo 

rural. 

Em 2003 surge o Plano Nacional de Turismo – PNT (2003 – 2007), com as suas 

“Diretrizes, Metas e Programas”, criado com o objetivo de agir como: “[...] instrumento de 

planejamento do Ministério do Turismo que tem como finalidade explicitar o pensamento do 

governo e do setor produtivo e orientar as ações necessárias para consolidar o 

desenvolvimento do setor do Turismo” (Mtur, 2003, p.15). 

Em 2004 é criado o Programa de Regionalização do Turismo levando, em conta 

algumas características do território brasileiro, como declarado pelo Ministério do Turismo – 

Mtur: 

A dimensão e a diversidade do território brasileiro são de tal ordem 
que a estruturação e organização da oferta turística do País constituem 
um dos maiores desafios para a gestão e o desenvolvimento 
sustentável da atividade. A estruturação da oferta turística pode ser 
potencializada, se considerada em sua dimensão regional, em que 
diversos municípios se integram e se complementam na prestação de 
serviços aos turistas, agregando valor aos territórios. Tendo este 
princípio como referência, o Ministério do Turismo criou [...] o 
Programa de Regionalização do Turismo, pelo qual os municípios são 
incentivados a um trabalho conjunto de estruturação e promoção, em 
que cada peculiaridade local pode ser contemplada, valorizada e 
integrada num mercado mais abrangente (Mtur, 2013, p. 05). 

 

Associado ao Programa de Regionalização do Turismo foram elaborados os Marcos 

Conceituais do Turismo, em 2006. No mesmo ano saiu um documento intitulado Panorama 

do Turismo Rural na Agricultura Familiar, abordando o que cada região do Brasil oferecia. 

Nesta mesma linha surge o primeiro documento mais sólido dando atenção ao turismo 

rural, trazendo as: “Diretrizes para o Desenvolvimento do Turismo Rural (2003 – 2007)”, 

como consta no documento: 

Para demonstrar o entendimento deste Governo, de que o Turismo 
Rural é realmente importante para o País, o Ministério do Turismo 
apresenta as Diretrizes para o Desenvolvimento do Turismo Rural – 
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Brasil, fruto do trabalho multidisciplinar de técnicos, agentes e atores 
envolvidos com a atividade turística e o desenvolvimento rural, 
iniciado em 1997. Este documento tem como base a valorização da 
ruralidade, a conservação do meio ambiente, os aspectos 
socioeconômicos do setor, com destaque para a agricultura familiar, e 
a articulação interinstitucional e intersetorial, definindo algumas ações 
norteadoras para o envolvimento do poder público, iniciativa privada, 
organizações não - governamentais e comunidades. Espera-se, assim, 
que o Turismo Rural realmente possa consolidar-se como vetor de 
desenvolvimento com inclusão social (MDA, 2004, p.05). 

 

 Atrelado à proposta do PRONAF, anos depois foi criado o Programa Nacional de 

Turismo Rural na Agricultura Familiar - PNTRAF 2004/2007, cujo objetivo era:  

Promover o desenvolvimento rural sustentável, mediante implantação 
e fortalecimento das atividades turísticas pelos agricultores familiares, 
integrado aos arranjos produtivos locais, com agregação de renda e 
geração de postos de trabalho no meio rural, com consequente 
melhoria das condições de vida (MDA, 2004b, p. 13). 
 

 Fundamental para a existência do PRONAF, o MDA, contou com o apoio da Rede de 

Turismo Rural na Agricultura Familiar – REDE TRAF, que se constitui em:  

[...] articulação nacional de instituições governamentais e não 
governamentais, técnicos e agricultores familiares organizados, que 
atuam nas atividades do turismo rural com o objetivo de fortalecer a 
agricultura familiar e promover o desenvolvimento sustentável (MDA, 
2004b, p.5). 
 

 A elaboração do Referencial do Turismo no Brasil, realizado pelo Conselho Nacional 

de Turismo – CNT, deu origem ao Plano Nacional de Turismo – PNT 2007/2010 – (uma 

Viagem de Inclusão). Esse plano foi criado com a intenção de ser:  

[...] instrumento de planejamento e gestão que coloca o turismo como 
indutor do desenvolvimento e da geração de emprego e renda no País. 
O Plano é fruto do consenso de todos os segmentos turísticos 
envolvidos no objetivo comum de transformar a atividade em um 
importante mecanismo de melhoria do Brasil e fazer do turismo um 
importante indutor da inclusão social. Uma inclusão que pode ser 
alcançada por duas vias: a da produção, por meio da criação de novos 
postos de trabalho, ocupação e renda, e a do consumo, com a absorção 
de novos turistas no mercado interno (Mtur, 2007, p. 11). 

 
 No ano seguinte, 2008, surgem dois documentos que tratam do turismo rural. Um 

deles foi o Brasil Rural, que faz uma análise do Turismo e Agricultura Familiar. O outro 

documento é “Turismo Rural: orientações básicas”, elaborado pelo Mtur. 
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 O próximo e último documento a ser abordado é o “PNT 2013 – 2016 - O turismo 

fazendo muito mais pelo Brasil”. Este documento aborda objetivamente a Copa das 

Confederações, Copa do Mundo 2014 e Olimpíadas 2016.  O país anfitrião desses eventos vê 

a possibilidade de se tornar o terceiro maior Produto Interno Bruto turístico do mundo até 

2022, meta do PNT 2013 – 2016, segundo o Ministério do Turismo – Mtur (2012). 

Diante dos Programas e Políticas Públicas apresentados, observa-se que pouco flui 

direcionado ao turismo rural. Pode-se dizer que os documentos mais importantes são o 

PRONAF, a Rede TRAF e as Diretrizes de Desenvolvimento do Turismo Rural. Devido à 

multidisciplinaridade do turismo, ocorre que quando é pensada alguma política nesse sentido 

acaba sendo muito ampla, querendo englobar tudo, mas ao mesmo tempo se torna ineficiente 

por ser tão ampla. 

Tyler, Guerrier & Robertson explicam que: “como o turismo está ligado a outras 

diversas áreas, a política de turismo está relacionada a uma série de políticas gerais e pode 

interferir em organizações e segmentos turísticos” (2003, p. 77). 

Oliveira & Kraisch fazem a seguinte consideração: 

As políticas nacionais de turismo são partes importantes do setor 
turístico nacional, pois ajudam a manter um equilíbrio no país. Porém, 
para sua eficiência, é necessário o interesse de todos os envolvidos no 
desenvolvimento da atividade turística. Assim, cabe a cada região 
desempenhar seu papel dentro de um âmbito nacional (2006, p. 244). 

 
Ainda sobre políticas públicas voltadas para o turismo, Oliveira & Rosseto (2013) 

avaliam em um trabalho a evolução e o desenvolvimento das atividades do turismo no Brasil 

mediante o panorama das políticas de gestão pública, bem como programas voltados para um 

turismo sustentável, uma das preocupações do turismo rural.  

 Como visto, é evidente a existência de políticas públicas. Porém, elas se mostram ser 

bem elaboradas para facilitar a eficiência. Cada localidade, dentro do seu perfil turístico, 

deverá buscar entender, se adequar e, se necessário, propor, através de seus representantes, 

não sendo diferente no segmento de turismo rural. 

 

 

Acolhida na Colônia – uma forma de promover o turismo rural 

 

A Associação de Agroturismo Acolhida na Colônia foi criada em 1999 nas Encostas 

da Serra Geral, tendo como sede o município de Santa Rosa de Lima. A implantação do 
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programa de agroturismo nas Encostas da Serra Geral teve início no final de 1998. Como 

afirma Guzzatti (2010), nesse momento foram realizadas as primeiras articulações para uma 

experiência piloto. Inicialmente foram encontradas duas Organizações Não Governamentais – 

ONG catarinenses, sendo elas o Centro de Estudos e Promoção à Agricultura de Grupo – 

CEPAGRO e a Associação dos Agricultores Ecológicos das Encostas da Serra Geral – 

AGRECO, ambas ligadas à agricultura familiar, para o desenrolar do programa de 

agroturismo elas foram fundamentais. 

Segundo Petrassi et al: 

A história da Acolhida na Colônia está intimamente ligada à história 
da cooperativa Associação dos Agricultores Ecológicos das Encostas 
da Serra Geral – AGRECO, e ambas surgem como resposta às 
questões identificadas pela comunidade da região e ligadas ao 
desenvolvimento local, tais como a suspensão da crise agrícola sem o 
uso de agrotóxicos e a restrição da produção de carvão com madeira 
nativa (2012, p.10).  

 
 O Centro de Estudos e Promoção à Agricultura de Grupo – CEPAGRO foi 

fundado em 1990, por um grupo de agricultores familiares e técnicos interessados na 

promoção da agricultura de grupo como forma de viabilização das unidades produtivas de 

base familiar. O CEPAGRO discutia diferentes temáticas, procurando desenvolver 

metodologias para implantação de diferentes programas, observando as ferramentas 

necessárias para construção de uma iniciativa piloto. Assim que a experiência piloto dava 

resultados positivos era disseminada a experiência para outras instituições que tivessem 

interesse ou potencial. Quanto ao turismo o CEPAGRO iniciou as discussões em 1993, em 

parceira com entidades francesas, em especial a Association Locale pour un Developpement 

International Solidaire - ALDIS13 (Guzzatti, 2010).  

A Associação dos Agricultores Ecológicos das Encostas da Serra Geral - AGRECO 

iniciou na região em 1996 um processo de produção de alimentos orgânicos, tendo como 

estratégias e diferenciais o fomento ao trabalho colaborativo e a agregação de valor. 

Rapidamente a entidade se tornou referência nacional nas atividades que desenvolvia e passou 

a atrair a atenção de inúmeras pessoas, especialmente técnicos, agricultores e lideranças 

políticas, ansiosos por conhecer a experiência inovadora (Guzzatti, 2010). 

                                                           
13

 Association Locale pour un Developpement International Solidaire – ALDIS (Associação Local por um 
Desenvolvimento Internacional Solidário) é uma entidade de ação regional que atua no Oeste da França, onde 
exerce trabalhos relacionados ao meio ambiente, à agricultura, à formação e capacitação de agricultores e ao 
Intercâmbio com países do “terceiro mundo”. 
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 Diante dessa nova articulação, iniciada pelo CEPAGRO, que em seguida recebeu 

como parceira a EPAGRI, possibilitou-se uma vigem de estudos a França para troca de 

experiências e vivências. No retorno, um dos técnicos da Epagri resolveu socializar o 

conhecimento e experiência adquirida na viagem de estudos. Nesse processo nova viagem de 

estudos foi organizada, porém agora para colher subsídios para implantação do programa de 

turismo rural dentro do CEPAGRO. 

 Em 1997 a AGREGO mostra-se interessada em se envolver com o programa de 

turismo rural, pois muitos dos seus associados vinham recebendo visita de técnicos e 

produtores, entre outros, que buscavam informações sobre a produção agroecológica. Eles, 

porém, não tinham estrutura de hospedagem e alimentação para os visitantes. Assim, se 

vislumbrou uma possibilidade de complementação de renda para esses agricultores. 

 A sensibilização para o programa de turismo rural foi iniciada na região da AGREGO 

que compreendia na época: Rancho Queimado, Santa Rosa de Lima, Rio Fortuna e Gravatal. 

As prefeituras desses municípios foram parceiras quanto às despesas da assessoria técnica no 

período inicial de 5 meses: “Após estes meses iniciais, houve a aprovação do Projeto de 

Apoio ao Agroturismo como Estratégia de Promover o Desenvolvimento Local, o qual havia 

sido encaminhado ao Ministério da Agricultura, via SDR e PRONAF” (Guzzatti, 2010, p. 

123). 

 Cabe aqui citar que a execução das etapas previstas nesse projeto, com os devidos 

ajustes após a aplicação prática, deram origem à “Metodologia Acolhida na Colônia para o 

desenvolvimento do agroturismo em municípios rurais” descrita por Guzzati (2003). 

 Após todo amadurecimento do trabalho em 1999, foi constituída legalmente a 

Associação de Agroturismo Acolhida na Colônia – AAAC, a entidade estabeleceu parceria 

formal com a organização francesa Accueil Paysan, passando a fazer parte desta rede e 

ganhando o direito de utilização da marca.  

 A Accueil Paysan, segundo Guzzatti, é uma entidade que: 

 Tem a sua história marcada pela reflexão de seus fundadores 
(pequenos agricultores franceses de zonas montanhosas com 
dificuldades de se manter em suas propriedades de forma tradicional) 
sobre o futuro de seus territórios e, consequentemente, do seu próprio 
futuro (2010, p.123/124). 
 

 Guzzatti ao citar Berthouze ainda menciona que, para fomentar o desenvolvimento da 

atividade, foram estabelecidos os seguintes princípios para a associação: 

A Accueil Paysan é parte integrante da atividade agrícola; Os 
agricultores praticantes desta acolhida têm desejo de lazer conhecido 



 

 

 

46 

seu trabalho e seu meio ambiente [...] a acolhida se faz dentro de um 
espírito de troca e respeito mutuo; a acolhida se faz acessível a todas 
as classes sociais; a Accueil Paysan é um fator de desenvolvimento 
local, ela mantém a vida no meio rural; os agricultores garantem a 
qualidade dos produtos rurais que eles oferecem; a Accueil Paysan 
propõe um conforto adaptado ao habitat local; e é pensada e 
organizada por aqueles que a vivem (2010, p. 124). 
 

 Cabe citar que a associação Accueil Paysan, se encontra em três continentes, atuando 

em 23 países, sendo aproximadamente 850 pontos de acolhida no mundo, tendo como 

objetivo duas questões: (1) o desejo de disseminar as questões fundamentais dos princípios da 

entidade, estabelecendo um movimento mundial que valorize a agricultura familiar, desde os 

saberes (cultura) até o ambiente, proporcionando boas condições de vida a estas populações e 

(2) o desejo de proporcionar turista francês uma opção de viajar para outros países dentro de 

uma mesma filosofia de turismo. 

A Associação de Agroturismo Acolhida na Colônia – AAAC tem por missão 

“promover a qualidade de vida das pessoas que buscam usufruir do agroturismo de qualidade 

e das pessoas que acolhem, favorecendo a interação do meio rural com o urbano e o 

desenvolvimento sustentável local e regional” (AAAC, 1999, p. 01).   

A AAAC possui um acordo de cooperação técnica com a rede Accueil Paysan, da 

França, existente desde 1987. A influência da Accueil Paysan na trajetória da Acolhida na 

Colônia pode ser verificada desde o estabelecimento de seu estatuto, quando da proposição 

dos objetivos da entidade, no Capítulo 2°, artigo 2°, onde a Acolhida na Colônia deve, dentre 

outras coisas: 

- contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos agricultores familiares 
a ela associados, pela organização de atividades de agroturismo enquanto 
fonte complementar de renda; 
- valorizar as atividades dos agricultores familiares associados, oferecendo 
alternativas para que permaneçam no meio rural, resgatando sua história e 
sua cultura e fortalecendo uma prática produtiva dentro dos princípios da 
agroecologia, de proteção e de recuperação do ambiente natural; 
- promover a integração entre campo e cidade através da troca de 
experiências, ao possibilitar o convívio dos agricultores familiares com os 
habitantes de centros urbanos; 
- organizar, segundo os princípios do agroturismo, definidos no presente 
Estatuto, os agricultores familiares filiados, prestando-lhes assessoria 
técnica relacionada ao desenvolvimento de serviços agroturísticos em suas 
propriedades, atuando também como operadora de agroturismo; 
- organizar, em parcerias, no âmbito desta Associação, o desenvolvimento 
de produtos agroturísticos baseados em circuitos locais e regionais; 
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- resgatar a identidade cultural dos agricultores familiares, enquanto forte 
ingrediente de cidadania, propiciando-lhes um clima favorável para 
exposição de seus valores de cultura para a sociedade em geral; 
- possibilitar aos agricultores familiares associados a sua capacitação, 
formação e profissionalização nas atividades de agroturismo, ecologia e 
outros campos de conhecimentos relacionados ao desenvolvimento rural 
sustentável; 
- representar os associados junto ao poder público e ao setor privado, 
propondo medidas que atendam aos interesses de seus membros; 
- incentivar o intercâmbio sócio-econômico, profissional e cultural com 
associações congêneres, produtores afins e nacionais e internacionais 
(Acolhida na Colônia, 1999, p. 01/02). 
 

 Como forma de garantir consistência nas atividades realizadas pelos associados foi 

elaborado o caderno de normas, inspiradas na referência francesa. O caderno foi elaborado 

com ajuda de uma técnica francesa que permaneceu no Brasil por seis meses. O texto foi 

construído com a participação ativa dos agricultores. Para Lima, o objetivo do caderno era 

propor “um conjunto de regras em função dos serviços oferecidos nas áreas de alimentação, 

hospedagem, venda de produtos e dia de campo colonial” (2001, p. 01). 

 Quanto ao processo de expansão e busca de novos associados, é iniciado pelo projeto 

piloto (Metodologia Acolhida na Colônia) onde multiplicadores municipais são capacitados 

através de oficinas. Os multiplicadores podem ser ou não pessoas do poder público municipal 

ou estadual, desde que estejam dispostas a participar das ações. É bom que o multiplicador 

tenha conhecimento da agricultura familiar do município. Dentre as atividades dos encontros 

das oficinas, uma delas é: lançamento dos novos circuitos da Acolhida na Colônia, ou seja, 

propriedades do município do multiplicador que têm perfil ou vocação para a proposta do 

Acolhida na Colônia, passando assim pelo processo do diagnóstico da propriedade, onde 

técnicos e associados visitam a propriedade em questão avaliando se a mesma tem 

características para se associar ou não. O processo de associação acontece em uma 

Assembleia geral normalmente organizada ao final de cada ano. Bom lembrar que no caso de 

possíveis ajustes na propriedade ou a necessidade de aquisição de novos materiais, a 

propriedade terá carência de três anos para realizá-los (Guzzati, 2010).  

 A proposta da Acolhida na Colônia já foi investigada por diferentes ângulos. Guzzatti 

et al (2012) abordaram o turismo de base comunitária na Acolhida na Colônia, buscando 

discutir as condições socioambientais em projetos de turismo de base comunitária – TBC a 

partir da experiência da AAAC. Guzzatti & Turnes (2011) discutem a influência da AAAC na 

construção de políticas públicas focadas no desenvolvimento rural e na promoção da 

agricultura familiar. Entre os resultados da pesquisa, os autores expõem a influência da 
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Associação, pois, desde que instituída, a Associação expandiu-se para novos municípios e 

influencia no fortalecimento e criação de novas políticas públicas voltadas para o 

desenvolvimento rural. Lima, Oliveira & Silva (2011) abordam o discurso midiático gerado 

sobre a Associação de Agroturismo Acolhida na Colônia – AAAC, discurso esse que gira em 

torno das motivações, atrativos dos municípios associados à paz e tranquilidade, e ações em 

geral que conferem credibilidade ao projeto de agroturismo. 

  Wolkowski & Loch (2012) falam inicialmente sobre a busca por espaços naturais para 

a realização de turismo. Dentro desses espaços naturais os autores englobam o turismo rural e 

chegam à experiência da Acolhida na Colônia vista sob a ótica da sustentabilidade.  Petrassi et 

al (2012) têm como objetivo caracterizar as atividades da AAAC como um processo 

organizativo da agricultura familiar de forma associativa, sob a ótica do desenvolvimento 

territorial sustentável - DTS. Guzzatti (2006) discute a influência da Acolhida na Colônia para 

o desenvolvimento do agroturismo.  

 Diante do exposto, é possível observar que a Associação surge como uma nova forma 

das comunidades rurais se desenvolverem e, em boa parte dos casos, é uma atividade 

complementar à renda das famílias de agricultores. A Associação Acolhida na Colônia será 

mais bem analisada e debatida no próximo capítulo, onde está previsto discutir e analisar os 

dados secundários obtidos, junto aos coletados em campo, cruzando essas informações e 

trazendo um panorama mais amplo sobre a discussão.   

O primeiro capítulo procurou refletir sobre a literatura base acerca do tema gerador da 

pesquisa: turismo, turismo rural, agroturismo, turismo rural na agricultura familiar, identidade 

cultural, dialogando com trabalhos já produzidos, procurou-se entre o universo teórico e 

temático, relacionar produções que pudessem dar um aporte para pesquisadora antes da 

atividade de campo. Além das questões teóricas e temáticas, o primeiro capítulo apresenta o 

universo de pesquisa de forma mais profunda, tratando dos aspectos geográficos, histórico, 

culturais e socioeconômicos. Aproveitou-se também para brevemente dialogar sobre o 

turismo de base comunitária – TBC, embora não seja o foco do trabalho, em alguns 

momentos sentiu-se o viés que os associados têm para tal, assim sendo discutida de forma 

breve.  O capítulo I retoma o universo de pesquisa quando é realizado um breve retrato da 

identidade cultural do São Bonifacense, as características desse povo, costumes e tradições. O 

mesmo ainda conta com uma breve análise sobre o que já foi produzido em termos de 

programas nacionais e políticas públicas que incentive a atividade do turismo rural, o tópico 

não surge com a necessidade de avaliar o que vem sendo feito apenas apresenta o que já foi 
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produzido de forma cronológica. O último tópico do capítulo é uma apresentação da 

Associação de Agroturismo Acolhida na Colônia – AAAC, como foi criada, surgimento da 

ideia, como se consolidou no Brasil. 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO II  

PANORAMA DO TURISMO RURAL EM SÃO BONIFÁCIO 

 

 

 

 

Introdução  

 

 O presente capítulo trata de apresentar os dados coletados no campo. O trabalho terá 

quatro momentos diferentes que estão articulados com os objetivos específicos traçados na 

introdução. Inicialmente será visto o potencial turístico do município de São Bonifácio para 

perceber o processo de turismo rural na região independente da Associação de Agroturismo 

Acolhida na Colônia. Na sequência, será exposta a visão dos atores sociais envolvidos com o 

turismo rural da região para compreender como a comunidade atuante desenvolve o turismo 

rural no município. Após será feito o retrato dos associados ao Acolhida na Colônia de São 

Bonifácio, será apresentado o perfil do associado e como se deu o processo na sua 

propriedade. Ao fim será feita a caracterização desde o processo de entrada, considerando os 

desafios enfrentados pelos que entraram e que pretendem se associar. 

 

 

Oferta de turismo rural em São Bonifácio 

 

 O município de São Bonifácio, dentro da proposta da Secretária Municipal de Cultura 

e Turismo, conta com os seguintes atrativos turísticos: patrimônio histórico e cultural, 

religiosidade, patrimônio natural, hospedagem e gastronomia. 

 O turismo histórico está ligado à arquitetura em estilo enxaimel presente no município. 

O estilo de construção com estruturas de madeira aparente preenchidas com tijolo maciço 

predomina, principalmente, na área rural. Característica da colonização germânica no século 

XIX, a arquitetura em enxaimel merece destaque por somar mais de 130 casas cadastradas e 

mapeadas, dando ao município o título de maior concentrador de casas em estilo enxaimel do 

Estado de Santa Catarina. 

 Uma pesquisa coordenada pela prefeitura, que catalogou e fotografou todos os 

imóveis, tendo como resultado um mapa detalhado do patrimônio histórico da cidade, servirá 
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de base para a produção de um livro sobre São Bonifácio. O professor Vilson Farias14, 

colaborador no livro afirma que: 

Acredito que São Bonifácio tenha o maior potencial turístico da 
região, mas é pouco aproveitado. Fizemos um mapeamento das casas 
originais e pelo menos duas que iam ser incluídas no livro foram 
retiradas porque estão no chão. A culpa disso é a ambição de 
empresários que oferecem R$ 5 mil para os donos e vendem a 
madeira como material de demolição por R$ 50 mil nas grandes 
cidades. 
 

 O secretário municipal de Cultura e Turismo, Egídio Moenster15, reforça: 

As pessoas moram no nosso patrimônio histórico; isso é fantástico. 
Tombar as casas é fácil, o difícil é fazer valer esse tombamento. 
Precisamos ajudar os moradores a manter as casas inteiras, porque 
compreendemos a dificuldade em cuidar de imóveis como esses. Uma 
das saídas seria transformar as principais em pousadas, caso os 
donos não tenham mais interesse. 
 

 Esta situação pôde ser presenciada durante o trabalho de campo na propriedade Sítio 

Rio Trovão, antiga Pousada Lemonje, onde existe uma casa em estilo enxaimel que a 

proprietária Valdíria não pretende restaurar e usa como depósito. Na divisão da herança a casa 

ficou para sua irmã, que não mora no município. Como Valdíria não poderia usufruir do 

espaço após a reforma, não a fará. 

 
Figura 07 – Casa em estilo enxaimel na propriedade Sítio Rio Trovão (Foto: Giully de Oliveira, 2014). 

                                                           
14 Informações extraídas do Jornal Diário Catarinense Continente, ano III, nº 119, de 13 de setembro de 2013. 
15 Egidio Moenster em entrevista semiestruturada realizada no dia 24 de julho de 2014. 
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 Em São Bonifácio a comunidade procura manter vivo, muitos dos hábitos e costumes 

dos primeiros colonos. A língua alemã é falada em muitas casas no dia á dia. Na busca de 

resgatar e preservar a cultura alemã, os grupos folclóricos “Kleine Tänzer” e o “Tanzen 

Freude und Liebe”, já mencionados antes apresentam danças das regiões de origem dos 

imigrantes. As comemorações mais significativas, que retratam aspectos culturais da cidade, 

são as festas realizadas nas diferentes comunidades, todas remetendo ao seu Padroeiro, como: 

A Festa do Padroeiro, Festa do Hospital, Festa do Pão de Milho e o Natal Luz. 

 A Festa do Pão de Milho é um elemento cultural bem significativo, a ideia de criar 

uma festa com o nome de um alimento característico da região, o pão de milho, partiu do 

então líder da Paróquia de São Bonifácio, o padre holandês Sebastião van Lishout (1970-

1992). Ela foi criada em 1993, com o apoio da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão 

Rural de Santa Catarina – EPAGRI16, visando divulgar aos visitantes de São Bonifácio a 

produção agropecuária do município (Boeing, 2011). 

 
Figura 8 – Produtos comercializados na Feira de Produtos Coloniais da Festa do Pão de Milho 2014. 
Figura 9 – Desfile da Imigração. Na foto, mulheres de São Bonifácio representando a produção do pão de 
milho (Fotos: Giully de Oliveira, 2014). 
 
 Em entrevista com Renita e Thiago Hawerroth, hoje sendo os maiores produtores de 

pães de milho do município, produzindo 1000 pães por semana, distribuídos no município e 

região vizinha.  A matéria prima para produção do pão é comprada de terceiros uma vez que 

não existe espaço no terreno para plantar cará e batata doce. A falta de mão de obra também é 

um fator complicador, afirma Thiago. Ele comenta que gostariam de aumentar a produção, 

mas o custo da mão-de-obra impossibilita. Thiago afirma: Hoje, produzindo o pão, sou eu e a 

mãe. São, em média, 3 fornadas por dia. Temos outros afazeres, a mãe tem as coisas da casa 

e eu as tarefas no sítio, mas é possível aumentar, desde que tenha mão-de-obra. 

                                                           
16 Que incorporou, em 1991, a ACARESC, entre outros órgãos de pesquisa e extensão rural. 
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 Ao falar sobre o turismo na região, mãe e filho reconhecem o pão de milho como uma 

marca identitária do município. Renita afirma:  

o visitante vem, ele quer levar um produto do local. O pão de milho é 
algo de São Bonifácio. Na casa de produtos coloniais, visitantes 
compram produtos. Eu não coloco o meu lá, pois tenho mercado fora 
e deixo espaço para outra pessoa colocar, mas sei que ele é símbolo 
da cidade. 
 

  
Figura 10 – Forno para produção do pão de milho que comporta 61 formas ao mesmo tempo. Figura 11 – 
Pão de milho em descanso após ser assado (Fotos: Giully de Oliveira, 2014). 
 
 A religiosidade é uma característica marcante da história de São Bonifácio. Os 

imigrantes, na sua maioria, vinham da região da Westfália, província católica da Alemanha. O 

esforço de manter viva a tradição religiosa pode ser percebido ainda hoje no número de 

Igrejas e Grutas construídas em todo o município17, independentemente do credo. No trajeto 

da SC 435 se localiza a maioria dos monumentos histórico-arquitetônicos religiosos existentes 

em São Bonifácio. No Alto Capivari, a Gruta São José (divisa do município), Gruta Bom 

Pastor e a Gruta Nossa Senhora das Graças. Na Sede, a Igreja Católica Matriz de São 

Bonifácio; Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil e a Gruta Nossa Senhora dos 

Campos. Em Santo Antônio, a Igreja Católica e o conjunto religioso formado pelo Capitel 

Santo Antônio, Gruta São Cristóvão e Via Sacra. Alguns monumentos histórico-

arquitetônicos religiosos estão localizados em comunidades as quais se têm acesso pela SC 

435. 

                                                           
17 As grutas foram construídas por iniciativa do Padre Sebastião van Lishout (1970-1992). 
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Figuras 12 e 13 – Gruta Nossa Senhora dos Campos (Fotos: Giully de Oliveira, 2014). 

 
 O título “Capital Catarinense das Cachoeiras” (Lei Estadual nº 13.096 de 18/08/2004), 

evidencia a quantidade e qualidade das cachoeiras existentes em São Bonifácio. Cada uma 

com belezas específicas resultantes do conjunto natural paisagístico do seu entorno. As 

inúmeras nascentes de águas com sua topografia acidentada, propicia belíssimas quedas de 

água, ideais para banho, visitas por trilhas ecológicas e esportes de aventura. Algumas já 

contam com um acesso facilitado e outras carecendo ainda de maior infra-estrutura. O 

município, por apresentar o relevo entrecortado de planícies e serras cobertas de mata nativa, 

favorece o traçado de trilhas por ambientes de vegetação original e cachoeiras. As trilhas são 

inúmeras, algumas com possibilidades de exploração turística imediata e outras ainda 

precisando ser devidamente trabalhadas, mas necessitando sempre do acompanhamento de um 

guia local. Vale lembrar que a maioria das cachoeiras é manancial do Parque Estadual Serra 

do Tabuleiro – PEST. 

  
Figuras 14 e 15 – Cachoeira Dona Bebê, a 500 metros da Pousada da Teresinha. Placa colocada pela 
prefeitura para divulgar o turismo das Cachoeiras na região (Fotos: Giully de Oliveira, 2014). 
 
 O início do turismo rural no município possibilitou o aproveitamento das pousadas 

existentes que oferecem hospedagem diferenciada em meio à natureza e café da manhã com 
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produtos coloniais. Dentre as hospedarias estão: Pousada das Hortênsias, Pousada Dona 

Teresinha, Pousada Paraíso, Pousada do Sossego, Pousada Montanhas do Vale, Sítio Recanto 

das Pedras e Hotel da Shirley, este fora da proposta de hospedaria de turismo rural, por se 

localizar na sede do município. 

 A gastronomia contribui de forma significativa na manutenção da cultura alemã no 

município. Destacam-se o gemüse 18, sopa de galinha caipira, pão de milho, bolinho de batata, 

biscoitos, entre outros. A Festa Regional do Pão de Milho acontece a cada dois anos. Na festa, 

os visitantes podem ter contato com a cultura germânica, saborear a gastronomia local, 

principalmente o pão de milho, alimento tema da festa.  Hoje os restaurantes que oferecem 

comida local são: Restaurante Essen Haus, Restaurante Recanto da Ilha, Hawerroth 

Restaurante & Eventos e Restaurante Recanto das Pedras. 

 O município possui, na sede, a Casa de Produtos Coloniais, cooperativa composta por 

54 produtores coloniais que ali comercializam seus produtos principalmente para turistas. Em 

entrevista, uma das representantes da cooperativa, informou que a casa é coordenada pelas 

voluntárias. Abre quarta, quinta e sexta à tarde e nos finais de semana o dia todo. Entre 

excursões, grupos, famílias, vários tipos de turistas param na Casa do Produto Colonial e 

adquirem os produtos. Estimam que 90% da venda seja feita para turistas. A casa existe a 

mais de 12 anos, funcionando sempre no mesmo lugar, tendo passado por pequenas reformas. 

 
Figuras 16 e 17 – Casa do Produto Colonial de São Bonifácio (Fotos: Giully de Oliveira, 2014). 

  
                                                           
18

 Gemüse na língua alemã significa “verduras verdes”. O prato consiste em: 300 gramas de couve fresca, 700 a 
800 gramas de batata inglesa, 80 gramas de defumado de porco, sal a gosto. Ao fogo são levados todos os 
ingredientes, cobrindo-os com água e deixando-os cozinhar por 2 horas. Em seguida, retira-se os defumados 
amassando os demais ingredientes até virar um purê. Após, adiciona-se os defumados desfiados. O prato deve 
ser servido com um porco assado ou uma galinha caipira acompanhado de aipim, salada e arroz doce. 
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 A fim de estimular o turismo rural na região, a Secretaria Municipal de Cultura e 

Turismo conta com duas Associações que visam promover o desenvolvimento local da cidade 

através do turismo: a Associação de Agroturismo Acolhida na Colônia, objeto deste estudo, e 

a Associação Caminhos da Imigração Alemã.  

 A Associação de Agroturismo Acolhida na Colônia chegou a São Bonifácio em 2012 e 

ainda está em processo de implantação em algumas propriedades, mas já conta com 6 

associados, sendo eles: Pousada Paraíso, Pousada Dona Teresinha, Sítio Rio Trovão, Recanto 

das Pedras, Família Buss e Família Gardelin. Em por processo de associação estão a Família 

Brück Haus, Pousada da Cenira e Montanhas do Vale19.  

  

Figuras 18 e 19 – Diagnóstico na propriedade Brück 

Haus (Fotos: Giully de Oliveira, 2014). 

 

 A Associação Caminhos da Imigração Alemã promove, de forma regionalizada, o 

turismo étnico, cultural, termal, ambiental e o rural, nos municípios de Águas Mornas, 

                                                           
19 Montanhas do Vale desistiu de se associar no inicio da atividade de campo, cancelando os contatos marcados 
para demais entrevistas.  
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Angelina, Anitápolis, Antônio Carlos, Rancho Queimado, Santo Amaro da Imperatriz, São 

Bonifácio e São Pedro de Alcântara. Na região da Grande Florianópolis, os oito municípios 

que compõem os Caminhos da Imigração Alemã possuem em comum a forte contribuição da 

cultura germânica, permitindo trabalhar, de forma integrada, os aspectos Históricos, Culturais 

e Turísticos de cada cidade em um único roteiro (Associação Caminhos da Imigração 

Alemã20). 

 O projeto desenvolvido pela Associação Caminhos da Imigração Alemã visa criar um 

roteiro que envolva oito municípios da Região da Grande Florianópolis que possuem como 

atrativo em comuns aspectos relacionados à cultura alemã. Salienta-se que todos os 

municípios citados possuem uma diversidade cultural, representada tanto no patrimônio 

material quanto imaterial. As características da cultura alemãs destacam-se na hospitalidade, 

gastronomia, movimentos expressivos (grupos folclóricos e festas tradicionais), arquitetura, 

entre outros (idem). 

 A proposta deste tópico foi apresentar os atrativos turísticos que são compreendidos no 

território de São Bonifácio. Turismo religioso, natural, gastronômico, entre outros, são 

elementos que possibilitam à cidade executar atividades turísticas ainda pouco exploradas. 

 

 

Os atores do turismo rural em São Bonifácio: como reconhecem a atividade  

 

 Este tópico tem por objetivo apresentar os aspectos gerais do turismo rural 

desenvolvido na região de São Bonifácio. Entre as falas terá a contribuição de pessoas ligadas 

ao funcionalismo público e pessoas da comunidade envolvidas direta ou indiretamente com a 

atividade de turismo no município, envolvendo donos de pousadas, restaurantes, entre outros. 

Começa-se a abordagem partindo do setor público para, na sequência, relacionar com as 

informações e observações feitas pela comunidade.  

 O Secretário de Turismo, Cultura e Esporte, Egídio Moenster, junto com a auxiliar 

administrativa Rosane Schaden Preuss, que hoje auxilia e trabalha junto às atividades de 

turismo, se dispuseram a participar de uma entrevista, com o foco em esclarecer essa visão 

dos atores do turismo rural em São Bonifácio. Eles, enquanto articuladores do município com 

a comunidade, fazem parte desse quadro. Ambos encontram-se nas funções ligadas ao turismo 

do município há dois anos, aproximadamente. Refletem que o município vem caminhando 
                                                           
20

 Associação Caminhos de Imigração Alemã. Disponível em:  http://caminhosdaimigracaoalema.com.br/. 
Acesso em: junho/2014. 
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devagar para a questão turística desde então, porém já melhorou nas questões de hospedagem, 

que era um problema muito grande há dois anos atrás. Segundo Egídio Moenster, um grande 

complicador é que: “Hoje as pessoas não têm opção para visitação, falta entretenimento e 

lazer.” 

 Rosane Preuss afirma: 

Aos finais de semana trabalho em um restaurante da cidade que 
recebe em torno de 120 pessoas que procuram a cidade pela 
gastronomia e vêm só para o almoço. Essas pessoas não têm 
alternativa de lazer depois. 
 

 Ainda complementa: “Escuto muito no restaurante que o atendimento e o produto é 

um diferencial, deveríamos explorar melhor isso.” 

 Eles reforçam a informação já obtida na casa de Produtos Coloniais, de que boa parte 

de quem entra para comprar são turistas, pessoas que vêm de São Martinho, Vargem dos 

Cedros e passam ali. Rosane Preuss questiona: “Por que não buscar atrativos e atividades de 

lazer que ajudem a gente a entreter esse turista aqui?” 

 No II Workshop de Indicação Geográfica, realizado em Joinville em Setembro de 

2014, a representante do Ministério do Turismo abordou em uma de suas falas justamente esta 

questão: a dificuldade que cidades pequenas (áreas rurais) têm de segurar seu turista por mais 

de 2 dias. Sugere que o turismo de experiência, que consiste em experienciar, vivenciar o 

cotidiano de um grupo ou alguma atividade, que vem trazendo bons resultados para algumas 

regiões do Brasil, talvez fosse uma possibilidade para São Bonifácio. 

 Rosane Preuss e Egídio Moenster acreditam que aos poucos isso pode melhorar e as 

pessoas possam se abrir mais para essas novas experiências. Quando indagados sobre como a 

Prefeitura vê a Associação de Agroturismo Acolhida na Colônia e se ela não pode contribuir 

para mudar este quadro de forma conjunta, Egídio Moenster afirma que: 

A Associação chegou ao município, pois sempre foi uma vontade dos 
próprios governantes. Acabou que um foi ao encontro do outro e 
aconteceu. Este ano o convênio entre Associação e Prefeitura foi 
renovado por acreditarem na Associação como fortalecimento da 
atividade. 
 

 Acreditam, no entanto, que poderia haver mais ações para que o desenvolvimento 

aconteça. Rosane Preuss faz uma observação: 

 Pelo fato da sede da Associação ser em Santa Rosa de Lima/SC não 
tem retorno fiscal (para prefeitura). Acreditamos que os associados 
de São Bonifácio/SC acabam recebendo menor assistência, o que 
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pode travar um pouco o desenvolver da atividade. Talvez com uma 
“filial” pudessem trazer mais autonomia.  
 

 O Jornal do Município de São Bonifácio, tem como proposta divulgar o município 

diante de suas ações e, principalmente, o potencial turístico. O jornal está em sua quinta 

edição e deve manter-se ativo, porém sem o apoio da Prefeitura Municipal de São Bonifácio. 

O Jornal do Município São Bonifácio, que está no seu segundo ano, têm como proposta ser 

um veículo de comunicação a serviço da comunidade, abordando temas sobre: agricultura, 

educação, turismo, economia, saúde, cultura, meio ambiente, esporte e moda. O Jornal é uma 

iniciativa de Daniela Brauner, munícipe de São Bonifácio e editora do Jornal.  

 Diante da fala de Egídio Moenster e Rosane Preuss, eles expressam acreditar no 

potencial turístico que o município tem. Acreditam que ele já progrediu, comparado a quando 

iniciaram a administração das atividades turísticas de São Bonifácio, mas acreditam que este 

caminhar foi pequeno frente ao potencial do turismo rural no município.  

 A funcionária da Prefeitura, Adelfia Roesner Berkenbrock, multiplicadora do 

Acolhida na Colônia no município, vê importância na atividade quando relata: 

Acompanho as propriedades associadas como multiplicadora no 
município. Tento dar assistência no que posso, principalmente entre 
os contatos dos associados com Lucilene Assing, técnica da Acolhida 
no município. Nesse tempo, vejo-os entusiasmados, novos associados 
chegando, procuram se ajudar entre si, dando opiniões, tem indicado 
o serviço dos outros associados quando eles não têm disponibilidade. 
Acredito que a atividade é importante e possibilitará o 
desenvolvimento para os agricultores e para o município.  
 

 Em contato com a Casa do Produto Colonial, uma das voluntárias do dia considera o 

turismo existente no município, embora pouco, algo muito importante. Ela comenta: Parte do 

que vendemos é para os turistas. As pessoas almoçam nas redondezas e passam aqui, 

compram produtos e isto faz movimentar a casa. A casa existe há algum tempo e cada vez 

mais o movimento aumenta por turistas e alguns falam sobre a Acolhida na Colônia. 

 Renita e Thiago Hawerroth, dois munícipes envolvidos de certa forma com o turismo 

rural, pois fabricam o produto “símbolo”, o pão de milho. Comentam sobre o turismo. 

Acreditam ser uma forma de difundir a cidade e o produto que eles produzem. Thiago afirma: 

Gostaríamos muito de ter a festa todos os anos. Mas hoje ela é bianual. Estamos nos 

organizando para ter uma marca para o nosso produto, uma etiqueta bonita que chame a 

atenção. Queremos vender para outros lugares, além dos de hoje, expandir mesmo. 
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 Outra envolvida ouvida foi Joanildes, empreendedora de uma das primeiras pousadas 

do município, a Pousada do Sossego, que existe há 12 anos. Iniciou a atividade assim que 

pensaram em sair da casa, pois moraram nela alguns anos. A casa comporta confortavelmente 

11 pessoas e é muito procurada para hospedagem no inverno. Joanildes comenta: Mesmo ela 

sendo uma casa antiga, com mais de 60 anos, ela está em bom estado de conservação e é um 

lugar que traz sossego, como diz o nome. 

 Quando perguntada sobre sua visão da atividade de turismo rural no município, 

Joanildes contribuiu dizendo: 

Acho que ela caminha um pouco devagar. Poderia ser mais 
explorada, aproveitar as belezas, pois é uma atividade econômica. 
Pode servir como alternativa para alguns. Eu não vivo disto, mas sei 
que para alguns faria diferença. Falta manutenção de placas e 
estradas, para que as pessoas consigam chegar nos locais, e atrativos 
também. Eu só ofereço a estada, a pessoa tem que ter onde ir, 
passeios, atividades, para que ela fique mais aqui. 

  

 Outro ator social envolvido é Cirley Hawerroth Schaden. Ela possui dois restaurantes 

na cidade, um deles na sede municipal, atendendo a necessidade local e de turistas e o outro 

restaurante que funciona aos finais de semana (através de reservas). O restaurante Hawerroth 

hoje atrai muitas pessoas para a região. Normalmente visitam as cidades vizinhas e almoçam 

em São Bonifácio, restaurante conhecido pela comida típica e referência no atendimento. Ao 

falar sobre turismo, Cirley afirma: “Acredito que São Bonifácio tem bom potencial, mas 

pouco é explorado. Considero que nos dias de hoje é uma atividade importante para a 

economia da cidade, mas associado a outra atividade que possam suprir necessidades 

básicas, caso o fluxo de turistas não seja o suficiente”. 

 Indagada sobre o problema do fluxo, Cirley comenta: “Falta de opção para o turista, 

falta de guias turísticos, falta de apoio público e apoio entre os interessados”. Afirma ainda 

que, para o turismo rural ser mais efetivo, “os agricultores precisam de treinamento, 

divulgação mais ampla dos projetos, mais união entre os agricultores envolvidos”.  

 Cirley conhece a Acolhida na Colônia, pois é parceira da associação, e quanto à 

associação, ela afirma: “Com certeza é um projeto muito importante, só que precisa da 

conscientização dos agricultores de que tudo isso demora um pouco, que o resultado não é 

imediato, que precisa de um pouco de investimento e muita dedicação”. 

 Entre os atores sociais, quem ainda contribuiu foi Valkiria Buss. Ela participou do 

curso de instrutor de turismo promovido pela Acolhida na Colônia e hoje auxilia, como 
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instrutora, em algumas atividades de turismo da Acolhida, principalmente nas visitas que 

acontecem nas propriedades. Valkiria Buss, afirma: 

Fazer o curso de instrutor de turismo foi muito bom, gosto de receber 
os grupos, ajudar nas visitas. É bom para quem vem visitar e para 
gente que fala do nosso município. Embora eu ache que São Bonifácio 
tenha poucas opções de emprego, acho que o turismo, como propõe a 
Acolhida na Colônia, pode ser uma boa alternativa.  
 

 Além dessas pessoas, com as quais pude dialogar, existem outras no município 

envolvidas direta ou indiretamente com o turismo rural. Por questões de contratempo ou 

indisponibilidade não pude ouvir todas, mas aquelas que aqui contribuíram de alguma forma 

já possibilitam uma projeção do quadro atual do município, trazendo dúvidas, apontando 

qualidades, anseios, colocando situações a melhorar e elogiando entre outros.   

 

 

O retrato dos Acolhedores na Colônia em São Bonifácio  

 

 A proposta deste tópico é realizar um retrato e o perfil de cada propriedade dentro da 

atividade de turismo rural sugerida pela Acolhida na Colônia. A partir do momento que a 

propriedade se torna associada, deve seguir as orientações da Associação. Então, neste espaço 

se fará menção ao histórico da família, principal atividade da propriedade, o processo de 

entrada na Associação e como vem se desenvolvendo essa experiência na propriedade. 

 

 

Família Buss 

 

 A propriedade da Família Buss está localizada na comunidade Santa Maria tendo 

como principal atividade o gado de leite. A propriedade, onde a família se encontra há 32 

anos, herança por parte da família de Sevério Buss. Ele é o filho mais novo dos quatro que 

seus pais tiveram. Na distribuição da herança, Sevério Buss ficou com a casa que os pais 

construíram e na qual veio morar com Bárbara Rech Buss, sua esposa. Bárbara é da região de 

Vargem dos Cedros, distrito do município de São Martinho/SC. 

 Sevério e Bárbara Buss têm três filhas: Valkiria, Vanusa e Elizabeth. Na propriedade 

mora apenas Elizabeth Buss e seu namorado Fabio Junior Schuerhaus. Elizabeth é parceira 

nas atividades agrícolas, do lar e no turismo rural. 
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 Além do gado de leite, na propriedade eles produzem: gado de engorda, porcos e 

frangos. Cultivam aipim, verduras e frutas. Boa parte desses produtos são para subsistência. 

Eles também produzem cachaça artesanal. Segundo Sevério Buss: “A produção era maior, 

mas em função de problemas de saúde ficou complicado produzir grandes quantidades como 

antigamente. Hoje produzimos menos”. 

 A cachaça artesanal da Família Buss é conhecida como “Caninha do Vovô”. Muitas 

pessoas conhecem a propriedade e ainda têm como referência a cachaça “Caninha do Vovô”. 

 A primeira vez que Bárbara Buss começou a pensar em oferecer um serviço turístico, 

relata, foi há dez anos. Ela foi surpreendida, como conta no relato da experiência: 

A primeira vez que recebi alguém para almoço foi de surpresa, 
quando um médico e seu irmão faziam uma caminhada até Madre 
Paulina e pararam para almoçar. No começo era apenas os dois, 
agora vou receber trinta pessoas. Desde a primeira vez eles ficaram 
com meu contato e encomendam o almoço. No começo tinha medo de 
não dar conta, um pouco de vergonha, mas depois me animei. 
 

 Durante o trabalho de campo foi possível acompanhar o almoço. Foi um dia corrido. 

Os preparativos começam um dia antes. A decoração do local, o preparo dos alimentos, a 

recepção do grupo e a arrumação pós visita. 

 
Figuras 20 e 21 – Almoço servido ao grupo da Caminhada Madre Paulina; Família Buss recepcionando o 
grupo (Fotos: Giully de Oliveira, 2014). 
 
 Na Família Buss é Bárbara quem está à frente da Associação de Agroturismo Acolhida 

na Colônia. Ela mesma diz: “Eu me animei desde o começo. Com um pouco de medo, mas 

animei. Sevério não queria muito, achava estranho a gente receber pessoas em casa. Hoje em 

dia até ele gosta. Tudo que é novo é um desafio, mas não custa tentar”. 
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 Ela ficou sabendo da existência da Associação por intermédio da Prefeitura. É 

associada desde que a Acolhida na Colônia começou as atividades no município de São 

Bonifácio. Como não havia associados no município, o processo do diagnóstico da 

propriedade foi feito com os Associados de Santa Rosa de Lima/SC. Nesse dia, Bárbara Buss 

preparou um café, dentro da proposta da associação, e mostrou a propriedade ao grupo, o 

grupo composto por: associados da Acolhida, pela multiplicadora no município, pela técnica 

da Acolhida e pela diretora da Associação. Para eles foram mostradas as possíveis atividades 

a serem desenvolvidas na proriedade. Através do diagnóstico, o grupo considerou que a 

propriedade tinha os requisitos para se associar. Quando ocorreu a Assembléia Geral, a 

família Buss se associou. 

 No diagnóstico, a família foi informada da necessidade de adequação ao padrão da 

Associação. Bárbara falou sobre esse processo: “Eles foram claros com a gente sobre o 

telhado, as louças que deveriam mudar e outras coisas, mas eles não obrigam a gente a fazer 

para ontem. Temos um tempo para ir realizando aos poucos. Se não fosse deste jeito não 

daria, porque não podemos investir no escuro”. 

 Bárbara Buss acredita que a Associação trouxe bons frutos. Hoje ela aproveita melhor 

o que tem na propriedade. Coisas que jogava fora, hoje têm utilidade. Frutas que não usava, 

hoje congela, faz chimia, suco, tudo é aproveitado. Com o passar do tempo ela diz já observar 

que a auto-estima aumentou, aprendeu a se organizar melhor. Cada almoço que faz sai mais 

organizado. Aprendeu a calcular melhor a quantidade de comida. 

 Hoje, quando um grupo chega à propriedade da Família Buss pode desfrutar de um 

almoço na colônia ou um café na colônia, passeio de trator, contato com animais, frutas da 

época, contato com a natureza, fazer uma caminhada até o topo do morro (Área de Reserva 

Legal) para contemplar a região montanhosa de São Bonifácio.  

  
Figuras 22 e 23 – propriedade Família Buss (Fotos: Giully de Oliveira, 2014). 
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Sítio Rio Trovão 

 

 O Sítio Rio Trovão, antiga Pousada Lemonje, está localizado na Comunidade Santo 

Antônio. Hoje residem na propriedade Valdíria Roesner Doerner, Edimar Oday Doerner e 

Lourival Leonardo Doerner. A propriedade é herança por parte da família de Valdíria. Eles 

retornaram à propriedade há três anos, depois de morarem em outra localidade, mais próximo 

à família de Edimar Doerner. Como surgiu oportunidade para ficarem na casa da mãe de 

Valdíria Doerner, resolveram voltar para a comunidade Santo Antônio. 

 A principal atividade é o gado de leite, mas não é a principal renda da casa. Valdíria e 

Edimar Doerner trabalham fora, ela numa madeireira, “na fita”, e ele como caminhoneiro, 

para uma madeireira. Os animais criados na propriedade, além da pequena horta, são para 

subsistência da família.  

 Quem iniciou as atividades de turismo na propriedade foi a mãe de Valdíria, fazendo 

da antiga estufa uma Pousada, uma das primeiras da cidade. Por motivos de saúde, a mãe de 

Valdíria mudou-se para São José/SC, onde vive desde então. 

 Valdíria, quando retornou com esposo e os filhos à propriedade, tinha como objetivo 

dar continuidade à atividade de hospedagem iniciada pela mãe. Em função da partilha da 

herança, Valdíria não ficou com a área onde está a antiga estufa, o que a impede de continuar 

com o manejo da Pousada. Este foi o motivo da troca de nome, sendo Sítio Rio Trovão um 

nome provisório. 

   
Figuras 24 e 25 – Propriedade Sítio Rio Trovão (Fotos: Giully de Oliveira, 2014). 

 

 Quando procurada pela Associação de Agroturismo Acolhida na Colônia, assim como 

os demais associados, Valdíria chegou a preparar o café na Colônia, participou do diagnóstico 
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e, na época, tornou-se associada. Hoje não desenvolve nenhuma ação em termos de turismo 

rural na propriedade ou alguma ação ligada à Acolhida na Colônia, mas pretende iniciar a 

construção de uma nova casa e um espaço para servirem almoços e, talvez, desenvolver um 

pesque e pague.  

 Valdíria e Edimar Doerner acreditam que já estarem associados quando começarem a 

divulgar o negócio ajudará na divulgação. Seu projeto é construir um espaço para os visitantes 

passar o dia, pois não têm mais interesse em oferecer a hospedagem. Seria um espaço ligado à 

natureza, com um pesque-e-pague, alguns animais e o serviço de almoço.  

 Eles reconhecem que esta atividade requer mão de obra e eles são apenas em três. Um 

dos filhos do casal, recentemente, mudou para Florianópolis/SC em busca de nova forma de 

vida. Segundo Valdíria Doerner: “Acredito que ele não volte mais, só para visitar. Ele diz que 

pensa em fazer uma casinha para ter um lugar nos finais de semana, por aqui. Mas, para 

tocar a vida, não quer mais”.  

 A Família, mesmo tendo que começar do “zero”, demonstra entusiasmo pela atividade. 

Acreditam no potencial da propriedade e querem, de fato, desenvolver o projeto. Eles vêem na 

Associação um ponto de apoio para que isso possa se concretizar futuramente.  

 

 

Família Gardelin 

 

 A família Gardelin tem sua propriedade localizada na Estrada Geral do Rio Sete. É 

muito conhecida no município por ser uma família de quatro homens, Ilbert Gardelin e seus 

três filhos, Natifio, Ademar e Volnei Gardelin.  

 A família vive de agricultura orgânica, planta parte do que comercializa e também 

comercializa produtos de parceiros nas feiras de: São Martinho, São Bonifácio e 

Florianópolis.  

 Nem sempre a agricultura orgânica foi a principal atividade agrícola da família. Já 

fizeram outras tentativas, como gado de leite, madeira para carvão, fumo, gado de corte, até 

chegarem às hortaliças, em 2007. Eles lembram o período da madeira e do fumo com certo 

temor, período difícil e de muito trabalho. A saúde deles era mais sensível e a promessa de 

grandes rendas não aconteceu. Foi quando resolveram tentar a agricultura de hortaliças e 

afins. 
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 Após enfrentarem grandes problemas de saúde com a mãe, que veio a falecer em 2008, 

com os tratamentos e inventário, tiveram muitos gastos, precisavam apostar em um recomeço 

e viram a agricultura orgânica como um meio, que hoje constitui a principal fonte de renda 

familiar.  

 Viram na agricultura familiar com produção orgânica uma forma ambientalmente 

correta de se desenvolver, melhor para a saúde de todos, e um meio de aproveitar bem os 80 

hectares da propriedade.  

 Eles iniciam o preparo dos produtos que serão vendidos na feira de sábado, em 

coqueiros – Florianópolis, já na sexta-feira. Neste dia é preparado o carro, buscam os produtos 

dos outros produtores parceiros. Eles: selecionam, lavam e carregam o carro com os produtos. 

Contam com a mão de obra de uma vizinha que ajuda no trabalho em momentos específicos, a 

mesma é remunerada pela atividade. Para a feira, vão Natifio e Ademar. Acordam à uma hora 

da madrugada de sábado e retornam no final do dia. Na feira de São Martinho e São Bonifácio 

Ilbert Gardelin, normalmente vai junto, é um jeito dele passear, ter contato com os amigos. 

 
Figura 26 – Produtos Orgânicos da Família Gardelin (Foto: Giully de Oliveira, 2014). 

 

 Quem trouxe para a família a novidade de, possivelmente, se associar à Acolhida na 

Colônia foi Natifio. Ele conta: 

Quando falei pra eles em casa, reclamaram.  Pensaram: “mais uma 
coisa pra fazer, investimento talvez não dê certo”. Não queriam 
muito. Aos poucos fui tentando convencer e explicar. Eu não entendi 
muito, mas achava que era uma oportunidade a mais. 

  

 Aos poucos foram amadurecendo a ideia, pois tinham a situação de oferecer um café 

ou um lanche e ficavam preocupados, pois são apenas homens. Mas, isto não é problema para 

Ilbert Gardelin que, aos 74 anos, cozinha muito bem, fazendo bolos e pães. Não seria isto que 

iria pará-los.  

 Então passaram pelo processo do diagnóstico e se associaram como os demais do 

grupo. A Natifio Gardelin conta: 
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Quando entramos, achávamos que íamos ser os primeiros a sair e os 
últimos a receber um grupo. A gente lembra quando veio o primeiro 
grupo: era uma escola de Florianópolis, uma 6º série, em outubro de 
2013. Desde lá estamos aí. Já veio gente até do Rio de Janeiro pegar 
modelo da nossa experiência. 
 

 Os grupos que visitam a propriedade contam com o contato com a natureza, podem 

visitar a mata ciliar (61% da propriedade não é utilizada para atividade agrícola e tem mata 

nativa em regeneração), ver os animais e ter contato com a agricultura. Ao final do passeio 

poderá ter um lanche ou um café na colônia. 

 
Figuras 27 e 28 – Paisagem da propriedade da Família Gardelin (Fotos: Giully de Oliveira, 2014). 

 

 A Família Gardelin vive hoje dos produtos orgânicos vendidos nas feiras. Acredita que 

o turismo rural ou agroturismo seja uma nova atividade para complementar a renda de forma 

significativa. Além disto, todos se envolvem e a família tem sentido a atividade agrícola e 

seus conhecimentos mais valorizados. 

 

 

Pousada Dona Teresinha  

 

 A Pousada Dona Teresinha, também conhecida como Chalé Dona Teresinha, está 

localizada na região do Rio Atafona. A família reside próximo ao Chalé, que é independente 

da sua residência. Na casa, Teresinha Kraus Rohling oferece o café da manhã, que está 

incluso na diária. 
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 Fidêncio Rohling mora na propriedade há mais de 50 anos, a mesma ficou como 

herança para Fidêncio por parte da família. Casado com Teresinha Kraus Rohling há 30 anos, 

moram juntos no local desde o casamento. Tiveram três filhos: Daniel, Jorge e Caroline 

Rohling. Daniel mora em Palhoça há 2 anos. Por achar que São Bonifácio não tinha mais 

ofertas de emprego, resolveu mudar junto com a esposa. Jorge e Caroline moram com os pais. 

Jorge pretende continuar na propriedade. Ele é “o braço direito do pai”, comentou Teresinha 

Rohling. Tanto Jorge quanto Fidêncio passaram por problemas de saúde e um apoia o outro. 

Caroline e seu marido moram na propriedade com os pais de Caroline, mas pretendem sair, 

pois ambos trabalham fora da propriedade. 

 A principal atividade da propriedade é o gado leiteiro. O mel fica como atividade 

secundária. Participam dela: Fidêncio, Jorge e Teresinha. Quando necessário, ela cuida das 

tarefas domésticas, além do Chalé (manutenção e café) e, em alguns momentos, recebe os 

grupos para visita, normalmente, ao final da visita é servido um café. Neste dias Teresinha 

não ajuda diretamente Fidêncio e Jorge. 

 Antes de receber a proposta da Prefeitura para conhecer a Acolhida na Colônia, a ideia 

de hospedagem já era uma vontade de Teresinha que foi concretizada com a ajuda do 

benefício do PRONAF, pois o Programa Nacional beneficia agricultores familiares que 

procuram fazer melhorias em suas propriedades, as atividades de turismo rural também são 

contempladas no benefício. Em 2013 o Chalé ficou pronto. Então, junto com a proposta para 

conhecer o projeto e com o término do Chalé, foi conveniente para Teresinha começar a 

divulgar seu negócio. Assim como os outros, passou por um diagnóstico, serviu um café ao 

grupo e passou pelas avaliações. Teresinha comenta: 

A entrada foi muito tranquila, pois o Chalé era novo, era só começar 
a dar certo. Alguns que estavam se associando iriam passar por 
mudanças e eu não precisei. 
 

 Hoje os grupos (estudantes, geralmente) que visitam a propriedade da Pousada Dona 

Teresinha, podem contar com: contato com a natureza e animais, ordenha das vacas, 

caminhada até o chalé, montar a cavalo para tirar foto, visitar a cachoeira da Dona Bebê e um 

café após a visita. Para quem tem interesse em hospedagem, o chalé comporta um grupo de 8 

pessoas. Na diária está incluso o café da manhã. No chalé tem dependência de cozinha, caso o 

grupo hospedado queira cozinhar. 
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Figura 29 – Pousada Dona Teresinha (Foto: Giully de Oliveira, 2014). 

 

 Teresinha acredita que o fato de estar associada na Acolhida na Colônia, e por ser uma 

instituição conhecida, ajuda na divulgação de sua propriedade. Alguns dos hóspedes vêm 

porque consultaram o portal eletrônico da Acolhida e procuram a propriedade pelo fato da 

Associação ser referência.  

 

Pousada Paraíso 

 

 A Pousada Paraíso, propriedade de Yolanda Helena Adameck Ehrhardt e Egon 

Ehrhardt, está localizada na região do Alto Capivari.  

 Ambos são naturais de Rio do Sul e se conheceram lá pois a irmã de Yolanda 

namorava o irmão de Egon. Em certa data Egon havia ido para São Bonifácio e Yolanda foi 

junto, viram o terreno onde hoje moram. Na época estava cheio de quaresmeiras (manacá) e 

Yolanda conta que disse para Egon: Olha, se tu quiseres eu venho morar aqui. Vamos 

descobrir quem são os donos. 

 Na época, as economias que tinham, não davam para comprar imediatamente. Foram 

“dando um jeito daqui, um jeito de lá”, até que compraram. Yolanda, ao se aposentar, 

mudou-se para São Bonifácio. Egon ainda trabalhava na indústria farmacêutica e vinha 

somente nos finais de semana. A casa já está construída há 14 anos. Uma das áreas onde 

recebem os hóspedes era uma oficina. Aos poucos eles foram deixando a antiga oficina como 

um lugar aconchegante. No começo recebiam familiares e amigos que sugeriam para 

transformar do espaço em uma pousada. Com o passar do tempo foi o que eles fizeram.  

 Inicialmente a pousada era constituída por 5 dormitórios, com banheiro coletivo, e 

mais uma suíte. Hoje contam com mais duas suítes, construídas com o auxílio do Programa 

Nacional Agricultura Familiar - PRONAF. 
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Figura 30 – Parte mais antiga da Pousada Paraíso. Figura 31 – Novas suítes da Pousada Paraíso, estão 
funcionando há 1 ano (Fotos: Giully de Oliveira, 2014). 
  

 Eles iniciaram a atividade de pousada em março de 2010 e contam com o total de 19 

leitos. As suítes foram construídas recentemente. Junto com a hospedagem está incluso o café 

da manhã. Eles contam com a parceria da filha Rosilene Ehrhardt, que administra a pousada, 

faz a reserva, recebe os hóspedes e ajuda na manutenção do espaço. 

 Quando foram convidados a conhecer a Acolhida ficaram animados. Inicialmente, a 

proposta parecia ser muito rígida e achavam que não iriam se adequar ou, se tivesse muitas 

exigências, talvez não valesse a pena. Com o tempo amadureceram a ideia e resolveram 

passar pelo diagnóstico para se associar. Egon comenta: 

Aos poucos fomos melhorando, se adaptando às exigências. Eles nos 
dão um período de carência para fazer isto, o que facilita, porque são 
pequenas mudanças, mas se for fazer todas ao mesmo tempo dá 
trabalho e gasto. Mas, eles são bem flexíveis. 
 

 A propriedade foca em hospedagem, pois não tem perfil para receber grupos, 

principalmente crianças, pois têm a cachoeira, pequenos espaços: descidas e subidas, como 

comenta Yolanda: 

Criança quer ir a tudo. Tempos atrás uma mulher veio com a criança 
e tinha que correr atrás o tempo todo, porque a criança queria esse 
contato com a natureza. Alguns pedaços são escorregadios e tem a 
cachoeira, por isto grupos de escolas não gosto muito, é muita 
responsabilidade. 
 

 Eles têm como foco a hospedagem e acreditam ser mais o perfil deles. A pessoa que se 

hospeda na Pousada Paraíso conta com: hospedagem (quartos com banheiros coletivos ou 

suítes), natureza, alguns animais, café da manhã colonial, uma área em comum para lazer com 

fogão a lenha, caso as pessoas queiram preparar seu almoço, mesa de sinuca e afins.   
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Figura 32 – toalhas dos quartos da Pousada Paraíso, customizadas. Figura 33 – Lago com carpas: através 
dele é possível ter acesso à cachoeira (Fotos: Giully de Oliveira, 2013).  
 
 
 Ao final do passeio é possível levar para casa produtos artesanais confeccionados por 

Yolanda: geleias e licores elaborados com frutas da propriedade.  

 

 

Recanto das Pedras  

 

 O Recanto das Pedras está localizado no Rio Moll, propriedade de Inês e Gilson 

Hawerroth. Junto com eles vivem o filho Gilberto Hawerroth e a esposa Simone Folster 

Hawerroth. A base econômica da família é a agricultura familiar. Realizam três feiras por 

semana, uma no bairro Trindade, em Florianópolis, conhecida como Feira da UFSC, outra no 

Campeche e um dos dias apenas repassam seus produtos para serem comercializados por 

outros agricultores. Além da agricultura orgânica, a família produz bolachas e biscoitos 

artesanais, também vendidos nas feiras.  

 Hoje, devido à demanda das feiras, a família tem dificuldade para desenvolver a 

proposta de turismo rural. Segundo Inês, a falta de mão de obra é um complicador. Para 

receber um grupo é preciso força de trabalho, não tem como deixar as obrigações da feira, que 

é o sustento, para realizar o atendimento, mesmo fazendo o revezamento ou chamando a irmã 

de Inês para ajudar, fica difícil. 

 Gilson é caseiro na propriedade Montanhas do Vale, o que faz com que se ausente em 

alguns momentos. Ele gosta muito de receber os grupos, fazer a trilha do tabuleiro21, com 

                                                           
21 Conhecida como trilha do Tabuleiro por estar ligada ao Parque Estadual da Serra do Tabuleiro. O município 
tem 19% de seu território integrando a Unidade de Conservação e o Recanto das Pedras é uma das propriedades 
do estudo que tem parte do Parque passando em sua propriedade. A trilha do Tabuleiro é muito procurada pelos 
turistas e grupos de estudos, normalmente Gilson Hawerroth acompanha os visitantes.  
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crianças e jovens, mas hoje, em função do tempo, a família vem avaliando, se continua na 

atividade ou não. 

  
Figura 34 – Indicação da chegada à Propriedade Recanto das Pedras e Trilha do Tabuleiro. Figura 35 – 
Propriedade Recanto das Pedras (Fotos: Giully de Oliveira, 2013). 
 

 

 

Acolhida em São Bonifácio: como é ser um associado 

 

 A Associação de Agroturismo Acolhida na Colônia – AAAC está presente no estado 

de Santa Catarina desde 1998. Iniciou as atividades no município de Santa Rosa de Lima /SC, 

tendo como proposta: “valorização da vida no campo e diversificação da renda do homem do 

campo através do agroturismo ecológico” (AAAC, 1998). 

 A história da Acolhida na Colônia está intimamente ligada à história da cooperativa 

AGRECO (Associação dos Agricultores Ecológicos das Encostas da Serra Geral). Ambas 

surgiram como resposta às questões identificadas pela comunidade da região e ligadas ao 

desenvolvimento local, tais como a superação da crise agrícola sem o uso de agrotóxicos e a 

restrição da produção de carvão com madeira nativa. Em São Bonifácio, a Acolhida na 

Colônia chegou em 2012. Larice Steffen Peters, relata: 

O primeiro contato formal foi através de uma apresentação feita pela 
Thaise sobre o que seria a Acolhida. Essa reunião agregou apenas o 
prefeito, primeira dama, alguns servidores e secretários municipais. A 
partir dessa reunião passou-se para uma segunda etapa de 
sensibilização. Foram feitos convites a diversos agricultores e 
pessoas que trabalham com o turismo (não foi um convite restrito, já 
que foram espalhados convites para ficarem expostos no comércio 
local). Essa reunião também foi coordenada pela Thaise e teve 
participação do prefeito falando sobre a parceria com a Acolhida na 
Colônia. Foi assinado um convênio entre a Prefeitura e a Acolhida 
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para iniciar as atividades (esse convênio já foi renovado e SB é um 
dos poucos municípios, dos 30 que fazem parte, que "paga" 
mensalmente à Acolhida). Foram 6 os interessados em participar. 
Com eles foi feita a etapa de diagnóstico em cada uma das 
propriedades, verificando pontos fortes e fracos que estivessem 
relacionados com o desenvolvimento de atividades turísticas. 
 

 Inicialmente se associaram Yolanda, com a Pousada Paraíso, e Teresinha, com a 

Pousada Dona Teresinha. Na sequência entraram Natifio Gardelin, Família Gardelin; Barbara 

Buss, da Família Buss; Valdiria, da antiga Pousada Lemonje (Sítio Rio Trovão); Inês, do 

Recanto das Pedras. 

 Segundo os associados, todos ficaram sabendo da Associação da mesma forma através 

da apresentação feita por Thaise Guzzatti em parceira com a prefeitura. 

 O modelo do diagnóstico foi o mesmo para todos. Prepara-se uma refeição para 

receber as pessoas (Café Colonial), a equipe Acolhida na Colônia e outros associados, no caso 

os associados de Santa Rosa de Lima/SC. No diagnóstico é feita explanação pelos 

representantes do Acolhida, em seguida os Associados andam pela propriedade, o futuro 

associado apresenta sua propriedade, fala sobre o que pretende oferecer e em seguida é 

oferecido o café. Apos os associados listam os pontos positivos daquela propriedade e pontos 

a melhorar. Todas as questões são discutidas no grande grupo a fim de colaborar com o futuro 

novo associado. 

 Algumas mudanças são propostas após se associar, como a adequação das louças, 

banheiros, lixeiras, entre outras. As mudanças devem ser feitas na medida do possível, tendo 

os associados uma carência para se adequarem às exigências. 

 Outras alterações são ligadas ao atendimento, produtos servidos e vendidos. Quando 

perguntados se mudaram ou adaptaram a forma de desenvolver o turismo na sua propriedade, 

alguns responderam: 

Sim, procuro cada vez mais melhorar. Do primeiro almoço pra hoje 
posso dizer que melhorei muito, principalmente a forma de atender 
(Bárbara Buss). 
 
Sim, fiz mudança no quintal. Tinha um paiol que precisou ser 
demolido e a forma de atender procuramos melhorar sempre (Natifio 
Gardelin). 
 
Melhorou a prestação de serviço. Sempre tentamos ficar melhor 
ainda. Muita gente diz ser nosso diferencial (Egon Ehrhardt). 
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 Alguns, inicialmente, acreditavam que ter de fazer mudanças, principalmente as 

materiais, dificultaria a entrada. Comentam: 

No começo fiquei meio assim, achava que tinha pouco a oferecer e ia 
ter que mexer em muita coisa, dei uma desanimada (Bárbara Buss). 
 
Quando falaram que tinha que desmanchar o paiol, arborizar 
pensamos: “vai dar trabalho”. Achávamos que íamos ser os últimos a 
receber alguém (Natifio Gardelin). 
 
No começo parecia ter muitas exigências. Pensamos em desistir. 
Quando ficou mais flexível vimos que era possível. Inicialmente, 
parecia que iria precisar de muitas mudanças, como no café, mudar a 
jeito de servir (Egon Ehrhardt). 

  

 Hoje eles acreditam ter feito boa opção, alguns já colhem frutos diretos por terem se 

associado. “Sabemos que estamos caminhando devagar, mas uma hora vai melhorar”, 

comentou Bárbara Buss, no diagnóstico Brück Haus. Os demais associados concordaram. 

Outras manifestações sobre os benefícios e frutos colhidos, podem ser observadas no quadro 

abaixo: 

Benefícios em se associar/ Frutos já colhidos 
Família Buss Divulgação da propriedade complementou a renda. 

Aprendeu a valorizar mais o que faz, auto-estima está 
melhor, aproveita melhor os frutos da propriedade. 
Depois da Associação começou a observar melhor o 
que planta e aproveitar tudo que é possível. 

Família Gardelin A Associação é bem conhecida. Eles acreditam que é 
uma boa forma de propaganda. Acham o trabalho 
gratificante, ajuda a divulgar a feira, os jovens vêm 
visitar e avisam em casa que fazemos feira em 
Florianópolis. Uma coisa ajuda na outra. 

Pousada Dona Teresinha Divulgação, através do portal. As pessoas ficam 
sabendo do Chalé. 

Pousada Paraíso Conseguiram o PRONAF. Facilitou o contato com 
bombeiros e vigilância sanitária e contribui na 
divulgação também. 

Recanto das Pedras Visitantes da propriedade procuram a gente para 
comprar nossos produtos na feira em Florianópolis. 

Sítio Rio Trovão  Não está desenvolvendo atividades. 

 

 Os associados hoje estão de certa forma, satisfeitos com o que vem sendo feito pela 

associação. Compreendem que o processo de popularizar a atividade é lento. Eles falam 

sobre: mais encontros e uma administração mais próxima, por parte da Associação, para que 

possam caminhar melhor. Eles comentam muito sobre o que visitaram em outros municípios. 

Santa Rosa de Lima/SC é o que eles têm como modelo. Muitos almejam oferecer algo 

parecido e citam o desenvolvimento da Acolhida na Colônia lá como referência.  
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Acolhida em São Bonifácio: futuros associados 

 

 Este tópico se propõe a trazer a visão daqueles que ainda não são associados e 

procurar conhecer suas expectativas antes de entrar na associação. Fazer um panorama da sua 

visão, os desafios de se associar, o que as pessoas esperam da Associação. 

 No ano de 2014 a Associação amplia a rede com três novas propriedades pensando em 

se associar, são elas: Brück Haus, Pousada da Cenira e Montanhas do Vale. 

 Na propriedade Brück Haus, Solange e Claudia, são cunhadas produzem bolachas 

artesanais. A mãe de Solange, sogra de Claudia, produz roscas, as quais vendem na 

comunidade. A proposta delas dentro da Acolhida na Colônia é oferecer o café na Colônia 

com os produtos da própria propriedade. 

 Cenira Kraus está construindo um espaço menor para morar e pretende fazer da sua 

casa uma pousada onde irá oferecer o serviço de café da manhã, algo semelhante ao que 

Teresinha faz na Pousada da Teresinha. 

 Na propriedade Montanhas do Vale, a ideia de Francisco e Luciana é alugar a casa que 

construíram como espaço de lazer. Pedro é natural de São Bonifácio e tem esse espaço como 

refúgio e local de descanso, porém pouco usado. A estrutura da casa comporta 15 pessoas, 

com sala de jogos, piscina, churrasqueira, fugindo talvez um pouco da proposta da Acolhida 

na Colônia. 

 A técnica da Associação explica que caso a propriedade Montanhas do Vale venha a 

se integrar ela seria parceira da Associação e não um associado. Isto porque para ser 

associado a propriedade precisa ter atividades agrícolas, ou seja, ter agricultores envolvidos. 

 A contribuição vinda através de entrevista com membros das três propriedades tem por 

objetivo possibilitar um olhar, daquele que ainda não é associado, e está em processo de 

entrada. É a oportunidade de compreender: as expectativas, dificuldades, anseios, entre 

outros.  

 Em entrevista com Solange Baumam Selhost e Claudia Selhost Baumam que estão à 

frente da produção das bolachas artesanais Brück Haus, elas afirmam que são conhecidas 

pelas bolachas, mas produzem uma série de produtos ligados à panificação como: cucas, pães, 

tortas, roscas. Na propriedade, onde residem cinco pessoas, é realizado o beneficiamento do 

polvilho e tem gado de leite para produção dos produtos. 
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Figura 36 – Produção de roscas. Figura 37 – Beneficiamento do polvilho (Fotos: Giully de Oliveira, 2014). 

  

 Solange conta: “a propriedade era do meu avô, que passou para meu pai. Hoje residem 

aqui meus pais, eu e meu esposo e filho, minha cunhada Claudia trabalha junto comigo. Moro 

na mesma propriedade há 26 anos”. 

 Quando perguntadas sobre a Associação, como ficaram sabendo, Claudia informou: 

“ficamos sabendo em uma visita da Luciana e Adelfia na nossa propriedade”. 

 Lucilene Assing é técnica da Acolhida e Adelfia e facilitadora da Acolhida na região. 

As visitas têm o propósito de buscar novos associados dentro do perfil da Associação. Após a 

visita, a propriedade Brück Haus foi convidada a participar do diagnóstico que ocorreu em 18 

de junho de 2014.  

 Solange informou que resolveram se associar porque: A Acolhida apresentou uma 

propostas que coincidem com nossos objetivos. Complementou ainda que: “Pode ajudar no 

nosso desenvolvimento na produção de bolachas, mais visitas, os cafés ficaremos mais 

conhecidos”.  

 Quanto à ideia do que oferecer na propriedade, elas anteciparam: “ofereceríamos o 

café na colônia, com produtos produzidos pela gente. Os grupos podem visitar o 

beneficiamento do polvilho, quando quiserem, mas a ideia principal é o café” 

 Sobre os desafios que a experiência que a Acolhida pode trazer, elas refletem: “a gente 

tinha um pouco de medo, não sabe o que tá certo e como deve fazer, mas depois que conversa 

com os outros, visita outras propriedades sabemos que aos poucos dá certo, sabemos que 

algumas alterações e aquisições serão necessárias, mas aos poucos vamos fazendo”. 
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 Outra nova associada será Cenira Laurindo Kraus, proprietária da Pousada da Cenira. 

Na propriedade vivem Cenira e Nilto Kraus, seu esposo. Ambos aposentados com agricultura 

de subsistência. A propriedade foi adquirida por herança por parte de Nilto Kraus, que sempre 

morou no local. Cenira Kraus conta: “estou aqui desde o casamento, há 32 anos”. 

 Da mesma forma que Brück Haus, através da visita para ampliação da Associação no 

município Cenira recebeu a visita de Adélfia Roesner Berkenborck e Lucilene Assing.  

 Inicialmente, Cenira Kraus pensou que não teria o que oferecer, pois a ideia de 

transformar a casa em pousada era só uma vontade. Quando perguntada por que resolveu 

entrar, ela responde: “para uma renda extra, para aproveitar a residência, que é muito 

grande para duas pessoas e para trocar experiências com os visitantes”. Quando perguntada 

de que forma o fato de estar associada pode ajudar sua propriedade, ela afirma: “através da 

renda extra, posso fazer melhorias e investimentos na propriedade para melhor receber os 

visitantes”. 

 Quanto aos desafios frente a essa nova experiência, Cenira Kraus comenta:  

Sabia que algumas coisas eu ia ter que fazer. Foi construído um novo 
banheiro, comprei roupas de cama e banho, algumas mudanças no 
quarto. No recebimento de pessoas sou eu e o Nilto, pois a minha 
filha Eline estuda em Florianópolis e ajuda nos finais de semana. 
Quando preciso. Mas, por enquanto, esta tudo tranquilo. 
 

 A pousada da Cenira Kraus conta com três quartos com cama de casal e um quarto 

com cama de casal e uma cama de solteiro. Oferece o café da manhã dentro da proposta da 

Associação. A propriedade tem cachoeira, pomares, galinhas e gado. Caso o turista queira um 

lanche à noite, já que a dificuldade em encontrar opções acontece, poderá contar com este 

serviço.  

 
Figura 38 – Entrada da Pousada da Cenira. Figura 39 – Horta da Pousada da Cenira (Fotos: Eline Kraus, 
2014). 
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 Quanto à Pousada Montanhas do Vale houve apenas um primeiro contato com 

Luciana, esposa de Francisco, que estava à frente do processo de tornar a propriedade deles 

como parceira da Associação de Agroturismo Acolhida na Colônia. Porém, no decorrer da 

pesquisa, Luciana decidiu não se associar mais. Como a propriedade foi criada para fins 

recreativos da família, ela tem uma estrutura para receber grupos distintos de uma única vez, 

pois precisaria passar por algumas adaptações, como é o caso de banheiros, que a casa tem 

apenas um. Frente a isso Luciana decidiu não querer mais conversar sobre a questão Acolhida 

na Colônia, comentou por correio eletrônico não ter mais interesse. 

 Os futuros associados aparentemente se demonstram confortáveis à proposta da 

Associação, estão aderindo a AAAC conscientes do propósito da entidade. Observam os já 

associados, tendo eles como “um espelho” do que deve ser feito. Criam expectativas acerca de 

divulgação, acreditam que estar associado poderá ser um bom cartão de visita para oferta dos 

seus serviços, devido ao fato da Associação de Agroturismo Acolhida na Colônia ser 

conhecida em outros lugares, e ter uma representatividade nacional nas práticas de turismo 

rural. 

Através deste capítulo objetivo-se mostrar o “Panorama do Turismo em São 

Bonifácio” procurando responder as perguntas de partida, toda essência da atividade de 

campo apareceu nesse momento. Em primeiro momento foi aborda a oferta de turismo rural 

em São Bonifácio, é feita a apresentação de todos os elementos que a cidade tem que 

compõem a atividade turística, questões históricas, festa, comida típica, religiosidade, 

paisagem, cachoeiras e produtos coloniais. Após esse tópico procurou-se abordar a visão dos 

atores sociais que participam da atividade turística, o reconhecimento que eles fazem da 

atividade turística para o município, neste momento os entrevistados aproveitaram para 

sugerir melhorias, comentar os avanços, novas ideias entre outros. Em seguida vem o tópico 

que tem por essência a atividade de campo, diante da técnica de observação participante, 

seguido de entrevistas, foi possível realizar o retrato das famílias associadas, “os acolhedores 

da Colônia de São Bonifácio” cada família/propriedade, neste espaço é visto o processo de 

associação de cada um, o que oferecem na propriedade. Procurou-se trazer o diálogo da 

experiência de ser um associado, apresentando como associação chega ao município, o que os 

associados esperavam inicialmente, as duvidas sobre possíveis mudanças e os benefícios de se 

tornar um associado. No último tópico do capítulo II, traz a visão do futuro associado, muito 

próximo ao tópico que fala do já associado, porém com o enfoque das expectativas e dúvidas, 

do futuro associado.  



 

 

CAPÍTULO III  

O REFLEXO DA ASSOCIÇÃO DE AGROTURISMO ACOLHIDA NA COLÔNIA EM 
SÃO BONIFÁCIO 

 

 

 

Introdução 

 

 A proposta deste terceiro capítulo será refletir sobre o conteúdo do primeiro e segundo 

capítulos. O capítulo III está dividido em três partes: a primeira é o “Turismo Rural em São 

Bonifácio”, trazendo duas questões levantadas em duas perguntas de partidas: como se dá o 

processo de turismo rural em São Bonifácio, independente da AAAC? , e qual o entendimento 

e importância do turismo rural para a comunidade atuante em turismo no município? A 

segunda parte trará o tópico “Acolhida na Colônia: A experiência de São Bonifácio”, neste 

tópico será feita uma análise sobre a Acolhida na Colônia em São Bonifácio, o processo de 

desenvolvimento e adaptação da Associação junto aos associados, aproveitando para refletir 

os desafios do processo de associação. O último tópico será: “A visão após o campo: relações 

entre o teórico e o empírico”, onde serão feitos os cruzamentos das informações entre o 

material coletado em campo, observações feitas, experiência do campo diante do 

conhecimento teórico previamente levantado antes da atividade de campo em busca 

compreender as relações e os equívocos entre teórico e empírico. 

 

 

Turismo Rural em São Bonifácio 

 

 Como traçado inicialmente ainda no projeto, antes de analisar e acompanhar através 

dos associados à Acolhida na Colônia em São Bonifácio, sendo esse o objetivo principal do 

trabalho, somou-se aos objetivos específicos aspectos complementares que seriam: Perceber o 

processo de turismo rural no município e identificar ou caracterizar o entendimento e a 

importância da atividade para os atores sociais envolvidos com o turismo. 

 A cidade, através de seu cenário natural, deixa clara sua vocação para o turismo. 

Convida o visitante/turista para um passeio cercado por montanhas, belas paisagens, um lugar 

calmo, aconchegante e comidas simples, dentre elas as especiarias da culinária alemã. 
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Bertoncini (2011) ao realizar sua pesquisa falando da vocação turística e identidade local de 

São Joaquim, para o projeto “Acorde São Joaquim” levanta diversos dos elementos que 

existem no município, para mostrar esse despertar e vocação para o turismo. Assim como faz 

Pitz (2011) ao identificar e analisar os fatores fundamentais para que o turismo se despertasse 

em Rancho Queimado.  

 São Bonifácio oferece, em termos de turismo, hospedagem em aérea rural, casa do 

produto colonial, gastronomia alemã, áreas naturais (cachoeiras, PEST e paisagem) turismo 

arquitetônico (casas em estilo enxaimel), entre outros. Estes elementos são suficientes para 

abordar o turismo rural como uma marca local. Embora tenha todos esses atrativos, a 

atividade turística não acontece com o sucesso desejado pelos diferentes munícipes 

envolvidos com o turismo que vem ocorrendo no município.  

 De alguma forma articulações precisam ser feitas para que a atividade seja 

desenvolvida com maior sucesso. Diante dos diálogos realizados com os envolvidos com o 

turismo do município, é possível observar que não é feito uma “rede” entre os mais 

interessados, faltando de fato articulação para a efetivação de algumas ações e serviços, 

precisam se organizar para chegar a um consenso, de ações a serem tomadas. 

 A Carta de turismo de São Bonifácio (anexo único) foi definida de forma participativa 

no 1º Seminário Municipal de Turismo Rural que ocorreu em agosto de 2004. Passados dez 

anos, muitas ações não foram refletidas e concretizadas. Talvez tenha faltado trazer os 

maiores interessados para esse diálogo, colocando em prática os objetivos traçados na carta. 

Junto aos novos questionamentos que apareceram ao longo do tempo, talvez seja o momento 

para que os setores privado, público e terceiro setor discutam questões como: museu, 

banheiros públicos, sinalizações, já levantadas na carta. 

 O ator social em turismo rural reconhece o potencial de São Bonifácio, vislumbra 

como uma atividade econômica lucrativa e uma alternativa, para que os jovens queiram 

permanecer no município. Em contato com alguns jovens de realidade agrícola, eles apontam 

a vocação turística do município como uma alternativa de negócio. No caso da Associação de 

Agroturismo Acolhida na Colônia – AAAC, aqueles que têm filhos jovens na propriedade 

incentivam a atividade, colaboram sempre que possível e têm uma visão de futuro promissor 

através da prática de turismo rural. 

 Ainda refletindo sobre a visão dos jovens frente à atividade turística entre os mais e/ou 

pouco envolvidos, foi possível observar a realidade de quatro deles. Elizabeth Buss, da 

propriedade da Família Buss, é inteiramente envolvida com a recepção dos turistas na 
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propriedade dos pais, ajuda em todo o processo, desde cuidado com a decoração e o preparo 

dos alimentos até a recepção das pessoas e venda de produtos como: cachaça, geleias e 

bolachas. Elizabeth Buss, junto com a irmã Valkiria Buss, que hoje não reside na propriedade, 

confeccionam os biscoitos artesanais, tendo hoje uma variedade de 23 sabores. Elas 

aproveitam os turistas para comercializar, lembrando que Valkiria Buss é instrutora de 

turismo pela Acolhida na Colônia. 

 Outro jovem que faz prosperar a atividade na região é Thiago Hawerroth. Junto com a 

mãe, Renita Hawerroth, produz pães de milho. Thiago Hawerroth é capacitado em panificação 

pelo SENAI, já morou fora de São Bonifácio, pois foi exercer outra profissão. Mesmo diante 

das diferentes ofertas do ambiente urbano, ele resolveu retornar e hoje, junto com a mãe, tem 

a maior produção de pães de milho do município. Thiago comenta: “Gosto da tranquilidade 

que a vida no campo me oferece”.  

 Eline Kraus, filha da futura associada Cenira Kraus, hoje mora em Florianópolis onde 

estuda Agronomia. Visita a propriedade dos pais quase todos os finais de semana e ajuda nas 

atividades da pousada. Desde que a mãe resolveu se associar, Eline Kraus está cada vez mais 

atenta a atividade.  

 O número de pesquisas que acontecem no município sobre os diferentes temas, mostra 

aos jovens a riqueza que o município tem, o presente trabalho citou algumas das pesquisas já 

realizadas, como: Alarcon (2007) trabalhando com questão da paisagem sob a ótica dos 

agricultores familiares, Caporal (2007) investigou o elemento arbóreo em áreas de Pastoreio 

Racional Voisin (PRV), Martins & Welter (2012 e 20130 abordam a questões de imigração, 

em especial os estudiosos Francisco e Egon Schaden. Boeing (2011) realiza pesquisa com o 

elemento símbolo da cidade o milho, Farias (2013) pesquisou o relação entre a paisagem e o 

processo produtivo pastoril e Simões (2010) analisou o processo de construção da marca 

territorial de São Bonifácio dentre outros trabalhos não citados. Os jovens entrevistados 

conseguem diante de tantas pesquisas feitas na cidade, ver o futuro do município prosperar 

diante de suas riquezas naturais. 

 Algumas das pessoas acreditam no potencial de São Bonifácio, em vista do que 

aconteceu com Santa Rosa de Lima e São Martinho, o município vizinho famoso pelo café 

colonial na Fluss Haus. Tendo em vista experiências bem sucedidas eles acreditam que São 

Bonifácio pode vir a se desenvolver da mesma forma. Elesbão & Almeida (2001) abordaram 

em uma de suas pesquisas, através de um estudo de caso o desenvolvimento local que São 

Martinho/SC ganhou com a pratica do turismo rural. 
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 Observando as diferentes formas de turismo nas regiões vizinhas, como o que 

acontece com São Martinho, com o café Fluss Haus, as águas termais em Águas Mornas, os 

ranchos e casa de campo em Rancho Queimado, a tendência é que São Bonifácio prospere e 

se desenvolva na mesma linha. 

 É recente a chegada do asfalto ao município, o que abre espaço para que mais 

visitantes cheguem até São Bonifácio. Isto facilita o acesso e de certa forma torna-se um 

atrativo, um acesso facilitado é mais atraente. Nos últimos 8 anos, a cidade era mais isolada, 

havendo pouca troca entre rural e urbano. Hoje isso já mudou. O acesso facilitado atrai o 

turista e também facilita a ida do campo para a cidade, como acontece nas feiras da grande 

Florianópolis. Duas das famílias entrevistadas, Família Gardelin e Recanto das Pedras, 

realizam feiras fora de São Bonifácio, um meio para o município tornar-se conhecido, pois, ao 

adquirir o produto, as pessoas se interessam pelo seu lugar de procedência, possivelmente 

despertando a vontade de conhecê-lo. 

 Outro fator que contribui para o desenvolvimento do turismo rural no município é a 

troca entre os grupos de danças típicas alemãs. Assim como na festa do pão de milho 

diferentes grupos de outras localidades trazem seu produto para apresentar em São Bonifácio, 

os grupos de dança de São Bonifácio também saem para mostrar seu trabalho fora. 

 Ou seja, independente da Associação Agroturismo Acolhida na Colônia, a atividade de 

turismo rural, já se fazia presente no município. Diante das opções que o município oferece, o 

potencial é claro. A cidade conta com o turismo de natureza para quem procura paisagem 

montanhosa e áreas verdes.  

 O Parque Estadual Serra do Tabuleiro – PEST, no entanto, está pouco presente na fala 

das pessoas entrevistadas. É possível pensar que os entrevistados não tenham clareza sobre o 

que é o Parque. Não comentam nem se “acham ruim ou bom”. Alguns até citam como uma 

área de restrição, algo que surgiu para complicar a produção (pasto), e outros falam de forma 

muito aleatória: - é bom preservar a natureza! “Mas em momento algum, nem quando 

instigados a ver como potencial atrativo a existência de uma unidade de conservação, o que é, 

para o que serve e a importância que têm, mostram-se distantes e mesmo tão perto!”. Em 

complemento ao turismo de natureza estão as cachoeiras, que é um fator complicador, pois 

muitas estão em propriedades privadas e com difícil acesso. O turismo religioso, com as 

grutas espalhadas pela cidade e as igrejas que se fazem presentes em todas as comunidades. O 

turismo histórico, pela arquitetura em estilo enxaimel, sendo um dos maiores acervos do 

Brasil. O Museu do professor Francisco Schaden, um os pioneiros do município, pai de Egon 
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Schaden antropólogo catarinense conhecido no meio acadêmico, um capital humano atrativo 

para o turismo científico. Turismo cultural, pelas danças, língua e gastronomia típica 

oferecida. 

 São Bonifácio tem características suficientes para o turismo se consolidar como 

atividade econômica no município. Isto já acontece e precisa ser melhor estruturado e 

organizado, buscar formas de atrair o turista, mantê-lo ainda mais no município, consumir 

produtos do município, levar esses produtos como lembrança ou por apenas gostar da sua 

qualidade. 

 Entre as diferentes versões que escutei sobre pensar turismo rural em São Bonifácio, a 

gama de pessoas que apostam na atividade é maior do que aquelas que duvidam. Algumas 

pessoas não acreditam no potencial, por exemplo, muitos falam: “quem quer vir pra cá ver 

montanhas?”, ou “aqui não tem nada pra fazer”, entre outros comentários. Entre os 

associados, como eles recebem pessoas que vivem a experiência de turismo rural, e saem para 

visitar outras propriedades, observa-se nesse grupo um olhar mais aberto, pois eles 

desenvolvem o estranhamento. Eles se afastam do cotidiano para conhecer o outro e observam 

que podem fazer algo tão bom quanto. Quando recebem o visitante de outra localidade e ele 

diz: “Nossa, que bacana sua ideia”, eles se animam e percebem melhor o potencial que têm. 

 Durante o período de campo foi possível observar o estranhamento de algumas 

pessoas por encontrarem-me no município, sendo: mulher, negra, jovem, fora do habitual 

daquele município com um número pequeno de habitantes, qualquer pessoa nova é observada 

e pude observar, principalmente nas comunidades mais retiradas, a “rejeição” que eles têm 

para o novo.  

 Embora algumas pessoas do município não pratiquem turismo de forma direta, seria 

interessante, talvez por parte do poder público, socializar a importância do turismo. O que a 

atividade tem a oferecer para o município e quanto ela vem crescendo. Para que essas pessoas, 

mesmo não oferecendo nenhum produto específico, façam parte da divulgação do “boca a 

boca” do potencial da cidade. 

 Sendo assim, o entendimento e a importância para quem atua frente ao turismo rural 

no município, são de que: (1) existe uma nova forma de renda, (2) consideram como um meio 

de valorizar as atividades realizadas no campo e (3) possibilidade de troca de conhecimento 

entre os diferentes grupos (cidade/campo).  
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Acolhida na Colônia: A experiência de São Bonifácio 

 

 Este tópico é destinado a discutir ou analisar como vem se dando o processo de 

implantação e adesão da Associação de Agroturismo Acolhida na Colônia em São Bonifácio. 

 A Associação vem caminhando na cidade há praticamente três anos.  A proposta da 

pesquisa foi procurar entender como esta nova “prática” vem se comportando na comunidade 

São-Bonifacense que desenvolve turismo rural no município. Diferentes pesquisas já foram 

realizadas sobre a Associação, porém enfocando a Associação ou a experiência de Santa Rosa 

de Lima/SC já que o processo iniciou-se lá. Guzzatti (2010) investiga o agroturismo como 

elemento dinamizador na construção de espaços de territórios rurais, tem como objeto de 

estudo AAAC, Nunes (2010) analisou a experiência de São Rosa de Lima – SC como 

alternativa de renda para os agricultores familiares, Lima, Oliveira & Silva (2011) fizeram 

uma analise sobre o discurso midiático da AAAC entre outras pesquisas. 

 Como já mencionado, a Associação de Agroturismo Acolhida na Colônia existe em 

Santa Catarina desde 1998. A proposta de trabalho está vincula à rede francesa Accueil 

Paysan, procurando assim traçar os mesmo objetivos enquanto uma associação voltada para o 

agroturismo.  

 A vinda da Associação para a cidade não influencia somente os associados. Por isto, 

no segundo capítulo, procurou-se identificar os atrativos que a cidade possui em termos de 

turismo e o que ela pratica, independente da associação. Em contato com alguns 

entrevistados, eles reconhecem a vinda da associação como marketing, um meio de 

divulgação do município, como acontece na Casa de Produtos Coloniais. Muitas pessoas 

param para comprar produtos e comentam que vieram até a cidade por conhecer a Acolhida 

na Colônia, que ficaram sabendo: via portal eletrônico, através da rede de amigos ou 

indicação dos municípios vizinhos. Durante as entrevistas e conversas, os entrevistados 

comentaram: 

A maioria dos meus hospedes conhecem a Acolhida e vem por 
indicação (Teresinha Kraus Rohling). 
 
Vimos à associação como mais uma forma de divulgar São Bonifácio 
(Rosane Preuss). 
 
Normalmente quem compra aqui fala, sobre a Acolhida, ou para para 
pegar informação (Casa do Produto Colonial). 
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 A Associação vem ganhando espaço não só em Santa Catarina, mas em outros estados. 

Como a experiência Acolhida na Colônia com o agroturismo já consolidada no país, 

considerada por alguns estudiosos como uma experiência pioneira no ramo do turismo 

rural/agroturismo, no Brasil, facilita a divulgação, pois, a Associação é conhecida como 

referência. Bárbara Buss conta entusiasmada: 

Quando que iríamos pensar em receber pessoas do Rio de Janeiro em 
nossa propriedade, eles gostando e nos elogiando, dizendo ter 
vontade de fazer algo tão bonito quando o nosso, lá no Rio. 
 

 Em contra partida, existem muitos munícipes descrentes de que São Bonifácio possa 

crescer e desenvolver com a Acolhida, como as regiões vizinhas, pois não conseguem 

identificar os atrativos da região, como já mostrado anteriormente. Os associados, por 

participarem de oficinas e visitas técnicas, possuem outra visão da atividade, mais próspera. 

Elizabeth Buss conta: 

Antes tínhamos vergonha de mostrar o que temos, pois achávamos 
tudo muito simples ou feio às vezes, depois de visitar outras 
propriedades vamos entendendo que o que temos a oferecer é tão bom 
quanto. 
 

 A associação vem consolidando-se aos poucos no município. Ao final do ano de 2014 

já eram sete associados. Precisa de um tempo de maturação para que ela se desenvolva a 

ponto de ser referência, como acontece em Santa Rosa de Lima/SC. Os associados agem 

ainda de forma muito dependente, e alguns deles têm receio quanto ao que podem 

desenvolver em suas propriedades. Embora muitos deles já desenvolvessem alguma atividade 

turística antes da Associação chegar, eles têm essa relação de “respeito” em estarem 

associados e procuram sempre tomar decisões com consentimento do grupo. Como conta 

Valdiria Roesner Doerner, quando me mostrava às louças que comprou para os projetos 

futuros: 

Já compro tudo de acordo com a associação, pois por enquanto não 
recebo os grupos para almoço, mas quando começar já estou de 
acordo com a Acolhida. 
 

 Neste sentido também contribui Bárbara Buss falando sobre as reformas: 

Aos poucos a gente chega lá, não dá pra fazer tudo de uma vez só, 
mas a gente mesmo ganha com as melhorias, embora a gente as faça 
pensando nos visitantes fica bom pra gente que mora aqui, também. 
 

 Hoje eles recebem visita da técnica uma vez por mês. O município conta com uma 

técnica da Acolhida na Colônia Lucilene Assing e a multiplicadora Adélfia Roesner 
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Berkenbrock que é funcionaria da Prefeitura e reside no município, porém, fica a percepção 

de que faltam ações que reúnam melhor o grupo, mais discussões, capacitação para que eles 

entendam alguns processos e troquem experiências entre as propriedades. Em um dos 

diagnósticos observados, ficou muito clara a necessidade que o grupo tem de se encontrar e 

fazer essa troca de experiências e informações, pois a maioria tem vontade de falar, expressar 

o que aconteceu em sua propriedade, compartilhar experiências, mas normalmente o tempo é 

escasso. O mesmo aconteceu na “oficina” 22, onde o tempo ás vezes é curto para trabalhar o 

planejado.  

 Cabe citar a dificuldade que cada um tem com seus horários. Às vezes, o que cabe 

para uma propriedade é restrição para outra. Bárbara Buss comenta: “Eu conto com a 

Elizabeth se eu não posso, ela vai”. Já Natifio Gardelin, falou: “Aqui em casa o tempo às 

vezes é complicado, um é tímido o outro não dirigi, normalmente eu que tenho que ir aos 

encontros, procuro não faltar”. Vislumbra-se, no entanto, que os associados de São Bonifácio 

podem se organizar para reuniões e ações independente delas serem organizadas pela técnica 

ou multiplicadora, basta acontecer comunicação entre os associados. 

 Observando os associados, foi possível identificar dois perfis: os envolvidos e 

esperançosos, e os envolvidos e desmotivados. 

 Os envolvidos e esperançosos são aqueles motivados com a proposta. Sempre que 

podem, querem melhorar algo na propriedade para receber melhor. Embora receber alguém 

tenha um apelo econômico, o significado do fato de receber alguém, seja para hospedagem, 

um café ou almoço, é maior. Fica nítida a relação entre o acolhimento dado pelas famílias e a 

elevação de auto-estima de cada uma. 

 Os envolvidos e desmotivados são aqueles que entraram para a Associação 

acreditando que seria algo mais vago, tendo como objetivo principal, mais uma forma de 

renda. Porém, já desenvolvem outras atividades onde o turismo rural não é prioridade, não 

que devesse ser, pois, se voltarmos ao capítulo I, ele surge como atividade complementar. 

Porém, nos casos dos desmotivados, ela aparece na fala das pessoas como um empecilho, 

deixando de ser realizada por terem outras atividades financeiramente prioritárias.  

 Embora esteja próximo a completar três anos da presença da Associação no município, 

alguns ajustes e monitoramentos precisam ser feitos. O convênio da prefeitura com a AAAC 

                                                           
22 De acordo com o calendário de atividades da AAAC com os associados, são reservados alguns momentos, 
para: reuniões, visitas técnicas e oficinas. Uma das oficinas que presenciei foi sobre valorização do espaço, 
sugestões de decoração e paisagismo.  
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fechou em dezembro de 2014 e a renovação do mesmo ainda não foi efetivada23. Este 

convênio é o que auxilia na vinda da técnica ao município para fazer as visitas, reuniões, 

auxiliar as propriedades e executar as oficinas. Talvez não seja o momento ideal para cortar 

esse laço. Os associados devem ser instigados a caminhar sozinhos, sim, porém não é o 

momento deles se sentirem “órfãos”. O afastamento forçado pode desmotivar alguns e não dar 

continuidade no projeto de outros. 

 Dentre as dificuldades e desafios que aparecem para quem se torna um associado, 

inicialmente o susto frente ao caderno de normas é comum, pois ele traz uma série de práticas 

que podem ou não podem ser realizadas por um associado, como: oferecer leite 

industrializado, servir alimentos em materiais de plástico (descartáveis), ter as lixeiras de lixo 

seco e orgânico, entre outras. Normalmente, boa parte das práticas saudáveis com 

alimentação, na hora de servir um café ou almoço na colônia, já é habito, mas o fato de serem 

cobrados faz com que se policiem mais, inicialmente causando a sensação de que não vão 

conseguir. 

 Uma dificuldade para muitos é o horário (disponibilidade), pois dependendo da 

atividade agrícola da família não podem atender. Isto está presente na fala de todos, que tem 

dias que podem e outros que não podem atender. Lucilene Assing até explica: “eles precisam 

entender que quem cria o horário deles são eles mesmos. Eles não vão tirar leite da vaca 

simplesmente porque o turista quer ver, vão tirar se for hora, não é um teatro. É preciso 

educar o turista para que ele compreenda o valor do agroturismo”.  

 Para alguns, a questão estrutural passa por carência, pois gostariam de ter grupos 

maiores, mas não têm espaço físico, ou faltam banheiros, mesas e cadeiras. Em algumas 

propriedades, caso ocorra uma chuva, não possuem plano B. 

 Mesmo diante dos desafios em lidar com as normas, tempo ou espaço físico, a 

associação vem se consolidando no município. Lembro-me de um questionamento feito em 

uma mesa-redonda ao Gestor de Turismo, Ademir Winkelhaus do Circuito Vale Europeu 

Catarinense, na oportunidade perguntei: Ademir, nos municípios do circuito do vale europeu, 

algum de vocês já procuraram ou foram procurados pela AAAC? O mesmo me respondeu: 

“Nosso grupo não tem perfil, nossa proposta é outra, entendemos o que é feito e não nos 

sentimos contemplados”. Isso possibilitou uma reflexão sobre São Bonifácio. Permanece e se 

torna associado aquele que tem perfil para atividade de agroturismo.   

 

                                                           
23 Possivelmente novas reuniões para firmar convênio aconteçam no primeiro semestre de 2015. 
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A visão após o campo: relação entre o teórico e empírico 

 

 A proposta deste tópico e trazer algumas relações que foram construídas ou preparadas 

para uma construção, entre os diferentes materiais que foram analisados, nas leituras, (o 

teórico) e as situações encontradas e vivenciadas em campo (empírico), procurando 

estabelecer e/ou avaliar as relações entre os diferentes termos e situações, procurando assim 

ver as relações entre teórico e empírico. 

 Começando com a teoria sobre o turismo rural ou turismo em espaço rural e ainda com 

o agroturismo. Uma série de autores procuram discutir e dialogar com esses conceitos, às 

vezes gerando uma confusão. Ora o turismo rural parece ser uma série de coisas que acontece 

no meio rural: como afirma Tulik (2003), é qualquer atividade turística de modo extensivo 

realizada em meio rural, podendo-se assim ver a amplitude da atividade. Já o agroturismo 

elenca alguns fatores para que tal atividade seja agroturismo, principalmente a presença do 

agricultor. No campo, enquanto vivenciei a experiência de estar no dia a dia das pessoas, elas 

iam me falando, mostrando o que elas fazem em sua propriedade e o que eles consideram 

como turismo rural, relacionando uma série de atividades. Afinal de contas, o que é turismo 

rural? Um almoço feito com produtos orgânicos, servido em panelas de barro? Ou um café 

com melado, cuca, produtos artesanais? Fazer uma trilha? Andar de tobata? 

 Um tanto quanto confuso, quando paro para pensar que em uma das reflexões feitas 

sobre o que seria turismo rural, tenho que o elemento fundamental da atividade é o agricultor, 

sem ele não existe a atividade, ela não é completa. Porém, as atividades citadas acima podem 

ser executadas por qualquer um, eu poderia servir um almoço com produtos orgânicos, um 

café, com produtos artesanais, enfim uma série de atividades sem considerar o que levantei 

como elemento fundamental para atividade turística, o agricultor. 

 Diante disto vi que a pesquisa se volta ao agroturismo, que traz o agricultor como o 

elemento fundamental, pois a troca de vivências o contato com o cotidiano rural só pode ser 

feita pelo agricultor. Ao contrário, seria uma encenação. Como mostram Guzzatti (2003 e 

2010), Molina (2001) e Beni (2001). Observou-se também que o Turismo Rural na 

Agricultura Familiar – TRAF, está intimamente ligado ao Agroturismo, pois como aborda o 

MDA (2004) o TRAF é uma atividade turística que acontece em uma propriedade de 

agricultores familiares, que tem como base atividades econômicas típicas da agricultura 

familiar, dispostos a compartilhar o modo de vida.  
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 Embora a Associação de Agroturismo Acolhida na Colônia traga o agroturismo como 

sua principal vertente e inspiração, observou-se que muito do que se pratica, traz o turismo de 

base comunitária também. Considerando que o protagonismo das comunidades locais é um 

dos focos do TBC, a proposta do Acolhida traz muito disto, a situação em que cada 

propriedade consiga desenvolver sua atividade turística sendo o principal interlocutor da 

mesma e promovendo o intercâmbio entre as propriedades locais, seja de produtos ou 

prestação de serviços. Por exemplo, uma propriedade oferece almoço, mas não oferece 

hospedagem, então ela indica um associado que ofereça tal serviço, fortalecendo a rede. 

 Durante a trajetória de projetar um panorama sobre as políticas públicas voltadas para 

o turismo rural ou que tenham um olhar sobre a atividade, aparece de forma frisada o Turismo 

Rural na Agricultura Familiar – TRAF, de fato a única política pública voltada efetivamente 

para o turismo rural. Em campo pude visitar propriedades que se beneficiaram do Programa, 

sendo elas: Pousada Paraíso e Pousada da Teresinha, ambas beneficiadas pelo TRAF. 

Teresinha construiu o primeiro chalé com esse benefício e Egon e Yolanda ampliaram o 

serviço da pousada, com duas novas suítes. Egon frisou: “O fato de estar associado ao 

Acolhida nos facilitou para conseguir o benefício”. 

 Um dos pontos dos quais necessitei de muitas leituras para tomar noção da proporção 

e conceituação foi identidade cultural, precisei pensar identidade e cultura de forma separada 

para em seguida pensar no conceito como um todo. A literatura acerca do tema é muito densa 

e penso que algumas fontes não conseguem captar de fato a essência. Mesmo assim, hoje 

possuo certa clareza do conceito. Isto se deu ao longo do trabalho de campo. De fato, nos 

primeiros contatos com a comunidade São-bonifacense já pude perceber elementos que fazem 

parte da identidade cultural desse grupo. 

 Considerando o tempo que tive de contato com algumas famílias pude presenciar 

algumas práticas as quais julgo serem elementos que construam a identidade das pessoas de 

São Bonifácio. As raízes (tubérculos) bem presentes na alimentação (batata doce, aipim, 

cará), os doces para passar no pão, como melado, geleias, compotas, os derivados do leite 

sempre bem presentes, normalmente preparados em casa como: queijinho, nata, manteiga; o 

pão de milho se faz presente em todas as casas. As pessoas mais antigas não comem o pão 

branco, exigem o pão de milho, principalmente os homens. A religiosidade se faz presente, 

sejam luteranos ou católicos, logo as pessoas procuram sinalizar para você a expressão de fé 

da família. Na sala ou nos quartos é possível avistar alguma imagem, quadro ou uma bíblia 

aberta. A língua alemã é falada nas casas quando você menos espera. Em algumas casas, 
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algumas pessoas sabem apenas o básico da língua portuguesa para uma comunicação breve. 

Lembro-me claramente do dia em que Valdiria e Edimar Doerner contaram alguns episódios 

que envolviam a língua alemã. Valdiria Doerner se lembrou de um vizinho que só falava 

alemão em casa e na hora de ir pra escola, como iam juntos, ele fazia todo o trajeto chorando, 

com medo da professora. Edimar Doerner contou a própria experiência, com o aprender 

português, pois tinha dificuldade. Em casa, nas tarefas, recebia pouca ajuda, o que o deixou 

cada vez mais desmotivado para frequentar os bancos escolares. Assim que teve tamanho para 

ajudar nas atividades da roça, desistiu dos estudos. 

 Embora não tenha trabalhado diretamente com as questões de gênero, em alguns 

artigos consultados e demais trabalhos, os autores citam a questão do gênero no campo. Na 

agricultura familiar isso é muito presente. Em todas as famílias que passei a presença da 

mulher frente às ações e tomadas de decisões nas famílias é muito comum. Em alguns casos 

são elas que organizam, administram e contribuem com a força braçal. Em São Bonifácio as 

pessoas comentam que a saída de jovens do município é caracterizada mais pelas mulheres, 

que saem para estudar e não retornam mais, diferente dos homens. Na casa da família Buss, 

vivenciei a experiência de Barbara Buss com a filha Elizabeth e o namorado Fábio, quando 

perguntei: “Para você foi normal ele morar aqui?”, ela respondeu: “No começo a gente 

pensou, eu e Sevério, e decidimos que sim, pois entre a gente perder a filha para ir morar 

com ele, ganhamos mais um filho, pois ele é um bom menino e ajuda nas tarefas, assim todo 

mundo fica feliz!”. Para o campo é uma situação nova, tendo em vista que o “sacramento do 

matrimônio” religioso ou civil era necessário para que os casais morassem juntos, há tempos 

atrás. Mas, os tempos são outros. 

 Considerando a metodologia adotada para realizar a pesquisa, precisamente a técnica 

de observação participante, inicialmente tinha certo pré-conceito. Fazer parte do dia a dia de 

uma família causa estranhamento, tanto para mim quanto para eles. Embora já tivesse passado 

por uma experiência parecida em meu intercâmbio, onde tive cinco famílias diferentes me 

recebendo, tive um choque cultural e língua para saber lidar ao mesmo tempo. Confesso que 

tive a mesma sensação, a única diferença foi que dessa vez eu ainda estava em meu país, mas 

a experiência de como as pessoas vivem, nos diferentes lugares, seja no mundo ou no mesmo 

estado, eu repeti. 

 Quando se fala em usar a observação participante ela é escolhida por ser: “um estilo 

pessoal adotado por pesquisadores em campo de pesquisa que, depois de aceitos pela 

comunidade estudada, são capazes de usar uma variedade de técnicas de coleta de dados para 
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saber sobre as pessoas e seu modo de vida” (Angrosino, 2009). Acredito ser bem isto. Você 

precisa estar pronto e se entregar a esse momento para que consiga nele, através de seus estilo 

próprio, enquanto pesquisador, captar os dados dos quais você precisa. 

 A experiência de campo na propriedade da família Buss foi muito válida talvez por ser 

a primeira casa onde tive pouso. Era novidade para mim, enquanto pesquisadora me 

apropriando da técnica de observar e participar das atividades de uma família.  Também para 

eles por terem uma pessoa estranha em seu espaço familiar. O acolhimento que todos tiveram 

comigo foi essencial, me passou segurança para tocar a pesquisa. Hoje minha visão da 

atividade rural, a partir dessa experiência, é bem mais delicada e detalhada. 

Sendo assim o capítulo terceiro, procurou trazer “O Reflexo da Associação de 

Agroturismo Acolhida na Colônia – AAAC em São Bonifácio”, mostrando o olhar da 

pesquisadora frente aos elementos observados em campo, dando continuidade a responder as 

perguntas de partida. Inicialmente foi analisado o turismo rural em São Bonifácio como um 

todo, refletindo sobre o que a cidade produz em termos de turismo, opinião dos atores sociais 

envolvidos, em certo momento “os jovens do meio rural” aparecem com suas expectativas de 

crescimento e desenvolvimento para o município, em geral os envolvidos com o turismo 

avaliam atividade como uma nova e boa alternativa de renda e reconhecimento das atividades 

desenvolvidas no campo. O segundo tópico aborda a experiência de São Bonifácio na 

Acolhida na Colônia, apresentado de forma geral como vem se construindo a Associação no 

município, como o município vê a associação se desenvolvendo, a visão dos associados: 

esperançosos, desmotivados e as dificuldades e desafios. O último tópico procuro-se cruzar 

um pouco do que é abordado entre o capítulo I e II, questões teóricas e empíricas, 

respectivamente, procurando relacionar as questões vistas em livros, artigos e outras 

produções científicas com o que foi vivenciado em campo, gerou-se então uma visão da 

pesquisadora, entre o que foi visto na literatura e a realidade do campo de pesquisa.  

 

 

 

 

 

 



 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

 O objetivo principal deste trabalho foi analisar o processo de adesão e adaptação da 

Associação de Agroturismo Acolhida na Colônia – AAAC no município de São Bonifácio/SC 

e sua influência no desenvolvimento do turismo rural da cidade. Analisar um projeto em 

andamento não é uma tarefa simples, pois o desenvolvimento da Associação no município é 

algo recente, então algumas informações estavam sendo levantadas pela primeira vez. Por isso 

a busca documental, dados secundários, leituras de artigos e demais trabalhos científicos 

foram fundamentos, para dar o ponto de partida. 

 A pesquisa apresentou importantes contribuições sobre temas norteadores da mesma 

como: turismo rural, turismo rural na agricultura familiar, agroturismo e identidade cultural. 

Esses conceitos serviram como base para preparação da acadêmica enquanto pesquisadora. 

Trata-se de um trabalho com alguma originalidade na medida em que já existem pesquisas 

visando compreender a dinâmica e implantação da Associação de Agroturismo Acolhida na 

Colônia, pois é um dos projetos de turismo rural referência no país, porém tendo como 

universo de pesquisa o município de São Bonifácio este é o primeiro. 

 O processo de adesão e adaptação da Associação no município vem acontecendo de 

forma suave, os primeiros associados permanecem, ocorreu apenas uma desistência, e novos 

associados surgem. O processo amadurecimento do turismo no município é uma construção 

social, embora alguns se cobrem de um retorno mais acelerado, temporalidade não é racional, 

cada território se desenvolve à medida que seus atores sociais se envolvem, sendo assim cada 

município tem seu tempo, eles podem se espelhar, porém não usar tal exemplo como verdade. 

É possível perceber que embora São Bonifácio/SC, já desenvolve se atividades 

turísticas, antes da chegada da associação, a mesma vem somando para este desenvolvimento, 

a medida que a Associação é referencia e passa a ser um meio de divulgação do município, 

pois a Acolhida na Colônia, transcende a linha de divulgar o Associado, ela divulgada a 

cidade, ou seja “São Bonifácio tem Acolhida na Colônia”.  

A consolidação da Associação no município vem se dando com o passar do tempo. À 

medida que mais pessoas conhecem a experiência e novos visitantes aparecem. Os associados 

observam que de um ano para o outro o número de visitas aumenta, e cada um vai 

aprimorando mais seu jeito de receber e interagir com seu público. Eles também já 
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identificam seu perfil, reconhecendo qual seu interesse enquanto público. Os desafios da nova 

atividade estão postos, porém não afastam ninguém por esse motivo. Para os associados é 

uma forma a mais de complementar a renda familiar e também a valorização do serviço 

realizado nas propriedades. 

Diferentes pesquisas já foram realizadas no município, sugiro uma forma de retorno 

para comunidade, as pesquisas devem ser mais bem divulgadas e debatidas pela própria 

comunidade, possivelmente uma biblioteca virtual divulgando os diferentes materiais 

científicos que abordam o município. 

Outro sugestão, seria refletir sobre a “Carta de Turismo Rural de São Bonifácio”, 

propor uma 2ª edição do Seminário de Turismo Rural, a fim de atualizar a carta e gerar novas 

discussões sobre o turismo no município e região, promover a interação e articulação entre os 

interessados no desenvolvimento da atividade. 

 Acredito ter atingido os objetivos traçados para esta pesquisa, porém isso não 

significa que novas investigações sobre o tema não devam acontecer. Outro viés possa ser 

dado em termos de investigação científica no município. Os eixos do turismo que a cidade 

contempla são vários, religioso, arquitetônico, cultural, gastronômico, ambiental entre outros. 

Enfoquei sobre o aspecto do turismo rural e agroturismo, mas acredito que outros 

profissionais (pesquisadores) possam levar seus olhares para pensar o turismo em São 

Bonifácio, a cidade sendo observada diante de uma visão interdisciplinar só somará para seu 

desenvolvimento local e regional. Embora não tenha sido o objetivo do trabalho, mas senti 

carência sobre a discussão sobre o Parque Estadual Serra do Tabuleiro – PEST, diante dos 

trabalhos produzidos sobre São Bonifácio/SC, a grande maioria deles abordam o parque ou a 

tem como tema principal. Porém nenhum deles tem como evidência o turismo considerando o 

Parque como um destino, falando mais sobre o turismo praticado no mesmo e afins, sendo 

esta uma sugestão para pesquisa. 
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ANEXO ÚNICO – CARTA DE TURISMO DE SÃO BONIFÁCIO (SC) 

Definida de Forma Participativa no Iº Seminário Municipal de Turismo Rural 

Agosto 2004 

Este documento contém, a seguir, ações sugeridas pelos participantes do Iº Seminário de Turismo 

Rural. Realizado dia 06 de agosto de 2004, com objetivo de definir rumos do futuro deste setor. 

1 – Dar oportunidade às ações definidas neste evento. Antes de agir, porém, é preciso responder: 
Que tipo de turismo queremos para o futuro de São Bonifácio? Como preservar a agricultura familiar, 

seus valores e tradições? 

2 – Capacitar agricultores familiares e empreendedores em turismo. 

3 – Elaborar um Plano Piloto Municipal de setor turístico. 

4 – Constituir um Conselho Municipal de Turismo. Neste fórum, estabelecer a interação e parcerias 

entre os vários setores e ou instituições. 

5 – Instalar um posto central de informações e receptividade ao turista. 

6 – Refletir sobre problemas futuros com pré-ações de segurança no turismo. 

7 – Ter a Escola como ponto fundamental para educação e preservação ambiental. 

8 – esclarecer legislação ambiental do Parque Estadual Serra do Tabuleiro. 

9 – Reduzir uso abusivo dos agrotóxicos. 

10 – Incentivar e apoiar a pequena agroindústria artesanal familiar e disponibilizar os produtos na 

Casa de Produtos Coloniais. 

11 – Construir um banheiro público. 

12 – construir usina tratamento de esgoto. 

13 – Implantar sinalização turística. 

14 – Melhorar as condições de estrada de acesso sul de São Bonifácio/SC. 

15 – Organizar a rota de empreendimentos turísticos. 

16 – Elaborar um calendário de eventos com participação de toda população, para divulgar os 

empreendimentos e pontos turísticos. 

17 – Promover turismo de aventura. 

18 – Resgatar e valorizar as festas tradicionais, a cultura e costumes de nossa gente.  

19 – Melhorar horário de atendimento no museu para turistas, comunidade local e visitantes. 

20 – Criar horários comerciais nos fins de semana para farmárcias, supermercados, restaurantes, 

hotéis, etc. 

21- Melhorar a qualidade da energia elétrica. 

22 – Instalar torre de celular. 
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23 – Construir pavilhão de eventos. 

24 – Melhorar a biblioteca. 

25 – Fiscalizar os infratores com o rigor do poder municipal a respeito dos pontos de poluição dos 
rios. 

26 – Promover o turismo interativo, proporcionando ao turista a participação do dia a dia de uma 

propriedade rural familiar. 

27 – Promover autoestima das comunidades rurais, Educar e conscientizar a população de seus 

desafios e potencialidades. 

 

___________________________________________ 

COMISSÃO ORGANIZADORA 

 


