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RESUMO 

 

O turismo rural tem sido destaque em diversos programas de incentivo, rotas e roteiros, em 

virtude da diversificação de atividade econômica em que os locais têm buscado a fim de 

agregar valor ao seu negócio, bem como mostrar a cultura e costumes rurais ao turista. A 

escolha do tema proposto se deu em razão da importância do meio rural para a cidade de São 

Francisco de Paula (SFP) e pela relevância das políticas públicas para o desenvolvimento do 

município. Observando outras cidades, tanto no RS, quanto em outras regiões do Brasil, onde 

o Turismo Rural tem sido muito importante para a economia, partiu-se da premissa de que a 

formulação e a implementação de políticas públicas são relevantes para que a atividade 

turística se torne um meio de renda, geração de empregos e valorização da comunidade local. 

O presente estudo propõe-se a identificar como potencializar o turismo rural em SFP, com o 

propósito de contribuir para o desenvolvimento regional. Visando esse escopo e tendo como 

objeto de estudo a área rural de SFP foram estabelecidos como objetivos específicos: 

identificar os empreendimentos que atuam no turismo rural e os que têm potencial para 

receber o turista contribuindo para o desenvolvimento regional; descrever as motivações que 

levam os turistas a visitarem o meio rural em SFP; caracterizar os empreendedores que atuam 

no meio rural de São Francisco de Paula; listar as políticas públicas de turismo rural do 

Município; propor Roteiro Rural e elaborar relatório destinado ao poder público municipal 

com proposta para potencializar o Turismo Rural em SFP. O referencial teórico foi construído 

com base em teorias e conceitos ligados ao Turismo Rural, Nova Economia Institucional, 

Políticas Públicas e Sustentabilidade. A pesquisa teve caráter exploratório e abordagem 

qualitativa e quantitativa. Com base em informações coletadas na Secretaria de Turismo de 

SFP e nas diretrizes das Políticas de Turismo, foram elaborados instrumentos de coleta de 

dados, sob a forma de entrevistas semiestruturadas e questionários, visando conhecer o 

potencial e o interesse dos proprietários em estruturar suas propriedades para o turismo, assim 

como saber dos turistas sobre o interesse em desenvolver o Turismo Rural. A pesquisa de 

campo consistiu na aplicação de questionários a moradores da área urbana para saber suas 

percepções sobre o meio rural, e a turistas que visitaram a cidade; também foram aplicadas 

entrevistas com proprietários rurais. Do estudo resultou um breve mapeamento do Roteiro 

Rural “Encantos Rurais de São Chico” e relatório de sugestões para o poder público local a 

fim de auxiliar no planejamento de políticas públicas para o desenvolvimento do turismo 

rural. 

 

Palavras – chave: Turismo Rural. São Francisco de Paula. Desenvolvimento Regional. 
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ABSTRACT 

  

Rural Tourism has been highlighted in several incentive programs, routes and scripts, due to 

the diversification of economic activity in which locals have sought in order to add value to 

their business, as well as showing rural culture and customs to tourists. The choice of the 

proposed theme was due to the importance of the rural environment for the city of São 

Francisco de Paula (SFP) and the relevance of public politics for the development of the 

municipality. Observing other cities, as in RS as in other regions of Brazil, where Rural 

Tourism has been very important for the economy, it was assumed that the formulation and 

implementation of public politics are relevant for the tourist activity become a means of 

income, job creation and appreciation of the local community. This study aims to identify 

how to enhance rural tourism in SFP, with the purpose of contributing to regional 

development. Aiming at this scope and having as object of study the rural area of SFP, 

specific objectives were established: to identify the enterprises that operate in rural tourism 

and those that have the potential to receive the tourist contributing to the regional 

development; describes the motivations that lead tourists to visit rural areas in SFP; 

characterize the entrepreneurs who work in the rural areas of São Francisco de Paula; list 

public politics for rural tourism in the municipality; propose a Rural Roadmap and prepare a 

report for the municipal government with a proposal to enhance Rural Tourism in SFP. The 

theoretical framework was built based on theories and concepts related to Rural Tourism, 

New Institutional Economics, Public Politics and Sustainability. The research had an 

exploratory character and a qualitative and quantitative approach. Based on information 

collected at the SFP Tourism Secretariat and the guidelines of the Tourism Politics, data 

collection instruments were developed, in the form of semi-structured interviews and 

questionnaires, in order to know the potential and interest of the owners in structuring their 

properties for tourism, as well as knowing from tourists about the interest in developing rural 

tourism. The field research consisted of the application of questionnaires to residents of the 

urban area to know their perceptions about the rural environment, and the tourists who visited 

the city; interviews with landowners were also applied. The study resulted in a brief mapping 

of the Rural Road Map “Encantos Rurais de São Chico” and a report of suggestions for the 

local government in order to assist in the planning of public politics for the development of 

rural tourism. 

 

Key words: Rural Tourism. São Francisco de Paula. Regional development. 

 

 

 

 



9 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1- Mapa de São Francisco de Paula ........................................................................... 37 

Figura 2 Mapa com delimitações das propriedades rurais ..................................................... 65 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1- Etapas da Pesquisa de Campo .............................................................................. 32 

Quadro 2 - Diretrizes para o Desenvolvimento do Turismo Rural ......................................... 34 

Quadro 3 - Perfil dos Empreendedores Entrevistados ........................................................... 40 

Quadro 4 - Descrição das Atividades .................................................................................... 41 

Quadro 5 - Cidade de Residência ......................................................................................... 44 

Quadro 6 - Quais os atrativos que você indicaria de São Francisco de Paula? ....................... 47 

Quadro 7 - Informações das Propriedades ............................................................................ 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1- Idade dos Turistas ............................................................................................... 43 

Gráfico 2 - Escolaridade dos Turistas ................................................................................... 43 

Gráfico 3 - Gênero dos Turistas............................................................................................ 44 

Gráfico 4 - O que motiva você a procurar a cidade de SFP? ................................................. 45 

Gráfico 5 - Qual a frequência que você visita SFP? .............................................................. 46 

Gráfico 6 - São necessárias políticas públicas e planejamento para o desenvolvimento do 

Turismo em SFP?................................................................................................................. 47 

Gráfico 7 - Você indicaria alguma propriedade rural para que outras pessoas conheçam? 

Qual? ................................................................................................................................... 48 

Gráfico 8 - Você reconhece que uma das vocações turísticas da cidade pode ser o Turismo 

Rural? .................................................................................................................................. 49 

Gráfico 9 - Você acredita que a infraestrutura é adequada para visitar o meio Rural em SFP?

 ............................................................................................................................................ 50 

Gráfico 10 - Você retornaria a SFP para participar de um roteiro de Turismo Rural? ............ 50 

Gráfico 11 - Idade dos moradores de SFP............................................................................. 51 

Gráfico 12 - Escolaridade dos moradores ............................................................................. 52 

Gráfico 13 - Gênero dos moradores ...................................................................................... 53 

Gráfico 14 - Você conhece a região Rural de SFP? .............................................................. 53 

Gráfico 15 - O Turismo Rural pode ser uma atividade econômica para o município? ........... 54 

Gráfico 16 - As propriedades Rurais deveriam mostrar suas atividades cotidianas para os 

Turistas? .............................................................................................................................. 55 

Gráfico 17 - Você tem conhecimento de parcerias, associações ou cooperativas no meio Rural 

de SFP? ................................................................................................................................ 56 

Gráfico 18 - O planejamento do desenvolvimento do Turismo em SFP pode iniciar com 

incentivos do Turismo Rural? .............................................................................................. 57 

Gráfico 19 - O meio Rural teve melhorias no último ano em infraestrutura como acesso e 

estradas? .............................................................................................................................. 58 

Gráfico 20 - A criação de rotas Rurais destacariam o município e facilitariam a visibilidade 

para o Turismo? ................................................................................................................... 58 



12 

 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

COMTUR – Conselho Municipal de Turismo 

CONEP – Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 

COREDE – Conselho Regional de Desenvolvimento 

DDTR – Diretrizes do Desenvolvimento do Turismo Rural 

EMATER – Assistência Técnica e Extensão Rural 

FEEDADOS – Fundação de Economia e Estatística 

FJP – Fundação João Pinheiro 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IICA – Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura  

IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

MTur – Ministério do Turismo 

NEE – Nova Economia Evolucionária 

NEI – Nova Economia Institucional 

OMT – Organização Mundial de Turismo 

PNUD – Programa Nações Unidas para o Desenvolvimento  

SEDACTEL RS – Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer do Rio Grande do Sul 

SEDETUR RS – Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo do Rio Grande do Sul 

SENAR – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 

SETUR RS – Secretaria de Turismo do Rio Grande do Sul 

SFP – São Francisco de Paula 

TR – Turismo Rural 

 

 

 

 



13 

 

SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO .............................................................................................................. 15 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA ..................................................................................... 17 

1.2 JUSTIFICATIVA ....................................................................................................... 18 

1.3 OBJETIVOS .............................................................................................................. 19 

1.3.1Objetivo Geral ..................................................................................................... 19 

1.3.2 Objetivos Específicos .......................................................................................... 19 

2. REFERENCIAL TEÓRICO ......................................................................................... 20 

2.1 A NOVA ECONOMIA INSTITUCIONAL ................................................................ 20 

2.2 AS POLÍTICAS PÚBLICAS NA CONTRIBUIÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO 

TURISMO RURAL ......................................................................................................... 22 

2.2.1 Turismo e o Desenvolvimento Rural ................................................................. 22 

2.3 TURISMO RURAL .................................................................................................... 24 

2.4 AS POLÍTICAS PÚBLICAS E O DESENVOLVIMENTO LOCAL .......................... 27 

2.5 SUSTENTABILIDADE ............................................................................................. 28 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS .................................................................. 31 

3.1 OBJETO DO ESTUDO .............................................................................................. 34 

3.2 COLETA DE DADOS................................................................................................ 35 

4. ANÁLISE ....................................................................................................................... 37 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA ........... 37 

4.2 RESULTADOS .......................................................................................................... 39 

4.2.1 Empreendedores das Propriedades Rurais ....................................................... 39 

4.2.2 Turistas de São Francisco de Paula ................................................................... 42 

4.2.3 Moradores de São Francisco de Paula............................................................... 51 

5. PRODUTOS ................................................................................................................... 60 

5.1 PRODUTO 1: ROTEIRO RURAL “ENCANTOS DE SÃO CHICO” ......................... 60 

5.2 PRODUTO 2:  RELATÓRIO AO PODER PÚBLICO MUNICIPAL ......................... 66 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS ......................................................................................... 67 

REFERÊNCIAS ................................................................................................................. 69 

ANEXOS ............................................................................................................................ 73 

 



14 

 

APRESENTAÇÃO 

 A proximidade com o tema vem de longa data. As origens vêm da tiragem de leite ao 

final do dia, do andar de carreta, de morar em uma área rural que hoje é urbana, de observar o 

afiar da faca em um rebolo e ainda ajudar a pesar a carne quando algum animal, geralmente 

suíno, ia para o abate. Em estar presente junto à natureza e entender que a alimentação 

saudável era aquela que se plantava, colhia e tinha destino certo: a mesa de todos os dias. 

Com legumes e verduras e ainda um suco de frutas feito na hora, ou ainda colher a fruta do pé 

e logo consumir, tem um sabor hoje para mim de infância.  

O motivo pessoal por ter escolhido este tema está na vivência durante a infância em 

um local que me proporcionou o respeito com o meio ambiente e interação com animais. 

 Me instigou saber mais e poder contribuir para o município, por ter a oportunidade 

de conhecer parte da área rural do município de São Francisco de Paula, pois quando criança 

visitava o interior para a recolher de pinhão, pescarias e caminhadas para observar cogumelos. 

Durante o desenvolvimento deste trabalho, foi possível perceber o quão rico é o 

município de São Francisco de Paula em seus 7 (sete) distritos. Em alguns pude ir in loco 

fazer a pesquisa de campo, outros eu conheci em virtude da atividade profissional que 

propiciou ter contato com a área rural. Ainda como benefício desta fase, conheci muitas 

pessoas, personalidades, pessoas influentes e importantes, professores, autores de livros e 

muita gente que pode contribuir, mesmo que indiretamente com causos, informações, lendas e 

fatos pitorescos de São Chico. No ano de 2019, em conversa informal com a presidente do 

Sindicato Rural da cidade, conseguimos viabilizar e trazer o Programa de Turismo Rural pelo 

Senar, com sucesso total, com 28 alunos e formatação de roteiros a serem lançados em breve. 

Tive ainda a oportunidade de assumir a presidência do Conselho Municipal de Turismo 

(COMTUR) e para fechar o ano de 2019 recebi o convite de trabalhar na Secretaria Municipal 

de Turismo de São Francisco de Paula. Passei por lugares que não imaginava, conheci pessoas 

de grande valor histórico e cultural para a cidade e fui agradecendo por tudo que foi 

acontecendo. O Mestrado trouxe junto uma mudança de vida, de cidade, de costumes e de 

pensamentos. Muitos aprendizados e troca de ideias. São Chico é para mim uma grata 

surpresa! 

Pessoa (2019), em seu livro retrata o turismo de forma rimada, bem-humorada e 

didática “vale destacar também as inúmeras Áreas de Proteção Ambiental, nossas lindas 
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araucárias, nosso delicioso pinhão. São Chico é um lugar privilegiado! Pensamos, sim, no 

turismo, mas respeitando sempre a preservação 
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1. INTRODUÇÃO 

O município de São Francisco de Paula faz parte do Conselho Regional de 

Desenvolvimento - COREDE Hortênsias, no Rio Grande do Sul, entre os municípios que 

possuem um território com enorme potencial, mas de baixa ocupação turística. O turismo é 

uma atividade econômica, que possibilita organizar determinado local, a partir do interesse do 

poder público, associações, outras governanças locais, empreendedores e comunidade e, com 

isso contribuindo para o crescimento ordenado do município. Para tanto o rural e o urbano 

precisam desenvolver fluxos contínuos de bens e serviços para viabilizar o “enriquecimento” 

local. A partir disso, o presente estudo propõe-se a identificar como potencializar o turismo 

rural em São Francisco de Paula (SFP), com o propósito de contribuir para o desenvolvimento 

regional. 

O turismo rural tem crescido ano após ano, e dados da OMT – Organização Mundial 

do Turismo – confirmam isso. Em meados dos anos 80, o turismo rural foi ganhando forma 

no Brasil e, conforme o Sebrae (2019), o que possibilita este segmento preservar a vida no 

campo, os costumes e ainda impulsionar a economia da propriedade. Com isso, a vantagem do 

país está na ampla extensão rural para o desenvolvimento deste segmento turístico. Outro 

fator importante é a diversificação de atividade econômica para as propriedades rurais, 

levando em consideração que o turismo rural agrega valor ao local, permitindo também a 

ampliação de emprego e renda.  

A escolha do tema proposto se dá em razão da importância do meio rural para a 

cidade de São Francisco de Paula (SFP), RS, Brasil, e pela relevância das políticas públicas 

para o desenvolvimento do município. Observando outras cidades, tanto no RS, quanto em 

outras regiões do Brasil, onde o turismo rural tem sido muito relevante para a economia, a 

formulação e a implementação de políticas públicas mostram-se necessárias para que a 

atividade turística se torne um meio de renda, geração de empregos e valorização da 

comunidade local.  

O deslocamento de pessoas vindas do meio urbano para o rural aumenta quando se 

tem a oferta de locais que proporcionem experiência ao turista, de forma que ele possa 

interagir com o meio visitado, conhecer o diferente e se tornar acolhido, sabendo que há 

estrutura para passar o dia ou alguns dias em meio à natureza e até reviver o passado por meio 

de atividades no meio rural. Vale referir também que a área rural se destaca quanto à 

produção e colheita de alimentos. Essas atividades, desenvolvidas de forma sustentável, 
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proporcionam aos moradores locais e aos turistas a possibilidade de consumo de alimentos 

saudáveis, condição imprescindível a uma melhor qualidade de vida.   

Com base na premissa de que a oferta de possibilidades aos turistas que lhe 

proporcionem experiências acolhedoras e interativas potencializa a participação em atividades 

do turismo rural, o estudo busca identificar como o turismo rural em São Francisco de Paula 

pode contribuir para o desenvolvimento regional. Um dos exemplos é a observação de 

plantações, mesmo que pequenas, podendo nortear o turismo com a vida no campo, 

mostrando que não apenas um local pode viver de colheita e produção, mas de serviço, que no 

caso implica no turista visitar um local rural. 

 O ambiente rural é extenso e com isso pode-se propor esta análise, sabendo-se que a 

atividade rural quando diversificada nas propriedades contribui para o desenvolvimento rural 

e regional, tendo em vista que o campo hoje está em destaque quanto à produção e a colheita 

de alimentos, proporcionando ao turista maior qualidade de vida e alimentação saudável. Os 

turistas que moram em centros urbanos buscam, no interior, fatores como a comida caseira, as 

atividades ao ar livre e conhecer locais que lhes proporcionem bem-estar e até mesmo 

permitam reviver o passado, identificando elementos caracterizadores daquela época. Com 

isso, a experiência se faz presente quando há a interação do turista com o local. 

 O empreendedorismo, a gestão e ainda toda a interação entre as propriedades rurais 

se faz necessário para um perfeito entendimento das organizações. Isso se explica a partir da 

Nova Economia Institucional – NEI, conforme abordado ao longo do trabalho, o que fica 

realçado nas entrevistas realizadas com os empresários rurais. 

 O trabalho proposto aborda os seguintes temas: Nova Economia Institucional; 

Políticas Púbicas na contribuição do desenvolvimento do Turismo Rural e Sustentabilidade. 

Também é feita análise com os resultados baseados na pesquisa campo, tendo como atores os 

moradores da área urbana a fim de entender a sua relação com o rural, os turistas que utilizam 

os serviços oferecidos pela atividade turística e as entrevistas com os empreendedores das 

propriedades rurais. 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

 O estudo propõe-se a responder a seguinte questão de pesquisa:  

 Como potencializar o turismo rural em São Francisco de Paula contribuindo para o 

desenvolvimento regional? 
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 Parte da hipótese de que o turismo rural sustentável em São Francisco de Paula 

contribui para o desenvolvimento regional. 

1.2 JUSTIFICATIVA 

O turismo constitui-se em uma das áreas econômicas que mais cresce mundialmente, 

com taxas superiores as apresentadas pela economia. O turismo rural acompanha esse 

comportamento. De todos os turistas, no mundo, três por cento (3%) direcionam suas viagens 

para o turismo rural, com um crescimento de aproximadamente seis por cento (6%) (IICA, 

2013). O município de São Francisco de Paula (SFP) possui uma área territorial bastante 

ampla, vocacionada para a agricultura, para o agronegócio e Unidades de Conservação, com 

um campo aberto de trabalho, de possibilidades de estudo, e de emprego e renda.  

 Pode-se afirmar, com base em relatos do Poder Público, que não existe roteiro, ou 

rotas organizadas interligando as propriedades rurais a fim de receber turistas no município. 

Proprietários rurais demostram interesse de se estruturarem para tal, porém, ainda tratam o 

tema de forma insipiente. Municípios vizinhos, no entanto, estão planejados e organizados 

para eventos nas propriedades rurais, bem como para receber visitantes aos finais de semana.  

 Muitas propriedades rurais têm trabalhado de forma individual, vendendo o seu local 

a fim de promover o seu negócio. Porém sabe-se que para que os turistas permaneçam na 

cidade por mais tempo, é preciso que se crie maneiras e motivos para ficar mais tempo, pois a 

grande maioria não viaja sozinho, sempre há mais de uma pessoa em sua companhia. A 

necessidade de poder dizer que o município tem um roteiro ou rota rural organizada é de 

todos. 

 A Região das Hortênsias, importante área turística nacional, onde se insere SFP, 

possui de um lado um turismo consolidado, principalmente Gramado e Canela e de outro, um 

território com enorme potencial, mas de baixa ocupação turística. O setor rural, juntamente 

com o ambiente e a realização de eventos são valores eminentes para a consolidação do 

turismo, na região (Plano Estratégico Participativo de Desenvolvimento Regional do 

COREDE Hortênsias: 2015-2030, pg. 47-52). 
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1.3 OBJETIVOS 

 Os objetivos propostos para este estudo destinam-se a responder a questão formulada 

na pesquisa; vale enfatizar que alcançá-los significa criar as bases para que o turismo rural em 

São Francisco de Paula possa contribuir com o desenvolvimento regional. 

1.3.1Objetivo Geral 

 Analisar como o turismo rural em São Francisco de Paula pode contribuir para o 

desenvolvimento regional. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Os objetivos específicos listados a seguir auxiliam na compreensão do objetivo geral. 

a) Identificar os   empreendimentos que atuam no turismo rural e os que têm 

potencial para receber o turista contribuindo para o desenvolvimento regional; 

b) Descrever as motivações que levam os turistas a visitarem o meio rural em São 

Francisco de Paula; 

c) Caracterizar os empreendedores que atuam no meio rural de São Francisco de 

Paula; 

d) Listar as políticas públicas de turismo rural que contribuem para o 

desenvolvimento regional; 

e) Propor o Roteiro Rural “Encantos Rurais de São Chico”; 

f) Elaborar relatório destinado ao poder público municipal com proposta para 

potencializar o Turismo Rural em São Francisco de Paula. 

 

Baseado nisso, a próxima abordagem será o referencial teórico que terá como temas 

principais: Nova Economia Institucional, turismo e desenvolvimento rural, turismo rural, 

políticas públicas e sustentabilidade. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 A primeira etapa do referencial teórico consiste em abordar a Nova Economia 

Institucional (NEI), com alusão ao empreendedorismo dos proprietários rurais como 

contribuição para o desenvolvimento turístico.  

2.1 A NOVA ECONOMIA INSTITUCIONAL 

 O empreendedorismo é uma das formas mais organizadas para o desenvolvimento de 

uma região. Ao se tratar do meio rural, se torna ainda mais instigante, pois muitos não têm 

acesso à informação como na área urbana ou ainda não estudaram tanto quanto as pessoas da 

região central, muitas vezes por falta de oportunidade e acesso por meio da tecnologia. 

 A reflexão acerca do tema da Nova Economia Institucional (NEI) é importante pelo 

fato de explicar sem dar novas respostas a velhos questionamentos, mas em responder a novas 

questões (AMORIN, 2015). A NEI estuda a interação entre as instituições e como essa 

interação afeta a economia e a sociedade (MIGUEZ, 2011). 

 O estudo das macro instituições e a forma como elas influenciam o desenvolvimento 

do sistema econômico trata-se da primeira das vertentes da NEI. Teve origem nos trabalhos de 

North, e seu foco direcionado para as regras políticas, sociais e legais. A segunda vertente 

com abordagem micro analítica, tem foco na formação de instituições que assegurem a 

cooperação e diminuam os custos de transação (MARINS, 2019). Tem-se com isso, o 

redimensionamento do papel das instituições facilitando as transações privadas e a 

cooperação. 

 Grechi (2011) atenta que há diversidade de correntes, de definições e linhas teóricas. 

As instituições servem de elo entre o plano micro e o plano macroeconômico e também 

acabam sendo catalisadoras dessas mudanças causadas por conflitos e/ou inovações 

tecnológicas. “Por serem ‘fruto’ da ação humana e acompanharem o processo evolutivo das 

mesmas, as instituições estão estreitamente relacionadas ao processo histórico de cada lugar” 

(GRECHI, 2011, p.22). Para o autor, as teorias tiveram ascensão com nomes que levaram as 

ideias e conquistaram prêmios como a Nova Economia Institucional – NEI, representada por 

Ronald Coase, Oliver Williamson e Douglass North; os Neo-institucionalistas, os 

evolucionários (Hodgson, Rutherford, Samuels, Galbraith); e os regulacionistas (Boyer e 

Aglietta). 



21 

 

 Conforme Marins (2019) a NEI surgiu por volta da década de 30 com destaque para 

Douglas North. No artigo “No papel das instituições no desenvolvimento econômico”, North 

(2003) relata a importância das instituições, visto que na falta delas não saberíamos como 

lidar um com o outro. “As instituições são os sistemas de incentivo que estruturam a interação 

humana. Eles podem tornar previsíveis nossas relações uns com os outros todos os dias em 

todos os tipos de formas” (NORTH, 2003, p.06).  

Marins (2019, p. 39) ainda ressalta que “na medida em que os problemas evoluem, o 

desenvolvimento das instituições políticas, econômicas e sociais permite que se resolvam 

esses problemas”. Isso em decorrência da adaptação em virtude de opções que instituições 

oferecem.  NEI tem a combinação com economia e história econômica.  

 As instituições estruturam as interações humanas, em outras palavras, incentivam 

para que as pessoas se expressem de certos modos. São eficazes, além de estruturar aspectos 

econômicos, políticos e sociais. Em outras palavras: definem e limitam o conjunto de escolhas 

dos indivíduos (NORTH, 2003). 

 Amin (1998) evidencia a importância da interação entre atores diversos, 

estabelecendo redes entre instituições e organizações. Siman; Conceição; Filippi (2006) 

abordam a questão da criação de organizações, a eficiência, bem como a questão econômica 

explicando a problemática: 

as instituições são criadas não necessariamente para serem 

socialmente eficientes, e sim para servir aos interesses daqueles que 

têm poder de barganha para criar novas regras. Em um mundo em que 
o custo de transação é zero, o poder de barganha não afeta a 

eficiência, mas em que um mundo de custo de transação é positivo, ele 

afeta – molda a direção da mudança econômica de longo prazo. 

(SIMAN; CONCEIÇÃO; FILIPPI, 2006, p. 41). 

 

 

 Os mesmos autores Siman; Conceição; Filippi (2006) esclarecem a diferença de 

Nova Economia Institucional – NEI e Nova Economia Evolucionária – NEE. Com 

abordagens diferentes sobre as fontes de crescimento, porém com a semelhança de explicar o 

porquê da diferença de desenvolvimento econômico entre os países. Enquanto a NEI se volta 

para os fatores que moldam e definem a interação humana dentro das organizações a NEE 

enfoca no avanço da tecnologia. 

 Grechi (2011) alerta que a NEI defende a ideia que compreende a elaboração de 

modelos que permitem medir os custos intrínsecos às trocas promovidas no mercado e, nesta 

perspectiva, seria uma alternativa para redução custos, que foram chamados por Coase de 

“custos de transação”. Giza-se, em sintonia com Menard; Shirley (2005); e com Siman; 
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Conceição; Filippi (2006) que nos serviços considerados intangíveis, é o caso da área do 

turismo, em que os pacotes e outros produtos são adquiridos antes do consumo, com um claro 

limite da mensuração de informações relevantes, o papel das instituições torna-se ainda mais 

relevante ao reduzir as incertezas e definir e limitar o conjunto de escolhas individuais.  

 Na medida em que a as instituições e suas interações, objeto da NEI, contribuem com 

a estabilidade e a previsibilidade, com mediações entre a microeconomia e a macroeconomia 

e valorizam a interdisciplinaridade para a construção do embasamento teórico para a busca da 

eficiência e de competitividade nas estruturas de governança (MENDES; FIGUEIREDO; 

MICHELS, 2009) é possível estabelecer um elo para fundamentar a base teórica necessária ao 

enfrentamento das questões que dificultam ter no turismo rural um forte instrumento para 

alavancar o desenvolvimento da região. 

 A área do turismo, e mais especificamente o turismo rural, que tem sido motivo para 

reflexão dos estudiosos, com esse aporte oferecido pela NEI, passa a ter um lastro teórico para 

fundamentar suas contribuições. O meio rural pode contribuir para o desenvolvimento 

regional a partir do momento que existam políticas públicas e instituições que amparem o 

segmento para que se possa continuar com o trabalho no campo, contribuindo para a vivência 

de muitas pessoas, desde moradores, visitantes, turistas, professores, pesquisadores e 

estudantes em geral. A preservação a atividade no meio rural se torna emergente. 

2.2 AS POLÍTICAS PÚBLICAS NA CONTRIBUIÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO 

TURISMO RURAL 

 Nesta parte do trabalho, as políticas públicas e o turismo ganham um enfoque maior, 

o que contribui com uma análise mais ampla do desenvolvimento do turismo no meio rural e a 

importância das políticas públicas, neste meio. 

2.2.1 Turismo e o Desenvolvimento Rural 

Antes mesmo de se ter o turismo como um sistema organizado, em tempos remotos, 

as pessoas se deslocavam por diversos motivos, como saúde, religiosidade e outros. Hoje se 

atenta para o fato da experiência, de conhecer novas culturas, da interação com a natureza e 

vivência em área rural, local onde se possa interagir com o meio visitado. 
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Segundo Sartor (apud BAHL, 2004, p. 33), a viagem é como uma renovação e 

amadurecimento do indivíduo, pois esse “cresce na medida em que conhece novas culturas e 

entra em contato com diversidades étnicas”. 

A viagem constitui-se num ato de liberdade intrínseca que, ao realizá-

la, propicia renovações e maturidade, dimensionamento e mais 

conteúdos do mundo. Cresce à medida que assimila novos elementos 

dos povos visitados. Participa de um cotidiano desconhecido, que 

apresenta manifestações diversas, soma de toda uma cultura 

manifestada por meio das artes, do folclore, da gastronomia, do 

artesanato, do comércio e indústria, dos contatos humanos e materiais, 
do comportamento em geral da localidade (SARTOR apud BAHL, 

2004, p. 33). 
 

Dessa forma, são muitos interesses e motivações que levam as pessoas a viajarem, 

tornando seu tempo livre em um momento de descontração na busca de conhecimento, 

descanso, relaxamento e novas descobertas. A partir disso, é possível observar a segmentação 

do mercado turístico que, conforme o estudo das demandas e adequação da oferta, propiciou o 

surgimento de diversas tipologias em suas amplas abordagens. O indivíduo que pratica o 

turismo apresenta comportamentos que se modificam, tem vontades, necessidades e 

exigências e o mercado precisa possuir uma oferta adequada para atender tais necessidades e, 

muitas vezes, tendo que se preparar para entender e atender as expectativas de uma demanda 

tão diversificada (ANSARAH, 2005). 

Percebe-se, tanto no comportamento do consumidor, quanto na comercialização de 

destinos, que há uma fragmentação dos tipos de turismo. Antes se dividiam por poucas 

características e, com o passar dos anos, os estudos foram se aprofundando e passou-se a 

perceber modificações dos desejos dos viajantes, bem como as transformações do mercado 

turístico. Com a expansão de empresas, muitas usaram como estratégia a inovação e criação 

de novos mercados, colaborando para que surgissem outros nichos de turismo. 

Os segmentos de mercado turístico surgem devido ao fato de as 

empresas e os governos desejarem atingir, de forma mais eficaz e 

confiável, o turista ou o consumidor em potencial. É praticamente 

impossível um destino turístico abarcar todo o público que em algum 

momento estaria interessado em consumir seus bens e produtos, 
assim, a segmentação torna-se o meio mais precioso de se atingir o 

público desejado (PANOSSO NETTO; ANSARAH, 2009, p. 19). 

 

 

Oliveira (apud BARRETTO FILHO, 1999, p.123) comenta que o homem sempre se 

deslocou por algum motivo, necessidade ou desejo. Lembra que desde os primórdios o 

homem procurava suprir suas necessidades por sobrevivência, como a busca pela água, frutos 
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e comida em geral. E ainda observa que os gregos e os romanos foram os primeiros a se 

deslocar com o objetivo de prazer. 

Andrade (1998, p.87) traz uma abordagem sobre motivações, explicando que com a 

vida urbana cheia de atividades fez com que a sociedade buscasse soluções para que os 

indivíduos saciassem suas vontades e ambições. Para isso, mostra que “as principais 

motivações do turista são o desejo e necessidade de evasão, espírito de aventura, aquisição de 

status, necessidade de tranquilidade, desejo ou necessidade cultural e desejo ou necessidade 

de compra”. 

Dentro deste pensamento, o turismo rural vem ao encontro com atividades em meio à 

natureza, com âmbito cultural, mostrando o cotidiano de famílias que vivem em propriedades 

rurais e têm a sua atividade econômica com foco na agricultura familiar. Para Ribeiro “os 

modos de vida locais estão vinculados à natureza de uma vida rural, que pode incluir 

atividades como a pesca, criações e cultivo de subsistência, entre outras” (Ribeiro in Santos e 

Souza, 2010, p. 347). 

Com isso, segundo o Ministério do Turismo, o Turismo Rural na Agricultura 

Familiar (TRAF) consiste em: 

“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” (MTur, 2010, p. 21). 

  

 Souza e Dolci (2019) lembram dois aspectos importantes, primeiro que o Turismo 

rural atinge uma parte pequena de turistas, mas que geralmente são pessoas de alto consumo e 

que gastam consideravelmente no período em que estão no meio rural. E o segundo aspecto, e 

não menos importante, está na questão que o segmento de turismo rural deve ser considerado 

uma atividade de destaque, porém não a solução de tudo quando se fala de desenvolvimento 

rural e que é trabalhado e persistido tem resultados a longo prazo. 

2.3 TURISMO RURAL   

Novaes apud Portuguez (2006) lembra que o início da sociedade veio da área rural, 

pois foi o campo que supriu a necessidade humana que é o alimento. A mesma autora ainda 

ressalta que atualmente em países mais industrializados, os moradores da área urbana vão ao 

campo ou a áreas rurais em busca de cura, em virtude do estresse da vida moderna. Desse 
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modo, as áreas rurais sofrem valorização, pois este espaço passa a ser o foco para lazer, 

descanso e a opção para sair dos centros urbanos. 

Em outros lugares, como Estados Unidos e países da União Europeia, a ideia de 

Turismo Rural é uma atividade econômica e são organizadas políticas públicas específicas 

para o meio rural. Segundo o Ministério do Turismo (2010), 

Turismo Rural é 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 MTUR, 2010, p. 18). 

 

E em uma visão mais ampla, para diferenciar os tipos de turismo ligados à zona rural, 

e diferenciar o turismo rural do turismo em espaços ou áreas rurais, o próprio Ministério do 

Turismo (2010) conceitua que 

Todas as atividades praticadas no meio não urbano, que consiste de 

atividades de lazer no meio rural em várias modalidades definidas 
com base na oferta: Turismo Rural, Turismo Ecológico ou 

Ecoturismo, Turismo de Aventura, Turismo de Negócios e Eventos, 

Turismo de Saúde, Turismo Cultural, Turismo Esportivo, atividades 

estas que se complementam ou não (MTUR, 2010, p. 19). 

 

Com isso, a demanda turística no meio rural tem crescido devido ao fato de muitas 

pessoas não conhecerem a vida do campo e terem curiosidade. Ou pelo fato de quererem 

contato com o meio rural, praticando o turismo de forma a interagir com a propriedade. Abre-

se o viés de que esta prática pode trazer renda para os proprietários, a partir do momento em 

que estes abrem as portas da sua propriedade rural para turistas, mostrando com isso o seu 

plantio, animais, e que o visitante possa interagir com o meio, contribuindo para alternativa 

econômica culminando em seu desenvolvimento rural.  

Para tanto, a busca de ambientes rurais vem crescendo, pois, o turista quer, além de 

interagir com a rotina do campo, sair do meio urbano e deixar de lado a sua rotina e até 

mesmo hospedar-se no local, com conforto, acolhimento e hospitalidade, tendo interação com 

o meio rural, de forma a entrar no mundo da propriedade em que está conhecendo.  

Por isso, o turismo rural é aquele que tem por objetivo proporcionar aos visitantes 

desfrutar das particularidades da propriedade rural, desde a rotina, o dia a dia de uma 

propriedade rural. Dinis (2011) salienta que o turismo rural pode ser classificado com tipo de 

atividade, tipo de recurso rural e tipo de turismo. A mesma autora lembra com o 

amadurecimento do pensamento em que todos devam se sensibilizar com o meio ambiente, é 

necessário o desenvolvimento de um turismo rural mais sustentável. Alerta ainda que o 

turismo sustentável precisa da participação de todos os atores envolvidos na cadeia turística. 
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Cabe ressaltar aqui, que todo pensamento de desenvolvimento rural, visa à 

sustentabilidade. Tudo é feito para não impactar o meio ambiente, com visitas guiadas nas 

propriedades com auxílio de profissionais que entendem do rural ou ambiental, como 

acontece em determinados locais com controle de entrada e saída, e com número máximo por 

dia, pensando na saúde do local e preservação do meio ambiente. 

Sabe-se que o turismo de massa tem seus contrapontos relativos a não educação das 

pessoas que estão nos locais naturais, por isso é importante a mobilização desde a sinalização, 

até condutores que falem das regras para que a visita seja o mais saudável possível, levando 

informação e segurança ao visitante e ainda mostrando as faces de que se pode conhecer para 

preservar. 

 Segundo o Plano Estratégico de Desenvolvimento Regional 2015 – 2030 Corede 

Hortênsias1, é possível afirmar que o setor rural é um dos setores que precisam ser envolvidos, 

observando a sua ligação com o turismo e unindo a academia que tem papel importante na 

Região das Hortênsias, 

A formulação de um turismo na região passa por alguns aspectos: a 

criação em parceria com as universidades da região com projetos de 

extensão envolvendo capacitação, além da associação com outras 

áreas turísticas e com estrutura do trade do setor. O trinômio: 
ambiente, setor rural e eventos são valores eminentes para a sua 

consolidação. (PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL 2015 – 2030 COREDE HORTÊNSIAS, p.17). 

 

E ainda, pensando na contribuição do turismo para o desenvolvimento local e 

regional, é necessário que se pense em criar formas de o turista conhecer o local e uma delas é 

estruturar rotas turísticas, fazendo com que a região seja conhecida por estes locais, 

delimitados e com os empreendedores organizados no acolhimento dos visitantes, com 

qualidade no atendimento, gerando visibilidade, comercialização, emprego e renda como 

afirma Marins (et al, 2016), 

O turismo pode promover o desenvolvimento local, mas para isso é 

preciso desenvolver atividades paralelas, a exemplo da criação de 
rotas turísticas. A estruturação de rotas turísticas tende a gerar o 

crescimento econômico e o surgimento de renda extra, a valorização 

da atividade econômica, o melhoramento das condições locais e, por 

conseguinte, o desenvolvimento (MARINS et al, 2016, p. 390). 

 

                                                
1 A Região das Hortênsias é composta por sete municípios: Picada Café, Nova Petrópolis, Gramado, Canela, São 

Francisco de Paula, Jaquirana e Cambará do Sul, conforme Plano Estratégico de Desenvolvimento Regional 

2015 – 2030 Corede Hortênsias (p. 17). 
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Sabendo que o turismo é uma atividade econômica, este fenômeno pode, além de 

tudo, organizar determinado local a partir do interesse do poder público, associações, outras 

governanças locais, empreendedores e comunidade discutindo as melhorias e colocando em 

prática as demandas levantadas e contribuindo para o crescimento ordenado do município e o 

fenômeno turístico. 

São Francisco de Paula tem um campo vasto neste sentido, pois está inserido em 

umas das regiões mais conhecidas e visitadas do Brasil, a Região das Hortênsias, com Canela 

e Gramado que recebem milhares de turistas anualmente por conta de seus atrativos como 

parques e eventos, além da cadeia hoteleira e rede gastronômica consolidadas. 

2.4 AS POLÍTICAS PÚBLICAS E O DESENVOLVIMENTO LOCAL 

A necessidade de se ter políticas públicas relacionadas ao turismo passou a ser de 

suma importância para que a atividade consiga se desenvolver. Howlett et al (2013) alerta que 

a política pública é a relação entre governo e cidadãos e que em uma visão mais 

contemporânea o foco de entendimento está no que os governos estão fazendo. 

Segundo Souza e Dolci (2019, p. 55)  

 

As políticas públicas podem ser instrumentos capazes de promover 

bem-estar social e crescimento econômico, mas, para isso, é 

imprescindível que essas políticas sejam elaboradas levando em 

consideração o contexto da região onde estão inseridas e a 

participação da sociedade. 
 

Em São Francisco de Paula, o poder público está tentando uma maior aproximação 

das propriedades rurais, visto que o turismo na cidade está acontecendo de forma gradativa e 

os investimentos até então estavam direcionados a eventos para atrair visitantes para a cidade, 

contribuindo para o aumento do fluxo turístico. Para isso, a estratégia é viabilizar a vinda de 

parques turísticos baseados na sustentabilidade e valorizar as propriedades rurais já existentes 

no município. 

A Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer do Rio Grande do Sul coordena o 

Grupo de Trabalho de Turismo Rural Gaúcho em parceria com diversas entidades ligadas ao 

segmento. O objetivo geral deste grupo está no desenvolvimento, estruturação, capacitação e 

promoção do segmento rural de turismo no RS, sob o ponto de vista institucional e, 

paralelamente, visa fomentar a qualificação de proprietários/as e trabalhadores/as afins, 

gerando trabalho e renda (SEDACTEL, 2017). 
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Diretrizes para o Desenvolvimento do Turismo Rural (DDTR) enfatizam que o 

crescimento deste segmento turístico está na necessidade de diversificação de atividade do 

produtor rural e o desejo das pessoas, principalmente as pessoas moradoras em zonas urbanas, 

em estar perto da natureza, entrar em contato com suas raízes e costumes, e com um modo de 

vida mais saudável (MTur, 2004). 

De acordo com Henz; Staduto; Piffer (2018) é preciso repensar o meio rural, refletir 

sobre novas dinâmicas para incentivar que a pessoas fiquem morando neste ambiente rural. 

Para isso é necessário políticas públicas a fim de incentivar os moradores a permanecerem no 

campo. Além disso, os mesmos autores citam o Turismo Rural como atividade econômica 

alternativa, complementando a renda. 

A partir disso, este segmento turístico vem ao encontro do desenvolvimento regional 

que, de acordo com Amaral Filho (1996), foi um fenômeno predominantemente dos anos 90 

e, pode ser definido como: 

(...) um processo interno de ampliação contínua da capacidade de 
agregação de valor sobre a produção, bem como da capacidade de 

absorção da região, cujo desdobramento é a retenção do excedente 

econômico gerado na economia local e/ou a atração de excedentes 

provenientes de outras regiões. Este processo tem como resultado a 

ampliação do emprego, do produto, e da renda local ou da região, em 

um modelo de desenvolvimento regional definido (AMARAL FILHO, 

1996, p. 37). 

 

Outro conceito, conforme traz Barquero (1988, p. 90), atenta para o fato da 

integração entre as atividades industriais, o meio social e cultural como “normalmente a forte 

identidade da cultura local tende a assimilar as novas realidades produtivas e os novos 

esquemas de relações sociais, e os novos valores encontram um eco favorável nas zonas de 

desenvolvimento local”.  A relação entre o social, o cultural e o meio que se está inserido, 

como é o caso do meio ambiente, retrata o tripé do que se chama a sustentabilidade que será 

abordada no próximo tópico. 

2.5 SUSTENTABILIDADE 

A sustentabilidade vem sendo discutida em diversos âmbitos, áreas e setores. A 

busca em priorizar o meio ambiente, preservando para a utilização de futuras gerações tem 

sido amplamente abordada. Inacio (2010) enfoca que apesar da sustentabilidade ser geral, 

como conceito, e estar ligada ao desenvolvimento sustentável a fim de conservar e regenerar 
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os recursos naturais, tem seu entendimento ampliado de que precisa-se saber viver com a 

natureza e não a dominar. 

O conceito dos autores Sartori, Latrônico e Campos (2014) enfatiza a 

sustentabilidade com a interação da natureza e sociedade, tornando o homem presente nas 

ações. Os sistemas, com transformações constantes exigem que atitudes sejam tomadas 

antecipadamente fazendo com que os processos sejam dinâmicos. 

Caracteriza-se a sustentabilidade como um princípio aplicável à 

sistemas. Sistemas abertos, para interagir com a sociedade-natureza, 

envolvendo sistemas industriais (transporte, produção, energia, etc.), 

os sistemas sociais (urbanização, mobilidade, comunicação, etc.) e 
sistemas naturais (solo, atmosfera, sistemas aquáticos e bióticos, etc.), 

incluindo os fluxos de informações, bens, materiais, resíduos. Isto é, a 

sustentabilidade envolve uma interação com sistemas dinâmicos que 

estão em constante mudança e necessitam de medidas pró-ativas 

(SARTORI; LATRÔNICO; CAMPOS, 2014, p. 11-12). 

Para Freitas (2016, p. 56), a sustentabilidade é pluridimensional e deve ser pensada 

no equilíbrio, o que condiciona pensar que o desenvolvimento é o que proporciona bem-estar 

tanto das pessoas que aqui vivem, quanto das próximas gerações. Assim, a sustentabilidade é 

um bem de todos e o ser humano faz parte deste processo. 

Ainda para Freitas (2016) a sustentabilidade deve ser vista nas seguintes dimensões: 

ética, jurídico-político, econômico, social e ambiental. O autor desmitifica e mostra que é 

preciso ampliar o olhar e pensar além do tripé sempre abordado, social, ambiental e 

econômico.  

 Pereira (2019) aponta que a atividade turística pode ser associada com as políticas 

públicas e sustentabilidade, com isso pensando no meio ambiente e também no social. 

 
Para o turismo possibilitar o desenvolvimento econômico, faz-se 

necessária uma série de medidas, além da atuação do poder público 

com a implantação de políticas associadas ao planejamento do turismo 

e a participação da população local, de forma a gerar benefícios para a 

população local. Porém, para que desenvolvimento econômico gerado 

pelo turismo seja efetivo é necessário relacioná-lo a promoção da 
sustentabilidade ambiental e social (PEREIRA, 2019, p. 157). 

 

 Um dos instrumentos importantes para ordenar as políticas públicas em municípios e 

também é uma das exigências do Ministério do Turismo para os que estão regionalizados, ou 

seja, que pertencem a alguma região turística, como é o caso de São Francisco de Paula que 

está na Região das Hortênsias junto com Gramado, Canela, Nova Petrópolis e Picada Café, é 

o Plano Municipal de Turismo. O Plano tem a sua importância, pois para a sua elaboração é 
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fundamental a participação do poder público, empreendedores, bem como a comunidade. O 

documento, ainda que feito alguns anos atrás, a aborda como um vetor para o 

desenvolvimento sustentável da região, com preservação do meio ambiental, da cultura local e 

biodiversidade. O mesmo documento ainda avalia que o município tem “grande potencial para 

o Turismo / Pesquisa Científica e para desenvolvimento do Turismo Rural nas Fazendas do 

Município” (PLANO MUNICIPAL DE TURISMO, 2013). 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 Esta pesquisa teve como campo de estudo o município de São Francisco de Paula, 

Rio Grande do Sul. O foco da pesquisa foi a área rural sendo examinados os 

empreendimentos e também saber a percepção dos residentes da área urbana, sob a 

possibilidade da área rural se destacar no desenvolvimento do segmento de Turismo Rural. 

Esta área tem recebido incentivos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo do 

Rio Grande do Sul em parceria com a Emater do Rio Grande do Sul, através da Câmara 

Temática de Turismo Rural. 

 A pesquisa tem caráter exploratória com abordagem quali-quantitativa. A primeira 

fase da pesquisa buscou coleta de dados junto a Secretaria de Turismo da cidade sobre o meio 

rural do município e a identificação da existência de Políticas Públicas voltadas ao Turismo 

Rural. Esses dados, após terem sido coletados, foram utilizados na contextualização do 

cenário da pesquisa e análise dos dados junto à pesquisa de campo. A técnica da triangulação 

da coleta de dados foi utilizada, segundo Triviños (1987) com o 

objetivo de abranger a máxima amplitude na descrição, explicação e 
compreensão do foco em estudo. Parte de princípios que sustentam é 

impossível conceber a existência isolada de um fenômeno social, sem 

raízes históricas, sem significados culturais e sem vinculações 

estreitas e essenciais com uma macrorrealidade social (TRIVIÑOS, 

1987, p. 138). 

  Com base nessas informações e nas diretrizes das Políticas de Turismo, foram 

elaborados instrumentos de coleta de dados, sob a forma de entrevistas semiestruturadas e 

questionários, visando conhecer o potencial e o interesse dos proprietários em estruturar suas 

propriedades para o turismo, assim como saber dos turistas se há interesse em desenvolver o 

Turismo Rural. Então, foram definidas etapas, conforme o quadro a seguir que divide em 

cinco fases com “o que fazer” e “como fazer” de modo a descrever como se deu cada fase na 

questão de o que foi feito para contemplar cada fase. 
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Quadro 1- Etapas da Pesquisa de Campo 

ETAPA O QUE FAZER COMO FAZER PERÍODO 

REALIZADO 

1ª Verificar dados do 

município junto a 

Secretaria de 

Turismo: identificar 

propriedades que 

trabalham com 

turismo; fluxo de 

turistas à cidade em 

virtude do Turismo 

Rural e existência ou 

não de política 

pública, no setor. 

Consulta em documentos, 

banco de dados, sites oficiais, 

e entrevista com o Gestor da 

Secretaria de Turismo de São 

Francisco de Paula  

 

Agosto/2018 

2ª Selecionar as 

propriedades rurais 

com potencial 

turístico  

Check list com base nas 

diretrizes do Ministério do 

Turismo sobre o Turismo 

Rural  

Auxílio da Emater-RS, 

escritório SFP para listar as 

propriedades com 

potencialidade 

Junho a 

Agosto/2019 

3ª Entrar em contato 

com as propriedades 

rurais selecionadas  

Aplicação de entrevista 

semiestruturada 

Setembro e 

Outubro/2019 

4ª Selecionar turistas  Aplicação de questionário 

elaborado conforme os 

objetivos da pesquisa 

Setembro a 

Novembro/2019 

5ª Selecionar moradores 

/ autóctones  

Aplicação de questionário 

elaborado conforme os 

objetivos da pesquisa 

Setembro e 

Outubro/2019 

     Fonte: Autora (2018) 

 Na primeira etapa foram verificadas atas do Conselho de Cultura a fim de saber o 

que era pensado sobre a atividade turística. As atas foram analisadas em virtude de não se ter 

o Conselho Municipal de Turismo - COMTUR atuante, apenas a lei de criação existia na 

época em que se iniciou esta pesquisa. A entrevista com o Secretário de Turismo, Cultura e 

Desporto foi realizada em agosto de 2018, tendo duas perguntas norteadoras para as respostas 

necessárias a fim de contribuir para a continuação da pesquisa:  

 1. Como é feito o planejamento turístico do município e se há algum tipo de 



33 

 

planejamento voltado ao Turismo Rural 2. Existe alguma legislação sobre Turismo e 

Turismo Rural? 

 Em resumo, São Francisco de Paula compõe o Mapa Turístico pelo Ministério do 

Turismo, sendo município regionalizado e pertencendo a Região das Hortênsias (junto com 

Nova Petrópolis, Canela e Gramado). No município SFP a pasta de Turismo está unida com 

Cultura e Desporto. O secretário frisou que o sistema de cultura está em implantação no 

município e que o turismo, por meio do Conselho Municipal de Turismo – COMTUR - tem se 

organizado para estar efetivamente pensando e efetivando ações da atividade turística. Um 

roteiro colonial, segundo o secretário, é uma das ações que estão em planejamento, porém 

necessita de amadurecimento dos proprietários rurais em receber os turistas. Ainda ressaltou 

que é um dos desafios da gestão atual e chama a atenção que a cidade integra rotas e roteiros 

como Caminhos da Neve, Rota Romântica, Circuito Cascatas e Montanhas e Caminho das 

Araucárias. A Rota das Barragens é uma das metas para desenvolver o turismo. 

 A segunda etapa foi a escolha das propriedades rurais a serem entrevistadas. Com o 

auxílio da equipe do escritório da Emater/RS de SPF, foi possível mapear os locais, 

direcionando para os que teriam mais qualidades e possibilidades de atuação no turismo rural. 

Atualmente a Emater atende cerca de 500 produtores rurais, assim a amostra contou com 11 

(onze) propriedades rurais indicadas pelas colaboradoras. Samuel, engenheiro agrônomo, 

agendava as visitas pela Emater e com isso foi possível ir a locais mais distantes. Para 

completar os locais e assim finalizar a etapa da pesquisa de campo, foram selecionados os 

empreendedores que estavam participando do curso intitulado “Programa Turismo Rural” 

pelo Senar/RS por intermédio do Sindicato Rural de São Francisco de Paula, o que permitiu 

chegar nas onze propriedades rurais, sendo estas mais perto da sede, facilitando o 

deslocamento e finalizando esta etapa de campo. 

 Na fase que contempla os dados coletados, foram submetidos à análise e os 

resultados serviram de base para a elaboração dos produtos a serem disponibilizados pela 

pesquisa: elaboração de uma Rota Rural, “Encantos Rurais de São Chico” e relatório com 

contribuições para a Gestão Pública Municipal ordenar as atividades do Turismo Rural. 

 A pesquisa, por conter coleta de dados primários, foi submetida ao Comitê de Ética 

em Pesquisa da UERGS, conforme normas do Conselho Nacional de Ética em Pesquisa 

(CONEP), com aprovação para a aplicação dos instrumentos, questionário com moradores 

locais do município de São Francisco de Paula, questionário com turistas hospedados na rede 

hoteleira da cidade em pousadas e hotéis e entrevista com responsáveis pelas propriedades 
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rurais com potencial turístico. 

 Assim, este trabalho contempla as três linhas de pesquisa, relacionando-se com as 

Políticas Ambientais e Tecnologias Sustentáveis, por meio das políticas públicas, bem como 

ao realçar alternativas sustentáveis na aplicabilidade do projeto, nas propriedades.  Na linha 

de pesquisa Conservação e Manejo da Biodiversidade, contempla elementos do meio 

ambiente e diversidade biológica; pelo caráter social e contribuição do tema para o 

desenvolvimento regional encontra-se ligado diretamente à linha de pesquisa Sociedade, 

Ambiente e Desenvolvimento. 

3.1 OBJETO DO ESTUDO 

 O objeto de estudo deste trabalho foi a área rural. Para a base de desenvolvimento 

dos instrumentos, bem como para a análise, buscou-se, como forma de apoio, as Diretrizes 

para o Desenvolvimento do Turismo Rural, conforme mostra o quadro abaixo 

 

Quadro 2 - Diretrizes para o Desenvolvimento do Turismo Rural 

 DIRETRIZ DESCRIÇÃO 

1 Ordenamento - Identificação da legislação pertinente; 

-Desenvolvimento de estudos comparados das legislações 

vigentes;   

- Promoção de discussões intersetoriais e institucionais 

para normatização da atividade;  

-Estabelecimento de normas, regras e procedimentos 

específicos para a atividade;  

-Levantamento, classificação e cadastramento dos 

serviços; Identificação da demanda; 

2 Informação e 

Comunicação 

- Fomento à produção e disseminação de conhecimento; 

- Criação e disponibilização de rede de informação; 

- Fortalecimento e consolidação do Turismo Rural no 

Brasil; 

3 Articulação - Valorização e fortalecimento de fórum com 

representatividade nacional; 

- Estímulo à criação e fortalecimento de instituições e 

órgãos representativos do Turismo Rural; 

-Estabelecimento de convênios, acordos e parcerias 

interinstitucionais e intersetoriais; 

4 Incentivo -Identificação de fontes de cooperação e captação; 

-Negociação de crédito diferenciado  

- Simplificação de mecanismos de concessão de crédito; 

- Definição de critérios de alocação de recursos para 

financiamento de infraestrutura;  



35 

 

- Fomento e apoio a iniciativas de pequenos e 

microempreendedores;   

- Elaboração e efetivação de estratégias e ações eficientes 

para a promoção e comercialização de produtos e serviços; 

- Criação de mecanismos que priorizem a qualidade de 

produtos e serviços 

5 Capacitação -Identificação das diferentes necessidades de capacitação;  

- Avaliação de programas, metodologias e possíveis 

parcerias; 

- Elaboração conjunta de políticas, programas, planos e 

projetos específicos de profissionalização; 

- Promoção de cursos de qualificação e de 

aperfeiçoamento profissional; 

- Apoio e promoção de eventos locais, regionais, nacionais 

e internacionais; 

6 Envolvimento 

das 

comunidades 

- Identificação dos territórios com vocação para o Turismo 

Rural; 

- Promoção de encontros e de intercâmbios; 

- Planejamento do desenvolvimento territorial de forma 

integrada e participativa; 

7 Infraestrutura - Mapeamento regional para identificar as necessidades de 

infra-estrutura; 

- Identificação das responsabilidades e competências dos 

envolvidos; 

- Implantação de infra-estrutura; 
     Fonte: Diretrizes para o Desenvolvimento do Turismo Rural. Sistematizado pela autora (2019) 

3.2 COLETA DE DADOS 

 A coleta de dados teve quatro fases. A entrevista semiestruturada com representante 

do poder público, o Secretário de Turismo, Cultura e Desporto da cidade de São Francisco de 

Paula o que permitiu identificar o que norteia as ações da secretaria enquanto políticas 

públicas em turismo e o que está sendo pensado em turismo rural ou ainda sendo efetivado. 

Ainda foram consultadas e analisadas as atas do Conselho de Cultura a fim de saber o que era 

pensado sobre a atividade turística: como poderiam auxiliar no embasamento do projeto, bem 

como da futura pesquisa de campo. Vale recordar que na época da consulta existia apenas a 

lei de criação do COMTUR.  

 As entrevistas foram sistematizadas para que se pudesse ter uma ordem nas 

perguntas e após os dados organizados contribuir com os resultados da pesquisa. Os 

questionários para turistas e moradores, na modalidade fechado, possuía alternativas de 

respostas previamente estabelecidas, a fim de facilitar a tabulação após as aplicações e 

mantendo a padronização para posterior análise. 
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 O Tamanho da amostra, no total de 111 instrumentos, foi dividida em entrevista 

semiestruturada com 11 propriedades rurais com potencial turístico aplicados diretamente nos 

locais, podendo observar in loco a estrutura bem como entender o dia a dia no meio rural. O 

questionário foi feito com perguntas abertas e fechadas para 50 moradores da área urbana a 

fim de ter a percepção destes com o meio rural. E da mesma forma, foi aplicado questionário 

com 50 turistas para que se obter a visão destes quanto ao desenvolvimento do Turismo Rural 

em SFP e pretensão de receber ou não visita de turistas. 

 Os questionários foram elaborados de acordo com o Livreto de Turismo Rural que 

contém as diretrizes para o Desenvolvimento do Turismo Rural e também baseado no que é 

interessante saber quanto ao turismo rural no município. 
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4. ANÁLISE 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA 

A cidade de São Francisco de Paula, localizada a 112 quilômetros de Porto Alegre, 

está situada na serra Gaúcha, com montanhas, cachoeiras, cascatas e destaque para o Lago 

São Bernardo. Há trilhas para que os visitantes possam conhecer in loco os locais do interior 

em meio à natureza exuberante. Na Figura 1 é possível perceber a grande extensão rural que o 

município tem em comparação com o meio urbano. Com população total de 20537, conforme 

o último senso realizado pelo IBGE em 2010. Atualmente estima-se que a população esteja 

em torno de 21633 pessoas, com isso o meio urbano conta com 63.32% de pessoas enquanto o 

meio rural com 36,68% de pessoas conforme PNUD, Ipea e FJP (2013). 

Figura 1- Mapa de São Francisco de Paula 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 A marca da cultura gaúcha está presente na cidade e no campo e os casarios são uma 

forma de reviver o passado em meio ao presente, além de monumentos que, no meio da 

cidade fazem alusão à cultura gaúcha e a história do município como a cuia, a chaleira e o 
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tropeiro, entre outros.  Foi também rota de tropeiros em direção às novas descobertas no resto 

do país, na região chamado de Campos de Cima da Serra. Segundo Buffão (2011), o 

progresso de regiões do Brasil e do Estado do Rio Grande do Sul foi alavancado devido ao 

tropeirismo. Os tropeiros passavam por São Francisco de Paula e, mesmo com o acesso difícil 

e vias precárias, os povoados foram se formando e assim nascendo o que se conhece hoje por 

“São Chico”. 

 Fonseca (2015) relata que as pessoas buscavam “São Chico” em virtude da água com 

propriedades apropriadas para tratamentos de saúde, bem como o ar, considerado um dos mais 

puros, contribuindo para que muitos doentes se deslocassem com o benefício da configuração 

geográfica, apelidando a cidade de Suíça Rio-grandense. Com isso, além dos grupos que se 

formaram para o deslocamento até a cidade serrana, começou a compra de terrenos para 

construção das casas de veraneio. O mesmo autor lembra que as festas e exposições 

agropecuárias começaram na metade do século XX. 

 Os eventos que hoje a cidade promove, contribuem para mostrar aos visitantes a 

cultura e história de São Francisco de Paula, como a Festa do Pinhão. Atualmente se cultivam 

muitos produtos rurais pela vasta extensão territorial do município. Propriedades rurais do 

município de São Francisco de Paula estão produzindo queijo serrano e aderindo as normas 

necessárias para a comercialização fora da cidade. Algumas dessas propriedades já recebem 

turistas como hotéis fazenda, no entanto contam predominantemente com a subsistência e 

comercialização de produtos fora das propriedades.  Em decorrência, ameaças e fraquezas 

precisam ser consideradas para potencializar os resultados do setor, tais como: aumento de 

competitividade nos destinos da serra, desconhecimento de parte dos atrativos, dificuldade de 

acesso e inexistência de produtos ou roteiros turísticos. 

 Em 1962, o Conselho Municipal de Turismo de São Francisco de Paula publicou um 

livreto com apresentação do Dr. Bellerophonte Albuquerque, prefeito e presidente do 

Conselho na época. A obra retrata a Lei nº 439, de 12 de junho de 1961 que fala do símbolo 

do município com seus detalhes. Conta também o trajeto desde Porto Alegre para chegar em 

São Francisco de Paula, com as paradas e como era a paisagem na década de 60. As 

curiosidades do ano de 61, com uma história de uma família que se desloca da capital até a 

cidade serrana, com principais pontos turísticos, e para a surpresa de muitos o Cânion 

Itaimbezinho, que pertenceu ao município e hoje faz parte dos Cânions de Cambará do Sul. O 

hino também é mostrado no livreto, assim como belas fotografias. 
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 Lucena (1971, p. 66) afirma em seu estudo sobre o município de São Francisco de 

Paula, ainda na década de 70  

Mas para que nossa terra continue sendo boa e que uma de suas 

maiores riquezas tenha o lugar que merece perante o Brasil -  o Rio 

Grande do Sul e até o exterior – O TURISMO – é necessário que os 

serranos se unam, que tenham mais espírito de cooperação, uma vez 

que, para tal, não nos faltam belezas naturais, tão esquecidas de nós 
mesmos (LUCENA, 1971, p. 66). 

 

 A partir disso, na mesma década de 70 se pensava, falava e se vivia o turismo. 

Interessante como citado acima por Lucena (1971) uma das alternativas para o 

desenvolvimento seria a união das pessoas, e atualmente a cidade conta com uma 

representação neste formato, Associação Pró Turismo de São Francisco de Paula, a ASTURIS 

SÃO CHICO, que por acerto entre empresários resolveram colocar em prática e pensar juntos 

o desenvolvimento da atividade turística contando atualmente com 56 associados. 

 Heineck (2019) entrevistou cerca de 181 pessoas para compor o livro, que teve como 

roteiro perguntas específicas a fim de traçar estratégias para o poder público atual, tendo 

como uma das respostas sobre as alternativas a serem buscadas para se desenvolver a cidade: 

“o turismo rural é uma solução, porque temos uma área rural grande, temos o queijo, e várias 

outras atividades que não exportamos bem”. A cultura ligada ao turismo rural com riqueza em 

histórias e costumes que há em todo os distritos que compõe a cidade. 

4.2 RESULTADOS 

Nesta parte do trabalho são apresentados os resultados encontrados a partir dos 

procedimentos metodológicos utilizados na pesquisa e na aplicação das entrevistas e 

questionários. No primeiro tópico serão analisadas as entrevistas com os empreendedores das 

propriedades rurais. 

4.2.1 Empreendedores das Propriedades Rurais 

 Nos próximos quadros e gráficos será possível observar as características dos 

empreendedores entrevistados, ao total 11, que tem propriedade rural no município e com isso 

é possível dentro desta amostra observar aspectos relacionados aos proprietários e 

propriedades que incidem sobre a possibilidade de tornar efetivas e sistemáticas as ações de 
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turismo rural. Parte das propriedades já recebe turistas; outras buscam melhorias para atender 

os turistas, fortalecendo o segmento de Turismo Rural no município. 

 O Quadro 3 mostra o perfil de cada empreendedor, sua idade, escolaridade, o tempo 

de moradia no município, a quantidade de pessoas que moram na propriedade e o tempo que 

está a frente da propriedade. A maioria dos proprietários tem idade superior a cinquenta (50) 

anos, e moram há bastante tempo no município.  

 

Quadro 3 - Perfil dos Empreendedores Entrevistados 

  

IDADE 

 

ESCOLARIDADE 

MORA HÁ 

QUANTO 

TEMPO EM 

SFP? 

QUANTAS 

PESSOAS MORAM 

NA 

PROPRIEDADE? 

HÁ QUANTO 

TEMPO ESTÁ A 

FRENTE DA 

PROPRIEDADE? 

1 56 anos Superior Incompleto 30 anos 4 pessoas 30 anos e 60 anos o 

esposo 

2 60 anos Ensino Médio 3 anos 8 pessoas 3 anos 

3 60 anos Ensino Fundamental 41 anos 2 pessoas 41 anos 

4 35 anos Ensino Superior 35 anos 4 pessoas 19 anos 

5 60 anos Ensino Superior 12 anos 4 pessoas 12 anos 

6 57 anos Ensino Médio 57 anos 8 pessoas 4 anos 

7 46 anos Ensino Médio 46 anos 4 pessoas 6 anos e 58 anos o 

esposo 

8 61 anos Pós Graduação 7 anos 2 pessoas 4 anos 

9 53 anos Superior Incompleto 14 anos 2 pessoas 14 anos 

10 38 anos Pós Graduação 38 anos 4 pessoas 26 anos 

11 42 anos Ensino Superior 28 anos 5 pessoas 10 anos 

Fonte: Autora (2020) 

 A idade dos entrevistados varia entre 35 e 61 anos, o tempo em que estão na cidade, 

entre 3 e 57 anos e o tempo que administram a propriedade, entre 3 e 60 anos. A escolaridade 

se destaca pois apenas 1 dos empreendedores tem o ensino fundamental, contrapondo com 3 

empreendedores com ensino médio, 3 com ensino superior, 2 com ensino superior incompleto 

e 2 com pós-graduação. Com isso, percebe-se um número acentuado de proprietários com 

nível de escolaridade alto, com um número de 2 a 8 pessoas morando na propriedade, na 

maioria familiares e muitos sendo pessoas de meia-idade. Estas características criam as 

condições para que, se fomentados, os critérios de número 2 (dois), informação e 

comunicação; 5 (cinco), capacitação e do critério 6 (seis), envolvimento das comunidades, os 

quais compõem as Diretrizes para o Desenvolvimento do Turismo Rural (DDTR), venham a 

ser atendidos. A afirmação se fundamenta nas características dos proprietários e propriedades: 

pessoas com um bom nível de escolaridade que administram propriedades familiares 

possuem, em tese, condições de desenvolver uma comunicação qualificada, com diálogo, que 
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lhes permita mediantes arranjos cooperativos estabelecer objetivos que beneficiem o 

desenvolvimento da região.  

 O Quadro 4 mostra as atividades e produtos gerados, assim como os acessos para 

conseguir chegar até a propriedade. A representação dos locais é bastante diversificada, o que 

contribui para a heterogeneidade das propriedades, mostrando a possibilidade de 

desenvolvimento de uma rota rural e também podendo atrair mais turistas, devido ao fato de 

ter mais produtos a oferecer e não apenas de um segmento. 

Quadro 4 - Descrição das Atividades 

 Propriedade Produtos Acesso 

1 Propriedade 1 Queijo, biscoitos, pães, 

pizza integral. 

Localização: Às margens da RS 453 (Rota do Sol) 

Observação: falta sinalização do empreendimento.  

2 Propriedade 2 Morangos, agrodindústria 

(massas, geleias, biscoitos) 

Localização: Estrada do Caconde, em torno de 3km 

do centro da cidade.  
Observação: trecho em estrada de chão. 

 

3 Propriedade 3 Leite, queijo, bolachas por 

encomenda 

 

Localização: Localidade de Potreiros, 

Observação: para chegar na propriedade é necessário 

andar um longo trecho por estrada de chão. 

4 Propriedade 4 Leite, queijo, espaço para 

caminhadas e observação do 

rio e barragem 
 

Localização: Fazenda do Chimarrão. Em média 25 

km do centro da cidade. 

Observação: Necessário ir pela RS 110, sem 
pavimentação e precária, conhecida como Estrada do 

Meio. Ideal para veículos 4x4. 

5 Propriedade 5 Produtos agroecológicos, 

criação de ovinos da raça 

crioula 

 

Localização: Distrito de Lageado Grande,  

Observação: percurso de chão batido e com subida 

dentro da propriedade com grama, o que dificulta a 

subida em dias chuvosos. 

6 Propriedade 6 Criação de gado, cavalo, 
passeio por trilhas, 

churrasco na vala, 

possibilidade de 

hospedagem em uma casa 

Localização: Estrada do Blang, em torno de 15 km do 
centro da cidade,  

Observação: o percurso sem pavimentação.  

7 Propriedade 7 Criação de gado, fabricação 

de leite, possibilidade de se 

hospedar em uma pousada 

(uma casa) 

Localização: Distrito de Juá 

Observação: distante 60 km, aproximadamente 2 

horas do distrito sede. 

8 Propriedade 8 Micro cervejaria em 

desenvolvimento (hidromel, 

cerveja artesanal), bolachas, 

pães e cucas 

Localização: Às margens da RS 020,  

Observação: com fácil acesso de Taquara-São Chico, 

porém de São Chico - Taquara, não há rótula ou 

sinalização. 

9 Propriedade 9 Plantação de hortifrúti, 

lindas cachoeiras e 

possibilidade de galeto 

especial para grupos com 

pré reserva. 

Localização: Acesso totalmente por estrada de chão, 

em direção a Rolante.  

Observação: Estrada com algumas manutenções, 

porém deve-se tomar cuidado quando chove. 

10 Propriedade 10 Plantação de hortifruti  

 

Localização: Cerrito. Distante 4 km do centro da 

cidade, com acesso pela RS 110 (Estrada do Meio). 
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11 Propriedade 11 Criação de gado  Localização: Várzea do Cedro, a beira da RS 110. 

Fonte: Autora (2019) 

 Além dos produtos diversificados, o acesso é uma das diretrizes determinantes para o 

Turismo Rural. No quadro 4, além da descrição dos produtos é possível observar o acesso 

para cada propriedade, com as devidas sinalizações. Apenas 3(três) propriedades têm acesso 

por estrada com pavimentação, tendo a maioria das propriedades acesso por vias não 

pavimentadas; isso ressalta que a atividade turística do meio rural tem características 

peculiares. No entanto, a localização dos empreendimentos fora da área urbana não significa 

que a infraestrutura dos acessos não tenha que ser qualificada. A partir desse apontamento é 

possível estabelecer um mapeamento das prioridades para atender as necessidades da 

infraestrutura, que se trata do critério de número 7 (sete) das DDTR.  

No próximo tópico são encontrados os resultados das impressões dos turistas vindos 

de diversos locais e que se hospedaram na cidade. 

4.2.2 Turistas de São Francisco de Paula  

 A seguir serão apresentadas as características dos turistas que viajam para São 

Francisco de Paula, mostradas em gráficos, com base no questionário que responderam. No 

total foram 50 respondentes que colaboraram para a pesquisa de campo. Assim foi possível 

verificar o perfil, bem como a sua percepção sobre o Turismo Rural e seu desenvolvimento no 

município. Os questionários foram aplicados durante o mês de outubro de 2019, com turistas 

que se encontravam hospedados na rede hoteleira da cidade. O desenvolvimento do 

questionário nos itens relativos às características dos turistas foi elaborado conforme normas 

do IBGE (2019).  
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Gráfico 1- Idade dos Turistas 

 
            Fonte: Autora (2020) 

  

 Para saber do perfil do respondente, o Gráfico 1 demonstra a idade, sendo que 40% 

possuem entre 25 e 39 anos de idade e 34% de 40 a 59 anos, 20% com mais de 60 anos e a 

minoria com 6% entre 18 e 24 anos. Isso ressalta que o espectro da idade dos turistas que 

buscam a cidade serrana é amplo, com destaque para as pessoas entre 25 e 59 anos, o que 

constitui 74 % dos entrevistados. 

 No gráfico 2, a pergunta buscou saber a escolaridade dos turistas que responderam o 

questionário classificando-os nas seguintes categorias: ensino fundamental, ensino médio, 

ensino superior e pós-graduação. 

 

Gráfico 2 - Escolaridade dos Turistas 

 
               Fonte: Autora (2020) 
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 A grande maioria, totalizando 39% dos respondentes tem pós-graduação, 33% tem 

ensino superior, 26% tem ensino médio e 2% ensino fundamental. Considera-se que a 

característica da grande maioria dos turistas tem ensino superior ou pós-graduação, o que 

permite concluir que os respondentes possuem grau de escolaridade elevado.  

 O gráfico 3, demonstra o gênero dos turistas que responderam o questionário 

definido entre masculino e feminino. 

Gráfico 3 - Gênero dos Turistas 

 
            Fonte: Autora (2020) 

No gráfico 3, 66% dos turistas respondentes são do gênero feminino e os restantes 

34%, do gênero masculino.  

Quadro 5 - Cidade de Residência 

REGIÃO QUANTIDADE DE TURISTAS 

Brusque – SC 2 

Cachoeirinha – RS 3 

Cambará do Sul – RS 1 

Campo Bom – RS 1 

Canela – RS 1 

Caxias do Sul – RS 1 

Dois Irmãos – RS 2 

Estância Velha – RS 1 

Esteio – RS 2 

Estrela – RS 1 

Garibaldi – RS 2 

Garopaba – SC 1 

Gramado – RS 2 

Gravataí – RS 2 

Montevidéu – UY 1 

Morrinhos do Sul - RS 1 

Novo Hamburgo – RS 1 
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Parobé – RS 1 

Passo Fundo – RS 2 

Porto Alegre – RS 13 

Rolante – RS 2 

Santa Maria – RS 1 

Santo Antônio da Patrulha - RS 1 

São Leopoldo – RS  1 

São Sebastião do Caí – RS 1 

Taquara - RS 1 

Torres – RS 1 

Westfália – RS 1 
    Fonte: Autora (2020) 

 A procedência dos turistas respondentes mostra-se diversificada, na sua maioria são 

provenientes de diversas regiões do Estado, com mais de 30% vindo de Porto Alegre. Com 

percentual reduzido constata-se a presença de turistas de Santa Catarina e do País vizinho, 

Uruguai. 

 O gráfico 4, correspondendo a quinta pergunta, demonstra a motivação dos turistas 

em buscar a cidade de São Francisco de Paula para a atividade turística. 

  

Gráfico 4 - O que motiva você a procurar a cidade de SFP? 

 

             Fonte: Autora (2020) 
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 Nesta questão, o gráfico 4 retrata a motivação dos turistas para visitar a cidade de 

SFP: 64% responderam que são as belezas naturais. Vale referir que as belezas naturais se 

encontram predominantemente na área rural; 24% responderam que todas as alternativas 

serviram de motivação, empatados em 2% estão visitação a fazendas ou vivência em campo e 

eventos na cidade. E 8% responderam outras e citaram alguns locais. O que se pode observar, 

nesta questão, é que o contato com o meio rural, permeia as respostas prevalentes e mesmo 

quando mencionada explicitamente, aí com um percentual baixo, se constitui em um dos 

motivos para visitação à cidade.     

O gráfico 5, apresenta os resultados da pergunta 6, representando a frequência com 

que os turistas visitam a cidade de São Francisco de Paula.  

 

Gráfico 5 - Qual a frequência que você visita SFP? 

 
             Fonte: Autora (2020) 

  

Nesta questão, o gráfico 5 ilustra que 37% dos respondentes visitam a cidade uma vez 

por ano, 35% uma vez por mês e 28% uma vez no semestre. Observa-se com isso que a 

maioria dos turistas procuram pelo destino de SFP mais que uma vez por ano contribuindo 

para o aumento do fluxo turístico. 

 O gráfico 6, mostra se há necessidade de políticas públicas e planejamento para o 

desenvolvimento do turismo em SFP. 
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Gráfico 6 - São necessárias políticas públicas e planejamento para o desenvolvimento do 

Turismo em SFP? 

 
          Fonte: Autora (2020) 

 Ao perguntar sobre a necessidade de políticas públicas e planejamento para o 

desenvolvimento do Turismo em São Francisco de Paula, 74% dos respondentes concordaram 

totalmente, o que permite afirmar que a grande maioria percebe a necessidade do 

planejamento e do fomento estatal a fim de melhorar o desenvolvimento turístico. 

Abaixo está a relação de atrativos que os turistas indicariam no município de SFP. 

Quadro 6 - Quais os atrativos que você indicaria de São Francisco de Paula? 

Barragens 

Belezas Naturais 

Cachoeiras 

Cascatas 

Cascata da Ronda 

Castelo Montsalvat 

Cafés (São Bernardo, Capitão Chaves, Marcela´s Bistrô) 

Castelli Restaurante 

Fazendas 

Festa do Pinhão 

Festival Beatles 

Flona 

Hotel Cavalinho Branco 

Hotéis 

Lago São Bernardo 

Livraria Miragem 

Parador Hampel 

Parques 

Parque das 8 Cachoeiras 

Parque da Cachoeira 
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Parque das Cascatas 

Parque Tainhas 

Passo da Ilha 

Passo do S 

Terra do Sempre Ecopark 
    Fonte: Autora (2020) 

 

O quadro acima mostra visivelmente, que em sua maioria, os turistas consultados 

realçam os atrativos naturais, e que indicariam as belezas naturais do município. Isto indica a 

existência de um grande potencial ambiental para visitação de turistas aos atrativos naturais, 

em regra localizados na área rural. Grande parte desses atrativos estão em parques, o que 

torna mais seguro a visitação desses locais, por turistas. 

 O gráfico 7 mostra as respostas sobre o questionamento referente a indicação de 

propriedade rural para visitação para outras pessoas. 

 

Gráfico 7 - Você indicaria alguma propriedade rural para que outras pessoas conheçam? 

Qual? 

 
           Fonte: Autora (2020) 

 

 O gráfico 7 representa a indicação ou não de propriedades rurais para que outras 

pessoas possam conhecer:  51% dos consultados, respondeu não e 49% respondeu sim. As 

duas respostas tiveram percentual bem próximos, muito se deve ao fato de os respondentes 

desconhecerem que há propriedades rurais abertas para visitação no município e não 
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conhecerem de fato nenhum local que pudessem indicar, demonstrando com isso que o 

município ainda não está, de fato, trabalhando a identidade com o turismo rural. 

  

O gráfico 8 apresenta, com cinco opções de respostas, se o segmento de turismo rural 

pode ser reconhecido como uma vocação turística.  

 

Gráfico 8 - Você reconhece que uma das vocações turísticas da cidade pode ser o Turismo 

Rural? 

 
           Fonte: Autora (2020) 

  

O gráfico 8, mostra que 47% dos respondentes afirmam que o turismo rural pode ser 

uma das vocações turísticas no município, 36% concordam e 15% concordam parcialmente e 

apenas 2% discordam totalmente. Com isso, tem-se 98% de resposta positiva, afirmando que 

o turismo rural pode ser uma das vocações turísticas do município de SFP. 

A infraestrutura se constitui em um aspecto considerado fundamental nas DDTR para 

tornar efetivos políticas, programas e ações em turismo rural. 
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Gráfico 9 - Você acredita que a infraestrutura é adequada para visitar o meio Rural em SFP? 

 
            Fonte: Autora (2020) 

 

 No gráfico 9, é possível observar que 72% dos turistas consultados acredita que a 

infraestrutura é totalmente ou parcialmente adequada. No entanto, 28% percebem que a 

infraestrutura é inadequada para visitação ao meio rural.  

 No gráfico 10, o questionamento é se o turista retornaria a SFP para participar de um 

roteiro de turismo rural. 

 

Gráfico 10 - Você retornaria a SFP para participar de um roteiro de Turismo Rural? 

 
         Fonte: Autora (2020) 
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 No gráfico 12, 54% dos respondentes concordam totalmente em voltar a São 

Francisco de Paula para participar de um roteiro rural. Outro aspecto positivo: 34% dos 

questionados concordam, isso demonstra que grande parte observa o potencial do município, 

neste segmento turístico. 

 Os resultados das características dos moradores do município de São Francisco de 

Paula também se mostraram importantes para o escopo do trabalho e são apresentados na 

continuidade. 

4.2.3 Moradores de São Francisco de Paula 

 Neste item, serão apresentadas as características dos moradores que residem em São 

Francisco de Paula, que por meio de questionário responderam as questões que originaram os 

gráficos que, na continuidade, são apresentados. No total foram 50 respondentes que 

colaboraram para a pesquisa de campo. Assim foi possível verificar o perfil, bem como a sua 

percepção do urbano com o rural, ou seja, se os moradores da área urbana conhecem a área 

rural e a possibilidade de desenvolvimento do Turismo Rural no município. 

 

O gráfico 11 apresenta a idade dos moradores que responderam o questionário. 

 

Gráfico 11 - Idade dos moradores de SFP 

 
            Fonte: Autora (2020) 
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 O gráfico 11 demonstra a idade dos respondentes, sendo que 42% dos moradores 

possuem entre 40 e 59 anos; 40%, entre 25 e 39 anos; 10%, entre 18 e 24 anos e apenas 8% 

mais de 60 anos. 

 O gráfico 12 apresenta a escolaridade dos moradores que responderam o 

questionário. 

Gráfico 12 - Escolaridade dos moradores 

 
             Fonte: Autora (2020)  

 

 O gráfico 12, mostra que 40% dos respondentes tem pós-graduação; 34% ensino 

superior; 22% tem o ensino médio e apenas 4% tem o ensino fundamental. Isso demonstra 

que 74% dos moradores que responderam o questionário tem nível superior e pós-graduação, 

o que permite afirmar que o comércio e serviços tem pessoas qualificadas, bem como 

instruídas. Essa característica qualifica o atendimento e contribui para a boa impressão do 

turista quando se encontra na cidade. 

 O gráfico 13 apresenta o gênero dos moradores da cidade que foram entrevistados, 

na pesquisa 
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Gráfico 13 - Gênero dos moradores 

 
          Fonte: Autora (2020) 

 O gráfico 13 mostra que 68% dos respondentes são do gênero feminino e 32%, do 

gênero masculino. O que se pode analisar que a maioria do comércio e serviços tem em sua 

linha de frente, as mulheres como atendentes em diversos cargos. 

 

O gráfico 14 mostra as respostas dos moradores a partir do questionamento se 

conhecem a região rural de SFP. 

 

Gráfico 14 - Você conhece a região Rural de SFP? 

 
            Fonte: Autora (2020) 
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 O gráfico mostra que 90% dos moradores conhecem a região rural de São Francisco 

de Paula enquanto que 10% gostaria de conhecer. Isso retrata que o urbano tem algum tipo de 

ligação com o rural, pois muitos moradores da área urbana além de visitar a área rural também 

possuem propriedade familiar, mantendo-a na família, de geração em geração determinada 

área de terra, o que realça os laços afetivos com a área rural. 

O gráfico 15 mostra a resposta dos moradores se o turismo rural pode ser uma 

atividade econômica para o município de São Francisco de Paula. 

 

Gráfico 15 - O Turismo Rural pode ser uma atividade econômica para o município? 

 
            Fonte: Autora (2020) 

  

 O gráfico 15 mostra que 72% dos moradores concordam totalmente ao serem 

questionados sobre o turismo rural ser uma atividade econômica; 26% concordam e 2% 

concordam parcialmente. Predominantemente, a atividade de turismo em áreas rurais é 

potencialmente reconhecida pelos moradores da zona urbana, podendo ser desenvolvida e 

aceita pela comunidade. 

No gráfico 16, os moradores respondem sobre o questionamento acerca das atividades 

cotidianas nas propriedades rurais. 
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Gráfico 16 - As propriedades Rurais deveriam mostrar suas atividades cotidianas para os 

Turistas? 

 
           Fonte: Autora (2020) 

 O gráfico 16 demonstra que 53% dos moradores concordam totalmente em as 

propriedades rurais mostrar suas atividades cotidianas para os turistas; 37% concordam; 8% 

concordam parcialmente; 1% discordam; 1% discordam totalmente. Constata-se que 98% dos 

moradores respondentes concordam que as atividades cotidianas das propriedades devem ser 

mostradas para os turistas. Isso permite afirmar que é possível desenvolver o turismo rural, 

com apoio da comunidade, um dos preceitos da atividade turística que é o envolvimento com 

a comunidade, conforme estabelecido nas DDTR. 

O gráfico 17 representa se os moradores têm conhecimento de parcerias, associações 

ou cooperativas no meio rural de SFP. 
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Gráfico 17 - Você tem conhecimento de parcerias, associações ou cooperativas no meio Rural 

de SFP? 

 
            Fonte: Autora (2020) 

  

O gráfico 17 mostra que há, de parte dos entrevistados, uma razoável compreensão dos 

arranjos colaborativos, existentes na comunidade: 43% concordam que existe algum tipo de 

união no meio rural; 27% concordam totalmente e 14 % concordam parcialmente; 10% 

discordam e 6% discordam totalmente.  

O gráfico 18 representa o resultado do questionamento aos moradores sobre o 

planejamento do desenvolvimento do turismo em SFP se pode iniciar com incentivos do 

Turismo Rural. 
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Gráfico 18 - O planejamento do desenvolvimento do Turismo em SFP pode iniciar com 

incentivos do Turismo Rural? 

 
           Fonte: Autora (2020) 

  

 O gráfico 18 mostra que 52% dos moradores concordam totalmente que o 

planejamento do desenvolvimento do turismo pode iniciar por incentivos do turismo rural, 

36% concordam e ainda apenas 10% concordam parcialmente. Percebe-se que 100% dos 

respondentes entendem que o planejamento do desenvolvimento pode iniciar com inventivos 

ao turismo rural. Este posicionamento dos moradores da área urbana do município legitima 

possíveis ações do Poder Público, especialmente o Municipal, tanto em identificar fontes de 

cooperação e captação, simplificação da concessão de crédito, critérios de alocação de 

recursos para financiamento de infraestrutura, estratégias para a qualificação e 

comercialização de produtos e serviços. 
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Gráfico 19 - O meio Rural teve melhorias no último ano em infraestrutura como acesso e 

estradas? 

 
           Fonte: Autora (2020) 

 

 O gráfico 19 retrata que 48% concordam parcialmente que o meio rural recebeu 

melhorias no último ano em relação a infraestrutura; 20% discordam; 16% concordam; 

12%concordam totalmente, e apenas 4% discordam totalmente. As opiniões são divergentes, 

com 76% relatando perceber melhorias.  

O gráfico 20 demonstra os resultados das respostas dos moradores se a criação de 

rotas rurais destacaria o município para o turismo. 

 

Gráfico 20 - A criação de rotas Rurais destacariam o município e facilitariam a visibilidade 

para o Turismo? 

 
          Fonte: Autora (2020) 
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 O gráfico mostra que 66% dos moradores concordam totalmente na criação de rotas 

rurais contribuindo para o turismo; 26% concordam e apenas 8% concordam parcialmente. 

Neste quesito, 100% dos respondentes acreditam ser importante a criação de rotas rurais e isso 

vem ao encontro do produto final proposto por esta pesquisa, mapear e sugerir uma Rota 

Rural com base nas 11 propriedades visitadas, e por meio das respostas obtidas dos 

empreendedores entrevistados, dos turistas e dos moradores da área urbana consultados. 
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5. PRODUTOS 

 A pesquisa permitiu analisar o contexto do turismo rural em SFP em três eixos: 

turistas, moradores e empreendedores. Com isso, buscou-se apresentar resultados e produtos 

que contribuam para a execução da atividade turística e são eles: Produto 1 – Roteiro Rural 

“Encantos de São Chico” e Produto 2 – Relatório de Políticas Públicas ao poder público. 

Como decorrência são apresentados os produtos gerados na pesquisa: 

5.1 PRODUTO 1: ROTEIRO RURAL “ENCANTOS DE SÃO CHICO” 

A proposta inicial do trabalho em apresentar uma rota turística, na área rural de SFP, 

em razão dos dados obtidos e da análise desses dados, e do objetivo de potencializar o 

desenvolvimento da Região precisou de um ajuste na terminologia passando-se a utilizar a 

expressão roteiro em substituição à rota turística. Ocorre que rota turística é conceituada como 

um percurso continuado e delimitado cuja identidade é reforçada ou atribuída pela utilização 

turística. Na rota, existe uma sequência na ordem dos destinos a serem visitados e há sempre 

um ponto inicial e um ponto final.  O roteiro turístico é um itinerário caracterizado por um ou 

mais elementos que lhe conferem identidade, definido e estruturado para fins de 

planejamento, gestão, promoção e comercialização turística. O roteiro turístico é mais 

flexível, pois não exige uma sequência de visitação. Não tem obrigatoriamente um ponto 

inicial e um final. Estas conceituações utilizadas pelo Ministério do Turismo (BRASIL, 2010) 

servem como referência para a denominação do produto ROTEIRO RURAL “ENCANTOS 

DE SÃO CHICO”. 

Portanto, com base na análise e nos resultados decorrentes dos instrumentos 

aplicados na pesquisa identificou-se a pertinência da adoção de um roteiro de turismo rural no 

município de São Francisco de Paula. Os responsáveis pelas propriedades rurais 

entrevistados, de acordo com indicação da EMATER/RS, os turistas e os moradores urbanos 

apontaram como positivo o planejamento e a criação de atividades de turismo rural e a 

necessidade do desenvolvimento desse segmento, com vistas ao desenvolvimento da região. 

Destaca-se que, com as contribuições desses atores, mediante a adoção de uma metodologia 

que envolveu cinco etapas constando “o que fazer” e “como fazer”, foi possível mapear 

propriedades em condições de participar de um roteiro rural. Vale mencionar que nessa 

seleção foram utilizados como referência os critérios norteadores das Diretrizes para o 

Desenvolvimento do Turismo Rural. 
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Abaixo segue quadro com informações sobre as propriedades: 

Quadro 7 - Informações das Propriedades 

PRO 

PRIEDA 

DE  

 

ACESSO 

 

ATIVIDADES 

 

FOTOS 

 

 

1 

 Fácil acesso, 

porém falta 

sinalização. 

Comercialização de 

queijo, biscoitos, pães, 

pizza integral, cerveja 

artesanal e artigos em lã 

de ovelha. 

 

 

 

 

 2 

Fácil acesso, em 

torno de 3km do 

centro da cidade.  

Colheita e venda de 

morangos e hortaliças. A 

propriedade possui uma 

agroindústria, com 

produção de massas, 

geleias, biscoitos. É 

possível agendar grupo 

para refeição. 

 

 

 

     3 

Difícil acesso, é 

necessário andar 

um longo trecho 

por estrada de 

chão, distante 60 

km, do distrito 

sede. 

 

Típica fazenda serrana, 

com tiragem de leite, 

produção de queijo, e 

possibilidade de 

encomendar bolachas. 

 

 

 

 4 

Difícil acesso, 

distante 25 km do 

centro da cidade. 

RS 110, sem 

pavimentação e 

precária. Ideal para 

veículos 4x4. 

 

Fazenda com 

possibilidade de tiragem 

de leite, produção de 

queijo, espaço para 

caminhadas e observação 

do rio e barragem. 
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 5 

Difícil acesso: 

percurso de chão 

batido e com 

subida em solo 

com grama dentro 

da propriedade. 

 

Sítio com produtos 

agroecológicos, criação 

de ovinos da raça crioula. 

 

 

 

 

 

6 

Difícil acesso: 

distante 15 km do 

centro da cidade, 

em percurso sem 

pavimentação. 

Quando chove 

muito, dificulta o 

transporte em 

veículos mais 

baixos. 

 

Paradouro com 

contemplação perto da 

barragem, criação de 

gado, cavalo, 

possibilidade de trilhas, 

churrasco na vala, 

possibilidade de 

hospedagem em uma 

casa compartilhada. 

 

 

    7 

Difícil acesso: o 

distrito de Juá onde 

tem muitas ruas 

sem pavimentação, 

distante 60 km da 

sede 

A fazenda tem criação de 

gado, tiragem de leite e 

possibilidade de se 

hospedar em uma casa de 

campo. 

 

 

 

     8 

Fácil acesso, as 

margens da RS 

020, porém não há 

rótula ou 

sinalização. 

 

No local micro cervejaria 

em desenvolvimento 

(hidromel, cerveja 

artesanal), bolachas, pães 

e cucas. 
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 9 

 

Acesso razoável, 

totalmente por 

estrada de chão, 

mas recebe 

manutenções. 

 

Plantação de hortifruti, 

lindas cachoeiras, trilhas 

e possibilidade de galeto 

especial para grupos com 

pré reserva. 

 

 

 

 

 

  10 

 

Acesso razoável, 

distante 4 km do 

centro da cidade, 

com acesso pela 

RS 110 (Estrada do 

Meio). 

 

Plantação de 16 tipos de 

hortifrúti com 

fornecimento para a rede 

Zaffari. Possibilidade de 

piquenique na beira do 

açude, oficina de plantio 

de alface, caminhada pela 

lavoura e observação do 

processo de plantio e 

colheita. Café rural ou 

almoço rural para grupos. 

 

 

 

 

 

 11 

 

Acesso razoável: a 

fazenda fica na 

Várzea do Cedro, a 

beira da RS 110. 

Fazenda com 

possibilidade de trilha, 

criação de gado e café 

rural para grupos. 

 

Fonte: a Autora (2020) 

 

A análise dos dados coletados permitiu identificar nas propriedades selecionadas a 

produção de bens e serviços diversificados que variam da pecuária a hortifrutigranjeiro, e a 

possibilidade de oferta de refeições, com gêneros produzidos localmente. De 2 a 8 pessoas 

residem nessas propriedades que possuem características familiares. No entanto, a 

infraestrutura de acesso às propriedades, em regra, demanda melhorias. Das 11 propriedades, 

apenas 3 possuem acesso por estrada pavimentada.  

A análise das características dos empreendedores entrevistados (proprietários rurais) 

permitiu identificar um número acentuado de proprietários com nível de escolaridade elevado, 

com idade variando entre 35 e 61 anos.  
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A condição de os empreendedores rurais possuírem um elevado nível de escolaridade 

aliada ao fato de estarem administrando propriedades familiares criam as condições iniciais 

para que, se forem destinatários de políticas públicas, programas e ações estatais desenvolvam 

uma comunicação qualificada com os outros atores do setor, de forma a permitir arranjos 

cooperativos que beneficiem o desenvolvimento da região.  

A viabilidade de empreender mais fortemente na área rural também é percebida nas 

respostas dos turistas e dos moradores da área urbana de SFP. 

O espectro das idades dos visitantes da cidade é amplo, pessoas de 25 a 59 anos, com 

grau de escolaridade elevado, a maioria cursou o ensino superior e apresentam habitualidade 

na visitação à SFP. A procedência mostra-se diversificada, com ênfase para Porto Alegre e 

Região Metropolitana. Como principal motivação da visita declaram ser “as belezas naturais”, 

as quais, conforme mencionado nesta dissertação se encontram principalmente, na área rural. 

Realçam ainda, a importância do Setor Público para o desenvolvimento do turismo rural em 

SFP, mediante a formulação e implementação de políticas públicas. 

Assim como os visitantes, os moradores de SFP que foram consultados na pesquisa 

apresentam idade entre 25 a 59 anos, com a escolaridade superior preponderando sobre os 

outros extratos. A grande maioria conhece a área rural, isso se deve a ter algum vínculo 

familiar ainda no campo ou até mesmo pela proximidade com a sede do município, pois 

apesar da ampla territorialidade, há muitas propriedades rurais de fácil ou curto acesso.  

No mapa a seguir, é possível observar onde estão as propriedades apresentadas no 

roteiro, com a sua devida localização totalizando 11 (onze). 
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Figura 2 Mapa com delimitações das propriedades rurais 

 

    Fonte: Elaborado pela autora (2018)  

  

A figura 2 mostra os locais que compreende o Roteiro Rural “Encantos de São 

Chico”, tendo como distritos: Sede, Lajeado Grande, Juá, Eletra e as localidades de Boa Vista 

e Potreiros. A diversidade está presente neste cenário, visto que o relevo, clima e vegetação 

diferem bastante de uma localidade para a outra, tornando possível ainda a visitação em vários 

dias, de forma fracionada. A peculiaridade deste mapeamento está na forma dinâmica de 

praticar pois pode ser possível não seguir a ordem numérica e sim escolher em virtude do 

tempo, acesso, clima bem como disponibilidade do visitante.  
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5.2 PRODUTO 2:  RELATÓRIO AO PODER PÚBLICO MUNICIPAL 

O produto de nº 2 trata-se de relatório contendo a síntese dos resultados obtidos, com 

o objetivo de colaborar com a Prefeitura Municipal de São Francisco de Paula, em especial 

com Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Desporto, no planejamento, na formulação e 

na implementação de políticas públicas, na área do turismo rural do Município. 

Com isso, destaca-se que o relatório compõe o anexo 06, tendo sido apartado da 

dissertação para evitar repetição e/ou sombreamento de texto, pois como foi informado trata-

se de uma síntese com informações que constam no corpo do trabalho. 

Com base nos resultados e nos produtos obtidos no trabalho foi possível tecer as 

considerações finais e responder, mesmo que parcialmente a questão proposta na pesquisa. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Ao final desta pesquisa, com os resultados obtidos na análise das contribuições dos 

empreendedores rurais, dos moradores urbanos e dos turistas foi possível confirmar a hipótese 

de que o turismo rural sustentável contribui para o desenvolvimento regional. 

Com a temática proposta, buscou-se também responder a questão de pesquisa: como 

potencializar o turismo rural em São Francisco de Paula contribuindo para o desenvolvimento 

regional. Partindo deste questionamento, percebeu-se com os questionários aplicados que 

algumas propriedades estão se organizando e outras já atendem turistas. Para tanto, muitos 

empreendedores estão buscando qualificação e percebendo que podem, além de ter produção, 

mais uma atividade econômica ligada a prestação de serviços que é o Turismo Rural, e que 

este segmento pode ser uma fonte de renda, emprego e além disso, manter a família no local, 

trabalhando e mantendo os laços familiares e afetivos. 

Observou-se com a pesquisa de campo que a maioria dos entrevistados percebe o 

turismo rural como alternativa de segmento a ser explorado bem como o interesse em 

conhecer locais na área rural. É possível perceber que os entrevistados identificam potencial, 

bem como necessidade de se ter roteiros no meio rural. O que torna positiva a pesquisa, 

devido a área territorial de todo o município que compreende a Sede e mais 6 distritos. 

Importante ressaltar que a falta de políticas públicas impacta diretamente no 

planejamento e consequentemente no desenvolvimento do turismo rural. O não incentivo, 

bem como a falta de informações, podem gerar o descontrole da prestação de serviços pelo 

poder público. Não instigar o pensamento, não falar sobre ou ainda estar negando a 

potencialidade, pode ocasionar a perda de oportunidades, incentivos e profissionais que 

poderiam estar contribuindo para a ascensão do município. Imprescindível tornar o cenário 

propício da cidade para que os empreendedores consigam investir no local, devido a 

segurança. 

Em síntese, em resposta, ainda que parcial ao problema da pesquisa, os resultados 

mostraram a relevância do turismo rural para o desenvolvimento sustentável da cidade de SFP 

e da região; também foram oferecidas alternativas, mediante a disponibilização de dois 

produtos (Roteiro Rural “Encantos Rurais de São Chico” e Relatório destinado ao poder 

público municipal) que visam potencializar o turismo rural no município para contribuir com 

o desenvolvimento regional. Para tanto foram identificados os empreendimentos que atuam 

no turismo rural e os que têm potencial para receber turistas; descritas as motivações que 
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levam os turistas a visitarem o meio rural em SFP; caracterizados os empreendedores que 

atuam no meio rural de São Francisco de Paula; e listadas as políticas públicas de turismo 

rural que contribuem para o desenvolvimento regional.  

Com base na teoria abordada - Nova Economia Institucional - e nos resultados 

obtidos, ressalta-se a importância de se organizar o turismo rural por meio das propriedades 

rurais. Isso porque, a NEI tem o intuito de interação das organizações, o que torna mais fácil o 

desenvolvimento do meio rural e de um roteiro turístico rural quando há cooperação entre os 

proprietários rurais, bem como o seu alinhamento em se tratando de atividade turística.  A 

prestação de serviços para receber os turistas em determinada propriedade rural, exige não 

apenas dedicação, mas tempo e hospitalidade.  

Com isso, cabe ressaltar que os limites do trabalho se apresentaram na 

impossibilidade temporal de aprofundar a análise da articulação das políticas setoriais e afins, 

o que seria oportuno, uma vez que a criação de interfaces com as legislações das políticas 

setoriais afins e com a gestão pode contribuir com o setor do turismo rural e com o 

desenvolvimento local e regional.  

 Este trabalho pode ser continuado nos temas apontados nos limites do trabalho, 

remetendo a novos estudos dentro do contexto abordado, com diferentes possibilidades de 

análise e interação com outros atores. 
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ANEXOS 

 

O TCLE - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO foi elaborado 

conforme as regras do CONEP, e por isso foi elaborado para os três públicos aplicados. A 

entrevista, o questionário com turistas e o questionário com moradores. 

 

ANEXO 1 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

 

Você/Sr./Sra. está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa de 

mestrado intitulada “O TURISMO NAS PROPRIEDADES RURAIS DE SÃO 

FRANCISCO DE PAULA E O DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL”. 

O(a) pesquisador(a) responsável por essa pesquisa é Vanessa Karine Spindler que pode ser 

contato no telefone 51 991307780 ou 51 996126259, endereço Rua Spindler, número 61, 

Bairro Integração, Parobé - RS e email vanessaks.tur@gmail.com / 

vanessa_1284@hotmail.com. 

Será realizada entrevistas com propriedades rurais, tendo como objetivo Identificar 

as potencialidades do desenvolvimento do turismo rural no município de São Francisco de 

Paula - RS e como objetivos específicos a) Identificar os empreendimentos que já atuam 

turisticamente e os que têm potencial turístico; b) Descrever as motivações que levam os 

turistas a visitarem o meio rural em São Francisco de Paula; c) Listar as políticas públicas que 

contribuem para o desenvolvimento do turismo na cidade; d) Elaborar a Rota Rural 

“Caminhos de São Chico”; e) Elaborar relatório ao poder público municipal com proposta 

para potencializar o Turismo Rural em São Francisco de Paula.  

A justificativa dessa pesquisa está na importância da área rural para o município de 

São Francisco de Paula e também em ter mais uma atividade econômica. O motivo pessoal, se 

deve a ter vivido a infância em um local que me proporcionou o respeito com o meio 

ambiente, a interação com animais, plantas e a vida no campo e assim a identificação direta 

com São Francisco de Paula, pela proximidade e resgate dessas lembranças. 

Poderão ser previamente agendados a data e horário para as entrevistas com os 

responsáveis das propriedades rurais, utilizando entrevista semi-estruturada. Esses 

procedimentos ocorrerão no município de São Francisco de Paula.  

Os riscos destes procedimentos serão: possível constrangimento em responder 

questões por envolver informações das propriedades mas poderão ser minimizados com 

cordialidade e deixar a vontade para responder as perguntas. Gradação de risco: mínimo. Os 

participantes estão amplamente protegidos pelo previsto no Art. 9º da Resolução. O inciso II 

permite que possam desistir a qualquer momento de participar da pesquisa. 
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Os benefícios e vantagens em participar deste estudo serão: acredito que este projeto 

possa contribuir para estruturar, ordenar e auxiliar em um processo de organização do turismo 

rural no município de São Francisco de Paula, desde a contribuição de relatório sobre políticas 

públicas para o poder público municipal e também quanto a estruturação da Rota Rural, o que 

fará com que a cidade seja vista com mais este segmento turístico bem como a comunidade 

possa se beneficiar através de emprego e renda.  

A(s) pessoa(s) que estará(ão) acompanhando os procedimentos serão o(s) 

pesquisador(es) Mestranda Vanessa Karine Spindler e professor orientador Dr. Celmar Correa 

de Oliveira. 

Todas as despesas decorrentes de sua participação nesta pesquisa, caso haja, serão 

ressarcidas. Danos decorrentes da pesquisa serão indenizados.  

Você/Sr./Sra. poderá se retirar do estudo a qualquer momento, sem qualquer tipo 

despesa e constrangimento.  

 Solicitamos a sua autorização para usar suas informações na produção de artigos 

técnicos e científicos, aos quais você poderá ter acesso. A sua privacidade será mantida 

através da não-identificação do seu nome. 

 Todos os registros da pesquisa estarão sob a guarda do pesquisador, em lugar seguro 

de violação, pelo período mínimo de 05 (cinco) anos, após esse prazo serão destruídos. 

 Este termo de consentimento livre e esclarecido possui duas páginas e é feito em 02 

(duas) vias, sendo que uma delas ficará em poder do pesquisador e outra com o participante da 

pesquisa. 

Em caso de dúvida quanto à condução ética do estudo, entre em contato com o Comitê 

de Ética em Pesquisa da Uergs (CEP-Uergs). Formado por um grupo de especialistas, tem por 

objetivo defender os interesses dos participantes das pesquisas em sua integridade e dignidade, 

contribuindo para que sejam seguidos os padrões éticos na realização de pesquisas: Comitê de 

Ética em Pesquisa da Uergs – CEP-Uergs - Av. Bento Gonçalves, 8855, Bairro Agronomia, 

Porto Alegre/RS – CEP: 91540-000; Fone/Fax: (51) 33185148 - E-mail: cep@uergs.rs.gov.br.  

 

 

Nome do participante:__________________________________________ 

 

 

 

______________________   ____________________________ 

Assinatura participante da pesquisa/responsável legal  Assinatura pesquisador(a) 

 

  

mailto:cep@uergs.rs.gov.br
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ANEXO 2 

 

ENTREVISTA COM EMPREENDEDORES 

 

Você está convidado a responder as questões abaixo, de forma anômima, para colaborar na 

pesquisa intitulada “Turismo nas propriedades rurais de São Francisco de Paula e o 

desenvolvimento regional sustentável”, com coordenação do Prof. Dr. Celmar Corrêa de 

Oliveira e Mestranda Vanessa Karine Spindler ambos da UERGS, polo São Francisco de 

Paula. Agradecemos a sua contribuição!  

Os riscos destes procedimentos serão: possível constrangimento em responder questões por 

envolver informações das propriedades mas poderão ser minimizados com cordialidade e 

deixar a vontade para responder as perguntas. Gradação de risco: mínimo. Os participantes 

estão amplamente protegidos pelo previsto no Art. 9º da Resolução. O inciso II permite que 

possam desistir a qualquer momento de participar da pesquisa. 

Os benefícios e vantagens em participar deste estudo serão: acredito que este projeto possa 

contribuir para estruturar, ordenar e auxiliar em um processo de organização do turismo rural 

no município de São Francisco de Paula, desde a contribuição de relatório sobre políticas 

públicas para o poder público municipal e também quanto a estruturação da Rota Rural, o que 

fará com que a cidade seja vista com mais este segmento turístico bem como a comunidade 

possa se beneficiar através de emprego e renda.  

 

PERFIL: 

1 – Idade:    (   ) 18 a 29 anos  (   ) 30 a 39 anos  (   ) 40 a 49 anos  (   ) Mais de 50 anos 

2 – Escolaridade:  

(   ) Ensino Fundamental   (    ) Ensino Médio     (   ) Ensino Superior     (   ) Pós-graduação 

3 – Mora há quanto tempo em São Francisco de Paula? _____ anos 

4 – Quantas pessoas moram na propriedade: 

5 - Há quanto tempo está a frente da propriedade? Fale um pouco do que é produzido e como 

iniciou as atividades: 

 

SOBRE A PROPRIEDADE: 

6 - A propriedade participa, por meio de um representante, de algum projeto de capacitação, 

cursos, palestras, oficinas, sobre o tema rural? Quais? 

7 – A propriedade participa de alguma atividade associativa (associação, grupo de discussão, 

sindicato) no meio rural? 

8 – A infraestrutura para acessar às propriedades é adequada?   

9 – A Propriedade já pensou no Turismo Rural como mais uma fonte de renda, agregando 

valor e podendo gerar emprego? Qual o pensamento em torno disso? 
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10 – A propriedade tem interesse em se adequar para receber turistas conforme diretrizes para 

o desenvolvimento do Turismo Rural pelo Ministério do Turismo? Como você vê o turismo 

sendo praticado hoje pela propriedade? 

11 – Como a propriedade utiliza a tecnologia a seu favor, na propriedade quanto para 

divulgação de seus produtos? De que forma? 

12 – Você tem conhecimento se os órgãos oficiais disponibilizam formas de incentivos e 

recursos (linhas de crédito) para melhorar as atividades rurais? Como? 

13 – A propriedade está seguindo alguma norma de legislação, regra ou procedimento 

específico? 

 

OBSERVAÇÃO:  

As perguntas acima foram elaboradas de acordo com as Diretrizes para o desenvolvimento do 

Turismo Rural do Ministério do Turismo, que são elas: 1 – Diretriz de ordenamento; 2 – 

Informação e Comunicação; 3 – Articulação;4 – Incentivo; 5 – Capacitação; 6 – 

Envolvimento das comunidades; 7 – Infra-estrutura;  
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ANEXO 3 

 

QUESTIONÁRIO COM MORADORES 

 

Você está convidado a responder as questões abaixo, de forma anômima, para colaborar na 

pesquisa intitulada “Turismo nas propriedades rurais de São Francisco de Paula e o 

desenvolvimento regional sustentável”, com coordenação do Prof. Dr. Celmar Corrêa de 

Oliveira e Mestranda Vanessa Karine Spindler ambos da UERGS, polo São Francisco de 

Paula. Agradecemos a sua contribuição! 

Os riscos destes procedimentos serão: possível constrangimento em responder questões por 

envolver informações pessoais mas poderão ser minimizados com cordialidade e deixar a 

vontade para responder as perguntas. Gradação de risco: mínimo. Os participantes estão 

amplamente protegidos pelo previsto no Art. 9º da Resolução. O inciso II permite que possam 

desistir a qualquer momento de participar da pesquisa. 

Os benefícios e vantagens em participar deste estudo serão: acredito que este projeto possa 

contribuir para estruturar, ordenar e auxiliar em um processo de organização do turismo rural 

no município de São Francisco de Paula, desde a contribuição de relatório sobre políticas 

públicas para o poder público municipal e também quanto a estruturação da Rota Rural, o que 

fará com que a cidade seja vista com mais este segmento turístico bem como a comunidade 

possa se beneficiar através de emprego e renda.  

 

PERFIL 

1 – Idade:    (   ) 18 a 29 anos  (   ) 30 a 39 anos  (   ) 40 a 49 anos  (   ) Mais de 50 anos 

2 – Escolaridade:  

(   ) Ensino Fundamental   (    ) Ensino Médio     (   ) Ensino Superior     (   ) Pós-graduação 

3 – Mora há quanto tempo em São Francisco de Paula? _____ anos 

 

4 – Você conhece a região rural de São Francisco de Paula? 

(   ) Sim  (   ) Não   (   ) Gostaria de conhecer 

 

5 – Você acredita que o Turismo Rural possa ser uma atividade econômica para o município? 

(   )  Concordo totalmente  (   ) Concordo (   ) Concordo parcialmente  (   ) Discordo 

(   ) Discordo totalmente   

 

6 -  Você acredita que seria importante as propriedades rurais mostrarem as suas atividades 

cotidianas para os turistas? 

(   )  Concordo totalmente  (   ) Concordo (   ) Concordo parcialmente  (   ) Discordo   

(   ) Discordo totalmente   

 

 

7 – Você acha que é possível o Turismo Rural ser um segmento importante para a atividade 

turística em São Francisco de Paula? 
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(   )  Concordo totalmente  (   ) Concordo (   ) Concordo parcialmente  (   ) Discordo   

(   ) Discordo totalmente   

8 – Você acredita que o planejamento do desenvolvimento do turismo em São Francisco de 

Paula possa iniciar pelo  desenvolvimento do Turismo Rural? 

(   )  Concordo totalmente  (   ) Concordo (   ) Concordo parcialmente  (   ) Discordo   

(   ) Discordo totalmente   

 

 

9 – Na sua opinião, você acha que o Turismo Rural complementaria a economia da ? 

(   )  Concordo totalmente  (   ) Concordo (   ) Concordo parcialmente  (   ) Discordo   

(   ) Discordo totalmente   

 

 

10 – Você concorda, que a criação de uma Rota Rural “venderia” melhor o município? 

(   )  Concordo totalmente  (   ) Concordo (   ) Concordo parcialmente  (   ) Discordo   

(   ) Discordo totalmente   

 

 

OBSERVAÇÃO:  

As perguntas acima foram elaboradas de acordo com as Diretrizes para o desenvolvimento do 

Turismo Rural do Ministério do Turismo, que são elas: 1 – diretriz de ordenamento; 2 – 

Informação e Comunicação; 3 – Articulação;4 – Incentivo; 5 – Capacitação; 6 – 

Envolvimento das comunidades; 7 – Infra-estrutura;  
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ANEXO 4 

 

QUESTIONÁRIO COM TURISTAS 

 

Você está convidado a responder as questões abaixo, de forma anômima, para colaborar na 

pesquisa intitulada “Turismo nas propriedades rurais de São Francisco de Paula e o 

desenvolvimento regional sustentável”, com coordenação do Prof. Dr. Celmar Corrêa de 

Oliveira e Mestranda Vanessa Karine Spindler ambos da UERGS, polo São Francisco de 

Paula. Agradecemos a sua contribuição! 

Os riscos destes procedimentos serão: possível constrangimento em responder questões por 

envolver informações pessoais mas poderão ser minimizados com cordialidade e deixar a 

vontade para responder as perguntas. Gradação de risco: mínimo. Os participantes estão 

amplamente protegidos pelo previsto no Art. 9º da Resolução. O inciso II permite que possam 

desistir a qualquer momento de participar da pesquisa. 

Os benefícios e vantagens em participar deste estudo serão: acredito que este projeto possa 

contribuir para estruturar, ordenar e auxiliar em um processo de organização do turismo rural 

no município de São Francisco de Paula, desde a contribuição de relatório sobre políticas 

públicas para o poder público municipal e também quanto a estruturação da Rota Rural, o que 

fará com que a cidade seja vista com mais este segmento turístico bem como a comunidade 

possa se beneficiar através de emprego e renda.  

PERFIL 

1 - Idade:   (   ) 18 a 29 anos  (   ) 30 a 39 anos  (   ) 40 a 49 anos  (   ) Mais de 50 anos 

2 - Escolaridade:    

(  ) Ensino Fundamental (   ) Ensino Médio (  ) Ensino Superior  (  ) Pós-graduação 

3 – Cidade de residência:  

 

4 - O que motiva você procurar a cidade de São Francisco de Paula? 

(  ) belezas naturais   (  ) visitação a fazendas ou vivência de campo  

(  ) eventos na cidade  (  ) Todas as alternativas    (   ) Outra.  

Quais?_________________________________________________________________ 

 

 

5 - Qual a frequência que você visita São Francisco de Paula? 

(   ) uma vez por mês   (   ) uma vez no semestre (   ) uma vez por ano  

 

 

6 – Na sua opinião, é necessário que se organize políticas públicas a fim de contribuir para o 

desenvolvimento do Turismo em São Francisco de Paula? 

(   )  Concordo totalmente  (   ) Concordo (   ) Concordo parcialmente  (   ) Discordo 

(   ) Discordo totalmente    
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7 – Quais os atrativos turísticos você indicaria para outras pessoas em São Francisco de 

Paula? 

 

 

 

8-  Você indicaria alguma propriedade rural para que outras pessoas conheçam? 

(   ) Sim  (   ) Não  Caso a sua resposta seja sim, qual?  

______________________________________________________________________ 

 

 

9 – Você reconhece que uma das vocações turísticas da cidade de São Francisco de Paula é o 

Turismo Rural? 

(   )  Concordo totalmente  (   ) Concordo (   ) Concordo parcialmente  (   ) Discordo 

(   ) Discordo totalmente  

 

 

10 – Você retornaria a São Francisco de Paula para participar de um Roteiro de Turismo 

Rural? 

(   )  Concordo totalmente  (   ) Concordo (   ) Concordo parcialmente  (   ) Discordo 

(   ) Discordo totalmente  

 

 

OBSERVAÇÃO:  

As perguntas acima foram elaboradas de acordo com as Diretrizes para o desenvolvimento do 

Turismo Rural do Ministério do Turismo, que são elas: 1 – diretriz de ordenamento; 2 – 

Informação e Comunicação; 3 – Articulação;4 – Incentivo; 5 – Capacitação; 6 – 

Envolvimento das comunidades; 7 – Infra-estrutura; 
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ANEXO 5 

 

ENTREVISTA COM SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E 

DESPORTO 

1.Como é feito planejamento turístico do município e há algo voltado especificamente ao 

Turismo Rural?  

2. Existe alguma legislação sobre Turismo e Turismo Rural? 

O secretário iniciou a conversa falando que SFP está no Mapa Turístico do RS, fazendo parte 

da região das Hortênsias. Chamou a atenção para isso, devido ao fato de que para se conseguir 

algumas verbas federais e leis de incentivo é necessário compor este mapa. (disponibilizou 

um mapa impresso com as regiões do RS). 

O secretário mencionou que em âmbito federal existe o Ministério da Cultura e o Ministério 

do Turismo. Em âmbito estadual as secretarias de Cultura, Turismo e Desporto encontram-se 

na mesma pasta. Na cidade de São Francisco de Paula a pasta de Cultura e Turismo estão 

juntas. Assim, Rafael frisou que para se ter Turismo é importante se ter Cultura e a partir 

dessa base é possível pensar melhor na atividade turística. 

Salientou que a Câmara de Vereadores já aprovou o Sistema de Cultura que fala sobre o 

Fundo e Conselho de Cultura que deverá ser implantado em setembro de 2018.  

O COMTUR, Conselho Municipal de Turismo está sendo resgatado e tem em seu 

planejamento que a partir de 2019 ocorra a sua reativação e reuniões para envolver todos os 

empreendimentos e profissionais da área.  

Ele comentou de três projetos que estão sendo colocados em prática, em forma de roteiros 

para que o turista venha até São Francisco de Paula e contemple a natureza. Observou que o 

mundo e o turismo estão indo para este viés: do turista em contato com a natureza. 

O primeiro roteiro é o do Cicloturismo – Circuito Cascatas e Montanhas, o qual três 

municípios estão envolvidos que são: São Francisco de Pala, Rolante e Riozinho. E 

atualmente existe uma equipe de profissionais de uma empresa privada fazendo o 

mapeamento de roteiros para a cidade oferecer na prática para os visitantes. 

O segundo roteiro é o Roteiro Colonial, que ainda está no papel, mas é ideia de a Secretaria 

colocar em prática. Mas há alguns entraves, devido ao fato cultural do povo da cidade, por ser 

mais fechado e ainda não aderir abrir a sua propriedade para isso e achar que não é 

importante.  

O terceiro roteiro é a Rota Rural Rota das Barragens que hoje é explorada por diversos 

visitantes, visto a localidade da Rota das Barragens ser explorada para camping, pesca e 

diversão. O fato é que é necessária estrutura e de fato um planejamento. 

O secretário mencionou também que o Conselho de Cultura tem reuniões permanentes e estão 

sendo feitas atas, pois isso é importante para conseguir o PRODETUR, que é o programa do 

Ministério do Turismo para acesso a verbas federais via bancos de fomento. 
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Atualmente, são os eventos que dão maior visibilidade para o Turismo e para a cidade como 

um todo, por isso está sendo investido nisso como foi o caso do Festival de Outono e Beatles 

Weekend. 

O secretário garante que o posicionamento está sendo feito e que há um caminho a seguir. E 

que o desafio é transmitir às pessoas que possam “viver São Chico”, se conectar a natureza e 

ainda participar de roteiro, como os roteiros de charme, com um dos empreendimentos do 

Brasil localizado na cidade. E que São Chico tem potencial para isso. 

Comentou que o Parque Natural Municipal da Ronda está sendo avaliado para abertura aos 

visitantes e que seria ideal tornar dele um parque temático. 

Observou que a cidade faz parte do Caminho das Araucárias que compõem diversos 

municípios do RS e SC, e que há um laço estreito da secretaria com o ICMBIO, pois esta rota 

passará por Unidades de Conservação existente no município. 

A cidade também está junto ao Caminhos da Neve, outra rota entre RS e SC – conforme 

revista fornecida por ele. Ressaltou a importância da divulgação e de se posicionar e que 

devido a escassez de verba ainda não solicitou consultoria ao SEBRAE mas está na lista de 

tarefas a realizar. Além disso, comentou que sabe que muitos falam que São Chico parou no 

tempo, mas hoje analisa que de certo modo não foi tão ruim, foi bom para parar e pensar no 

que realmente se quer. Comparou com cidades vizinhas como Gramado e Canela que estão 

lotadas, com problemas ambientais como água e lixo e ainda esgotado de recursos. Com isso a 

cidade poderá pensar no que explorar e daqui para diante movimentar a sua economia por 

meio do Turismo. 

O secretário convidou a entrar no site da prefeitura e da Câmara de Vereadores para ficar por 

dentro do que está acontecendo na cidade. 
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ANEXO 6 

PRODUTO 2: RELATÓRIO AO PODER PÚBLICO Municipal 

Para: Rafael Castello Costa 

Secretário Municipal de Turismo, Cultura e Desporto 

 

 Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio deste, agradecer a disponibilidade 

no ano de 2018, concedendo informações por meio de uma entrevista, para fins de delinear o 

trabalho intitulado “A contribuição das propriedades rurais de São Francisco de Paula para o 

desenvolvimento regional”.  

Com isso, foi possível nortear algumas ações para que a pesquisa fosse concretizada. 

Após ter concluído o trabalho encaminho relatório contendo a síntese dos resultados obtidos, 

com o objetivo de colaborar com a Prefeitura Municipal de São Francisco de Paula, em 

especial com Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Desporto, no planejamento e na 

formulação de políticas públicas na área do turismo rural do Município. 

O município de São Francisco de Paula está localizado no COREDE Hortênsias, no 

Rio Grande do Sul, entre os municípios que possuem um território com enorme potencial, 

mas de baixa ocupação turística. O turismo é uma atividade econômica, que possibilita 

organizar determinado local, a partir do interesse do poder público, associações, outras 

governanças locais, empreendedores e comunidade e, com isso contribuindo para o 

crescimento ordenado do município. Para tanto o rural e o urbano precisam desenvolver 

fluxos contínuos de bens e serviços para viabilizar o “enriquecimento” local. 

 O estudo apresentado sob a forma de Dissertação considerado requisito parcial para 

a obtenção do título de Mestre na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, se propôs a 

identificar como potencializar o turismo rural em São Francisco de Paula (SFP), com o 

propósito de contribuir para o desenvolvimento regional. Visando alcançar esse escopo foram 

identificados os empreendimentos que atuam no turismo rural e os que têm potencial para 

receber turistas; descritas as motivações que levam os turistas a visitarem o meio rural em 

SFP; caracterizados os empreendedores que atuam no meio rural de São Francisco de Paula; e 

listadas as políticas públicas de turismo rural que contribuem para o desenvolvimento 

regional.  

O segmento de Turismo Rural tem se desenvolvido de norte a sul do Brasil, e no 

Estado do Rio Grande do Sul buscado destaque ainda maior por conta do grande potencial. 

Para comprovar isso, foi criada a Câmara Temática de Turismo Rural que é uma parceria do 
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Governo do Estado do RS juntamente com a Emater RS. O entendimento e apoio ao setor se 

torna importante devido ao fato das propriedades rurais buscarem alternativas econômicas 

bem como agregar valor aos produtos  

 O Ministério do Turismo apresenta as Diretrizes para o Desenvolvimento do Turismo 

Rural, conforme o quadro abaixo e que serviram de base para a pesquisa: 

 

 DIRETRIZ DESCRIÇÃO 

1 Ordenamento - Identificação da legislação pertinente; 

-Desenvolvimento de estudos comparados das legislações 

vigentes;   

- Promoção de discussões intersetoriais e institucionais 

para normatização da atividade;  

-Estabelecimento de normas, regras e procedimentos 

específicos para a atividade;  

-Levantamento, classificação e cadastramento dos 

serviços; Identificação da demanda; 

2 Informação e 

Comunicação 

- Fomento à produção e disseminação de conhecimento; 

- Criação e disponibilização de rede de informação; 

- Fortalecimento e consolidação do Turismo Rural no 

Brasil; 

3 Articulação - Valorização e fortalecimento de fórum com 

representatividade nacional; 

- Estímulo à criação e fortalecimento de instituições e 

órgãos representativos do Turismo Rural; 

-Estabelecimento de convênios, acordos e parcerias 

interinstitucionais e intersetoriais; 

4 Incentivo -Identificação de fontes de cooperação e captação; 

-Negociação de crédito diferenciado  

- Simplificação de mecanismos de concessão de crédito; 

- Definição de critérios de alocação de recursos para 

financiamento de infraestrutura;  

- Fomento e apoio a iniciativas de pequenos e 

microempreendedores;   

- Elaboração e efetivação de estratégias e ações eficientes 

para a promoção e comercialização de produtos e serviços; 

- Criação de mecanismos que priorizem a qualidade de 
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produtos e serviços 

5 Capacitação -Identificação das diferentes necessidades de capacitação;  

- Avaliação de programas, metodologias e possíveis 

parcerias; 

- Elaboração conjunta de políticas, programas, planos e 

projetos específicos de profissionalização; 

- Promoção de cursos de qualificação e de 

aperfeiçoamento profissional; 

- Apoio e promoção de eventos locais, regionais, nacionais 

e internacionais; 

6 Envolvimento 

das 

comunidades 

- Identificação dos territórios com vocação para o Turismo 

Rural; 

- Promoção de encontros e de intercâmbios; 

- Planejamento do desenvolvimento territorial de forma 

integrada e participativa; 

7 Infraestrutura - Mapeamento regional para identificar as necessidades de 

infra-estrutura; 

- Identificação das responsabilidades e competências dos 

envolvidos; 

- Implantação de infra-estrutura; 

      Fonte: Diretrizes para o Desenvolvimento do Turismo Rural. Sistematizado por Vanessa Spindler (2019) 

 

 Baseado no quadro acima, é possível perceber que as sete diretrizes podem auxiliar 

na estruturação do segmento de turismo rural no município. A partir da pesquisa com 

entrevistas nas 11 (onze) propriedades, todos os proprietários criaram expectativa quanto a 

desenvolver um roteiro ou rota. Além disso, foi aplicado 50 questionários com turistas 

oriundos de diversas cidades.  

Uma das questões foi: Quais os atrativos que você indicaria de São Francisco de Paula? 
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O quadro abaixo mostra os atrativos citados: 

 

Barragens 

Belezas Naturais 

Cachoeiras 

Cascatas 

Cascata da Ronda 

Castelo Montsalvat 

Cafés (São Bernardo, Capitão Chaves, Marcela´s Bistrô) 

Castelli Restaurante 

Fazendas 

Festa do Pinhão 

Festival Beatles 

Flona 

Hotel Cavalinho Branco 

Hotéis 

Lago São Bernardo 

Livraria Miragem 

Parador Hampel 

Parques 

Parque das 8 Cachoeiras 

Parque da Cachoeira 

Parque das Cascatas 

Parque Tainhas 

Passo da Ilha 

Passo do S 

Terra do Sempre Ecopark 
     Fonte: Autora (2020) 

 

O quadro acima mostra visivelmente, que em sua maioria, os turistas consultados 

realçam os atrativos naturais, ou seja, indicariam as belezas naturais do município. Isto indica 

a existência de um grande potencial ambiental para visitação de turistas aos atrativos naturais, 

em regra localizados na área rural. Grande parte desses atrativos estão em parques, o que 

torna mais seguro a visitação desses locais, por turistas. 

 Outra pergunta relevante foi, você retornaria a SFP para participar de um roteiro de 

Turismo Rural? 
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                Fonte: Autora (2020) 

  

No gráfico acima, 54% dos respondentes concordam totalmente em voltar a São 

Francisco de Paula para participar de um roteiro rural. Outro aspecto positivo foram 34% dos 

questionados concordam, isso demonstra que grande parte observa o potencial do município, 

neste segmento turístico.  

 Giza-se que também foram aplicados 50 questionários com moradores da área urbana 

para ter a percepção do urbano com o rural. Com isso, foi questionado aos moradores se “O 

planejamento do desenvolvimento do Turismo em São Francisco de Paula pode iniciar com 

incentivos do Turismo Rural? ” 

 

 
               Fonte: Autora (2020) 

 

 O gráfico acima mostra que 52% dos moradores concordam totalmente que o 

planejamento do desenvolvimento do turismo pode iniciar por incentivos do turismo rural, 

36% concordam e ainda apenas 10% concordam parcialmente. Percebe-se que 100% dos 
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respondentes entendem que o planejamento do desenvolvimento pode iniciar com inventivos 

ao turismo rural. Este posicionamento dos moradores da área urbana do município legitima 

possíveis ações do Poder Público, especialmente o Municipal, tanto em identificar fontes de 

cooperação e captação, simplificação da concessão de crédito, critérios de alocação de 

recursos para financiamento de infraestrutura, estratégias para a qualificação e 

comercialização de produtos e serviços. 

 Em uma síntese abreviada é possível afirmar que a análise dos dados coletados 

permitiu identificar nas propriedades selecionadas a produção de bens e serviços 

diversificados que variam da pecuária a hortifrutigranjeiro, e a possibilidade de oferta de 

refeições, com gêneros produzidos localmente. De 2 a 8 pessoas residem nessas propriedades 

que possuem características familiares. No entanto, a infraestrutura de acesso às propriedades, 

em regra, demanda melhorias. Das 11 propriedades, apenas 3 possuem acesso por estrada 

pavimentada.  

A análise das características dos empreendedores entrevistados (proprietários rurais) permitiu 

identificar um número acentuado de proprietários com nível de escolaridade elevado, com 

idade variando entre 35 e 61 anos.  

A condição de os empreendedores rurais possuírem um elevado nível de escolaridade aliada 

ao fato de estarem administrando propriedades familiares criam as condições iniciais para 

que, se forem destinatários de políticas públicas, programas e ações estatais desenvolvam uma 

comunicação qualificada com os outros atores do setor, de forma a permitir arranjos 

cooperativos que beneficiem o desenvolvimento da região.  

A viabilidade de empreender mais fortemente na área rural também é percebida nas respostas 

dos turistas e dos moradores da área urbana de SFP. 

O espectro das idades dos visitantes da cidade é amplo, pessoas de 25 a 59 anos, com grau de 

escolaridade elevado, a maioria cursou o ensino superior e apresentam habitualidade na 

visitação à SFP. A procedência mostra-se diversificada, com ênfase para Porto Alegre e 

Região Metropolitana. Como principal motivação da visita declaram ser “as belezas naturais”, 

as quais, conforme mencionado nesta dissertação se encontram principalmente, na área rural. 

Realçam ainda, a importância do Setor Público para o desenvolvimento do turismo rural em 

SFP, mediante a formulação e implementação de políticas públicas. 

Assim como os visitantes, os moradores de SFP que foram consultados na pesquisa 

apresentam idade entre 25 a 59 anos, com a escolaridade superior preponderando sobre os 

outros extratos. A grande maioria conhece a área rural, isso se deve a ter algum vínculo 
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familiar ainda no campo ou até mesmo pela proximidade com a sede do município, pois 

apesar da ampla territorialidade, há muitas propriedades rurais de fácil ou curto acesso.  

 Emerge dessas considerações a constatação de que a realização de pesquisas em 

torno do tema é de fundamental importância para que se possa realizar ações, bem como 

continuar com o homem no campo. Além disso, abre-se espaço para mais pesquisas e ainda 

melhorias e até despertar nas pessoas a possibilidade de outra atividade econômica na 

propriedade. 

Importante ressaltar que a falta de políticas públicas impacta diretamente no 

planejamento e consequentemente no desenvolvimento do turismo rural. O não incentivo, 

bem como a falta de informações, podem gerar o descontrole da prestação de serviços pelo 

poder público. Não instigar o pensamento, não falar sobre ou ainda estar negando a 

potencialidade, pode ocasionar a perda de oportunidades, incentivos e profissionais que 

poderiam estar contribuindo para a ascensão do município. 

Pessoa (2019), em seu livro retrata o turismo de forma rimada, bem-humorada e 

didática “vale destacar também as inúmeras Áreas de Conservação, nossas lindas araucárias, 

nosso delicioso pinhão. São Chico é um lugar privilegiado! Pensamos, sim, no turismo, mas 

respeitando sempre a preservação”. 

 Este trabalho ilustra uma pequena parte da potencialidade do turismo rural e seu 

desenvolvimento nas diversas localidades e distritos do município. Por isso é de fundamental 

importância que as pesquisas continuem e os incentivos sejam prioridade a fim de preservar a 

história, cultura, costumes e muito mais, para que o homem consiga permanecer no campo, 

produzindo e colaborando de modo a que todos possam ter uma alimentação mais saudável, 

bem como qualidade de vida. O turismo é uma área que se possibilita todas as alternativas 

citadas. 

Por oportuno, agradeço a atenção e me coloco a disposição para esclarecimentos bem 

como para futuras contribuições visando tornar ainda mais efetivo o desenvolvimento do 

turismo sustentável no município de São Francisco de Paula. 

 


