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APRESENTAÇÃO

O Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí - Unidavi publica
nessa edição especial da Revista Caminhos os relatos de experiência das Instituições de Ensino
Superior contempladas com o Programa de Educação Superior para o Desenvolvimento
Regional (Proesde).
O objetivo desta publicação é socializar as práticas de Ensino, Pesquisa e Extensão
realizadas por acadêmicos e orientadas por professores da área no ano de 2018. Através do
Programa de Bolsas Universitárias de Santa Catarina (Uniedu) e da Secretaria de Estado da
Educação de Santa Catarina (SED), em convênio com instituições universitárias, os bolsistas
tiveram a oportunidade de discutir temáticas relacionadas ao desenvolvimento regional e às
realidades locais.
Os relatos de experiência aqui presentes contemplam as especificidades do estado
catarinense, articulando a formação acadêmica e o desenvolvimento socioeconômico regional.
A todos uma boa leitura!
Profª Mª Márcia Fuchter
Coordenadora do Proesde/Desenvolvimento na Unidavi.
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CACHAÇA ARTESANAL JOINVILENSE
Anderson Ferreira Marks1
Andressa Ferreira Marks2
Antonio Carlos Borges3
Ilton Junior Okopny4
Eliane Maria Martins5
Jani Floriano6
RESUMO
Este trabalho visa fazer uma abordagem sobre a cachaça artesanal joinvilense, apresentando um contexto histórico
da bebida, a qual possui uma tradição que passa de geração em geração. Busca-se fazer um resgaste desta tradição
de produzir a cachaça na cidade e inseri-la como indicador geográfico, com isto evidencia-se a importância da
produção da bebida para a região. Além do diferencial que possui na fabricação, torná-la um indicador geográfico
trará um valor agregado maior. Fazendo com que ela seja reconhecida e apreciada pelos moradores de Joinville, e
também pelos turistas que visitam a cidade para as festas tradicionais que a mesma possui, como a festa das flores
e o festival de dança. Assim evidencia-se a qualidade que a cachaça artesanal possui e o sabor diferenciado devido
a sua fabricação. Para tanto, esta é uma pesquisa que se caracteriza como descritiva, descrevendo os procedimentos
de fabricação da bebida. E exploratória, pretendendo-se verificar a possibilidade de inserir a cachaça produzida
na região de Joinville num indicador geográfico. Também tratando-se de uma abordagem de pesquisa dedutiva,
analisando-se os possíveis diferenciais que poderiam tornar a cachaça local num diferencial para se fixar como
indicador geográfico.
Palavras-chave: Cachaça. Indicação Geográfica. Resgate.
ABSTRACT
This work aims to take an approach on the cachaça artisan Joinvilense, presenting a historical context of the
beverage, which has a tradition that passes from generation to generation. It seeks to make a resexpense of this
tradition of producing cachaça in the city and inserting it as a geographic indicator, with this is evidenced the
importance of the production of the beverage for the region. In addition to the differential it has in manufacturing,
making it a geographic indicator will bring a larger aggregate value. Making it recognized and appreciated by
the residents of Joinville, and also by tourists who visit the city for the traditional festivals it possesses, such as
the Flower’s feast and the dance festival. So, it is evident the quality that artisanal cachaça possesses and the
differentiated flavor due to its manufacture. To this is a research that is characterized as descriptive, describing the
procedures of beverage manufacturing. And exploratory, intending to verify the possibility of inserting the cachaça
produced in the region of Joinville in a geographic indicator. It is also a deductive research approach, analyzing the
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possible differentials that could make local cachaça a differential to as a geographic indicator.
Keywords: Cachaça. Geographical indication. Rescue.

1 INTRODUÇÃO
Este trabalho visa fazer uma abordagem sobre a cachaça artesanal joinvilense,
apresentando um contexto histórico da bebida, a qual possui uma tradição que passa de geração
para geração a mais de um século. Com fabricação diferenciada de forma artesanal que coloca
conforme a Notícias do Dia (2012) foi disseminada pelos imigrantes alemães que se instalaram
na região. Os fabricantes da cachaça da região como, por exemplo, os Lütke da região de
Joinville que mantém a fabricação de cachaça a 132 anos na família. Segundo Notícias do
Dia (2012, s/p) o Sr. Afonso neto do patriarca da família Lütke diz o seguinte: ‘’Meu pai deu
prosseguimento ao negócio do meu avô e eu acabei seguindo o mesmo caminho’. Com isso
ele evidencia a experiência no manejo da bebida, quais os tipos de cachaça apresentando a
diferença entre a coloração, teor alcoólico, e como é feita a comercialização.
A cachaça de Joinville tem muito prestígio pela comunidade e pelos visitantes de acordo
com a revista Super Interessante (2016) “Joinville preza a fabricação de bebidas artesanais
e o turista que não experimentar o chope ou a cachaça de lá não sabe o que está perdendo!
”. Pretende-se com este trabalho dar ênfase e trazer à tona novamente a cultura de produzir
cachaça artesanal dentro da cidade de Joinville, com uma qualidade que será levada muito em
consideração na hora dos clientes fazerem a escolha de sua bebida. Trazendo reconhecimento
e crescimento, pela sua forma diferenciada de fabricação e sabor, de acordo com o Click
RBS (2014) “O modo artesanal com que a cachaça é produzida torna o sabor o seu principal
chamariz”. Sendo assim, tem-se como objetivo verificar a possibilidade de se inserir a cachaça
como um dos indicadores geográficos para região de Joinville.
Para tanto, esta é uma pesquisa que se caracteriza como descritiva. “As pesquisas
descritivas têm como objetivo primordial a descrição das características de determinada
população ou fenômeno” (GIL, 2002, p. 41). Neste sentido, pretende-se descrever quais os
procedimentos para a fabricação da cachaça, assim como, verificar como acontece essa produção
em Joinville. Esta pesquisa também se caracteriza como exploratória, pois ainda de acordo com
Gil (2002, p. 42), este tipo de pesquisa “têm como objetivo principal o aprimoramento de ideias
ou a descoberta de intuições”. Sendo assim, pretende-se verificar a possibilidade de se tornar
a cachaça produtiva em Joinville num indicar geográfico. Para tanto, no que diz respeito a
abordagem trata-se de pesquisa dedutiva tendo em vista que:
O raciocínio dedutivo tem o objetivo de explicar o conteúdo das premissas. Por
intermédio de uma cadeia de raciocínio em ordem descendente, de análise do geral
para o particular, chega a uma conclusão. Usa o silogismo, construção lógica para,
a partir de duas premissas, retirar uma terceira logicamente decorrente das duas
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primeiras, denominada de conclusão (MATIAS-PEREIRA, 2016, p. 48).

Com isso, pretende-se partir da ideia de que em Joinville existe um número razoável de
produtores de cachaça e a partir dessa observação, verificar os possíveis diferenciais que podem
tornar a cachaça local num diferencial para se firmar como indicar geográfico.

2 A CACHAÇA EM JOINVILLE
Joinville é a maior cidade catarinense, responsável por cerca de 20% das exportações.
Em 2016, ficou na 37ª posição entre os maiores municípios exportadores do Brasil e 2º lugar
no Estado. É também polo industrial da região Sul, com volume de receitas geradas aos cofres
públicos inferior apenas as capitais Porto Alegre (RS) e Curitiba (PR). E está em 28º lugar no
ranking do PIB nacional. A cidade está localizada na região sul do País, município polo da
microrregião Nordeste do Estado de Santa Catarina, segundo o site Joinville Cidades em dados
2017.
A cidade concentra grande parte da atividade econômica na indústria com destaque para
os setores metal mecânico, têxtil, plástico, metalúrgico, químico e farmacêutico. O Produto
Interno Bruto de Joinville também é um dos maiores do país, em torno de R$24.570.851,00 por
ano (IBGE, 2017). Conta também com uma grande quantidade de turista que também geram
renda á cidade como um todo, com isto pode-se aproveitar muito destes turistas para fazer
da cachaça de Joinville um indicador geográfico. Com esta indicação a cachaça tem mais um
diferencial, a qual tornará mais conhecida dentro da cidade e lugares a fora também.
Como recebe mais de 143 mil turistas, somente nos meses de janeiro e fevereiro, aonde
os turistas visitam a cidade rumo às praias do litoral Catarinense. Durante o ano, a cidade possui
várias festas tradicionais como, por exemplo, o festival de dança, que acontece durante o mês
Julho, durante os dias 20 e 30, aonde chegou a atrair mais de 4 mil pessoas em 2016, segundo
o Ministério da Cultura e Itaú. Outra festa de grande público, que atrai muitos turistas para a
cidade é a Festa das Flores de Joinville, que acontece no mês de novembro, este ano de 2018
completa 80 anos. Segundo o Blog Curta Joinville (BORCHARDT, 2016, s/p) “Todos os anos,
a Festa das Flores recebe mais de 200 mil visitantes e expõe quase 5 mil orquídeas, entre outros
tipos de flores. Entre as atrações, destacam-se shows nacionais, programação cultural, lazer e
gastronomia”.
A cachaça é o terceiro destilado mais consumido no mundo, e é considerada por
decreto federal um produto cultural do Brasil. Números da indústria da cachaça demonstram
que a bebida possui grande potencial para decolar também externamente. Anualmente, o país
produz 1,8 bilhão de litros ao ano. Existem mais de 40 mil produtores, 98% são de pequenos e
microempresários, gerando 600 mil empregos diretos. Com números tão expressivos, o mercado
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de fato é promissor.
Com aproximadamente cinco mil famílias envolvidas na cadeia produtiva no Estado,
os alambiques catarinenses produzem atualmente 300 mil litros da bebida, porém possuem
capacidade instalada para produção de seis milhões de litros de cachaça artesanal por ano.
Atentos a este nicho, a Associação Catarinense de Produtores de Cachaça e Aguardente de
Qualidade (Acapacq) tem investido na produção e conquistou premiações na Expocachaça 2017
realizada em junho de 2017, em Minas Gerais. Considerado o maior festival do setor no país,
a Associação Catarinense conquistou 15 medalhas das 74 destinadas ao produto (CACHACIÊ,
2017).
O desempenho levou a Assembleia Legislativa de Santa Catarina enaltecer os trabalhos
dos produtores da associação. “Com destaque nacional e internacional, a cachaça catarinense
vem conquistando premiações pela sua qualidade e essência. Além de superar produtores de
outros estados, Santa Catarina vem aprimorando seu produto e conquistando mercado. Esse é
mais um produto genuíno que colocará os catarinenses como referência no cenário brasileiro”,
avalia o presidente do Legislativo, deputado Silvio Dreveck (PP). (AGÊNCIA AL, 2017).
No ano de 2015 o estado de Santa Catarina exportou segundo o (EXPO CACHAÇA,
2015, s/p) em torno de 108,332 mil dólares da bebida para outros países, que corresponde
apenas a 1% da produção anual. De todo este volume produzido no Brasil, que é de 1 bilhão
e 400 milhões de litros, somente 30% da cachaça e proveniente de alambiques, o restante é
proveniente de produções em grande escala, as quais são industriais. Porém com esta produção
industrial, a qualidade já não é a mesma de quando se produz em alambiques, pois, o cuidado
com a qualidade do produto e seus diferenciais não são levados em consideração, afinal o que
se visa na produção industrial é o volume e não a qualidade.
A cachaça artesanal é produzida em baixa escala, e neste sentido o alambique dos
Lütke não foge à regra, possuindo uma capacidade de apenas 11 mil litros anuais da bebida,
consequentemente seu valor agregado se torna maior (NOTICIAS DO DIA, 2011). Já a família
Cercal tem 48 barris de carvalho na propriedade, com capacidade de armazenamento de
aproximadamente 16 mil litros da bebida em processo de envelhecimento nos tonéis, alguns
com plantas medicinais, que dão sabor diferenciado ao produto (JORNAL NSC, 2017, s/p). Um
dos pontos comerciais mais conhecidos para comercialização dessa cachaça é o Restaurante
Max Moppi, que também pertence à família Lütke, e fica situado ao pé da Serra Dona Francisca,
roteiro turístico e parada garantida para visitantes, que oferece um produto artesanal com uma
qualidade centenária. A cachaça oferecida possui um sabor suavizado devido ao armazenamento
em barris de carvalho. Segundo Notícias do Dia (2012, s/p) Max informa que toda a garapa
usada no processo é oriunda de canaviais cultivados pela própria família.
De acordo com relato dado por Samuel Niero, durante entrevista na Rádio Marconi
(2017), o processo de fabricação da cachaça artesanal é lento e demorado, segundo ele:
Começa desde o corte da cana, que é cortada e em no máximo 24 horas ela é moída,
para evitar contaminações. Depois é fermentado com leveduras selecionadas, que a
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gente não usa fermento selvagem. A gente usa outro tipo de levedura especial para
a cachaça, para dar um sabor melhor, um paladar melhor. E depois, o estágio final
seria a destilação, seria a separação do álcool do vinho, que se chama de vinho que se
coloca no alambique, isso demora em torno de 5 e 6 horas... cabeça, coração e calda,
esse é o essencial para uma boa cachaça. Tirando a parte da cabeça, e aproveitando
só o coração e descartando a calda, você vai ter um produto de excelente qualidade.
Aonde o tempo de cada etapa do processo é respeitado, não visando à quantidade da
mesma, que é produzida por um grupo familiar, mais sim a qualidade, porém para
tornar a cachaça conhecida, se precisa de mais produtores legalizados. Pela demora
do processo de produção a bebida, não se consegue ter uma produtividade em volume.
Então a filiação de mais produtores e a disseminação do conhecimento artesanal da
produção da cachaça para mais famílias torna-se ideal. Assim mantem-se a qualidade
do processo artesanal e também torná-la mais popular, para que assim possa atender a
futura demanda dos consumidores (RADIO MARCONI, 2017, s/p).

Durante a entrevista também se fala sobre o armazenamento do produto, que não pode
ser em qualquer ambiente. Então Lucas Nesi diz que:
Na verdade, tem que se ter um cuidado no armazenamento da cachaça, não é em
qualquer lugar que a gente pode armazenar. Normalmente a cachaça ela usa o barril
de carvalho para armazenar. A madeira mais famosa no ramo da cachaça. Mas tem
muitas madeiras brasileiras também, então o aconselhado é depois de pronta, se tu
não vendes ela in natura, colocar em barris. Ai o acondicionamento destes barris
também tem que ter muito cuidado, não pode ser um lugar muito seco, não pode
ser um lugar muito quente, tem que ter um controle de umidade e temperatura, para
poder envelhecer a cachaça e garantir o armazenamento dela com qualidade (RADIO
MARCONI, 2017, s/p).

Como a cachaça artesanal tem um processo de fabricação diferenciado, mais lento,
preservando o tempo para cada parte da fabricação do processo sem adicionar nenhum tipo de
produto químico (CACHAÇA EXPRESS, 2018a). Assim tem-se um valor diferenciado e uma
variação muito grande de preço, devido, por exemplo, o tempo de envelhecimento da mesma
em barris de madeira. O que dá a cachaça um sabor marcante, no mercado se tem cachaças
artesanais que variam de 50 reais até 300 reais o litro da bebida (CACHAÇA EXPRESS, 2018b).
Como processo de produção é diferenciado, o que faz com que se torne o produto
especial, pelo sabor, aroma e qualidade. Seu custo é mais elevado se comparar as cachaças que
são produzidas industrialmente em larga escala. Por ser artesanal, este tipo de cachaça possui
um valor agregado maior, devido a qualidade e diferenciais que possui.

3 A CACHAÇA JOINVILENSE COMO INDICADOR GEOGRÁFICO
O presente trabalho busca resgatar a tradição de produzir cachaça artesanal na região de
Joinville e inseri-la como indicador geográfico, evidenciando a importância da bebida na região.
O registro de indicação geografia é um documento que auxilia os produtos de uma determinada
região a ser reconhecido nacional e internacionalmente, o Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (BRASIL, 2009, p. 6) define indicação geográfica como:
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A indicação geográfica – IG, constitui um direito de propriedade intelectual autônomo,
a exemplo de uma patente ou de uma marca. Este direito é reconhecido nacional e
internacionalmente. No Brasil é reconhecido pela Lei de Propriedade Industrial (Lei
nº 9.279, de 14 de maio de 1996). E internacionalmente é reconhecido pelo Acordo
sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio –
ADPIC (em inglês, Trade – Related Aspects of Intellectual Property Rights - TRIPS
da Organização Mundial do Comércio - OMC).

“O registro de Indicação Geográfica (IG) é conferido a produtos ou serviços que são
característicos do seu local de origem, o que lhes atribui reputação, valor intrínseco e identidade
própria” (BRASIL, 2017, s/p). Os produtos que recebem o registro de indicação geográfica
tendem a ser diferenciados. “São produtos que apresentam uma qualidade única em função de
recursos naturais como solo, vegetação, clima e saber fazer” (BRASIL, 2017, s/p).
O registro de indicação geográfica pode ser dividido em duas modalidades: indicação
de procedência ou denominação de origem. Indicação de procedência de acordo com a Lei
de Propriedade Industrial (9.279/96), consiste em ser um nome geográfico qual tornou – se
conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de
prestação de determinado serviço. Denominação de origem, segundo o Brasil (2018) na Lei
de Propriedade Industrial (9.279/96) em seus artigos 177 e 178, consiste em ser um nome
geográfico, qual indique produto ou serviço, cujas qualidades ou características se devam
exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos.
Dentre as vantagens apresentadas ao receber o registro de indicação geográfica estão
a proteção do produto no mercado e do nome da organização de produtores, associação de
valor ao produto, e a garantia de procedência e qualidade do produto perante os consumidores.
Segundo Lagares, Lages e Braga (2006, p.14) a respeito da vantagem de IG:
Num cenário de mercados globalizados, os consumidores têm exigido maior clareza
com relação aos produtos consumidos, principalmente os agroalimentares, o que tem
mobilizado importantes embates no âmbito das instâncias regulatórias do comércio
internacional. A segurança alimentar tem na rastreabilidade um instrumento de
controle das etapas do processo produtivo. E isso abre também oportunidades para as
indicações geográficas, como uma janela para o mundo, sinalizando onde e como é
produzido um alimento.

Diante do mercado globalizado, o reconhecimento dos produtos tanto nacional quanto
internacionalmente coloca estes como destaque. Lagares, Lages e Braga (2006) coloca a
importância estratégica da indicação geográfica, constituindo uma ferramenta de valorização e
garantia de qualidade diferenciada dos produtos.
A cachaça é uma bebida extraída a partir da cana de açúcar, descoberta pelos escravos
de engenhos e se espalhou tornando – se uma bebida conhecida em todo mundo. Atualmente
a bebida é a terceira bebida mais consumida no mundo, segundo dados da AGEITEC (2018a),
sendo maior parte consumida no mercado nacional.
Atualmente de acordo com dados da AGEITEC (2018b), todos os Estados brasileiros
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produzem a cachaça, podendo ser obtida de forma industrial ou artesanal. Com uma produção
girando em torno de 1,3 bilhão de litros anualmente, com apenas 1% a 2% exportados.
Segundo dados da IBRAC (2018), em 2017 a cachaça foi exportada para mais de 60 países,
aproximadamente 8,74 milhões de litros, apresentando uma receita de 15,80 milhões a partir de
mais de 50 empresas exportadoras.
Tendo em vista a importância de resgatar a cultura de produzir cachaça na região de
Joinville, a indicação geográfica aplicada a bebida poderá fazer com que esta seja reconhecida
e trazida de volta como um importante fator de crescimento e disseminação cultural da região.
Segundo Planeta Orgânico “os produtos com Indicação Geográfica englobam atributos que
incluem a satisfação do consumidor em adquirir algo que contribui para a preservação de uma
tradição e de identidade cultural. ”
A cachaça Industrial representa a maior parte da produção nacional, pois possuem uma
produção elevada e acelerada, devido ao processo de fermentação. O qual se utilizam açúcares
e produtos químicos, como o sulfato de amônia segundo o MAPA DA CACHAÇA (2015).
A cachaça industrial de acordo com a Cachaça Express utiliza – se de colunas de destilação
contínua, que são equipamentos utilizados na produção de álcool o que permite que sejam
produzidos milhares de litros diários. Durante o processo de destilação da cachaça industrial
não são separadas as partes da cachaça, como ocorre no modo artesanal, sendo destilada na
sua totalidade. Desta forma, não se tem qualidade e diferencial para se tornar mais conhecida e
apreciada, por consumidores que levam em consideração estes diferenciais.

4 PROPOSTA DE COMERCIALIZAÇÃO DA CACHAÇA JOINVILENSE
Uma das estratégias para alavancar ainda mais as vendas da cachaça artesanal na região
de Joinville, pode ser a parceria entre os produtores com estes pontos de venda, onde pode-se
expor o produto e nas festas que fazem parte do calendário anual da região. “Os brasileiros
consomem em torno de 11,5 litros de cachaça por ano por habitante. [...] O grande mercado
consumidor hoje do produto são bares e restaurantes, sendo 70% do consumo em bares e
restaurantes, e 30% nos demais pontos de vendas” (EXPO CACHAÇA, 2015, s/p). Também
se pode fazer um desconto na compra da bebida com os clientes que tiverem em mãos o casco
(recipiente) com o rótulo da bebida artesanal de Joinville, que neste caso se tornaria retornável.
Segundo notícia publicada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(MAPA, 2016, s/p), o IBRAC - Instituto Brasileiro da Cachaça, tem como alguns objetivos a
redução da carga tributária para os pequenos produtores da bebida. Fazendo com que a cachaça
se torne um destilado genuíno do Brasil, assim a mesma teria mais reconhecimento tanto dentro
do país quanto internacionalmente.
Segundo entrevista feita por Geraldo na Rádio Marconi com produtores de cachaça,
Samuel Niero, produto da cachaça Velho Pilho, que dá o seguinte relato sobre a comercialização:
Revista Caminhos, Online, “Especial Proesde”, Rio do Sul, a. 10 (n. 32), p.9-20, jan./mar. 2019.

16

Problema de comercialização, porque o pessoal não conhece a verdadeira cachaça,
pois acham que a cachaça é uma bebida barata, que é só para bebum, só para quem
quer se embriagar. Mas a cachaça é muito bem trabalhada, e o foco em conjunto com
a associação Acapacq, é mostrar que a cachaça realmente tem qualidade, que é para
um consumidor diferenciado, que ela tem peculiaridade diferente, tem sabor (RADIO
MARCONI, 2017, s/p)

A cachaça catarinense estava um pouco esquecida no estado. Entretanto, já iniciado o
processo de reestruturação, visando cumprir o objetivo de exportar o produto. Para tanto, os
produtores pretendem investir em três segmentos distintos, para implementação do processo:
(i) divulgação, (ii) tecnologia de produção, e (iii) capacitação. A maior vantagem da cachaça
catarinense é que o mercado externo já conhece a produção de alimentos do estado, tendo-a
como referência. Outro diferencial se dá pela diversificação na forma de se fazer a cachaça dada
as tradições culturais existentes pelo processo imigração açoriana, alemã, italiana e polonesa
que se tem no estado (FERNANDES, 2016).
Como se tem a intenção de exportar parte da cachaça produzida em Santo Catarina, se
faz importante criar marca que possa traduzir a sua origem. Neste sentido, tem-se na figura 1 o
rótulo como sugestão para se colocar nas embalagens das cachaças artesanais provenientes da
região de Joinville:
Figura 1: Sugestão de Rótulo para Cachaça Joinvilense

Fonte: Elaborado pelos autores.

Com a comercialização da cachaça artesanal em festas que acontecem em Joinville
durante o ano, o consumo da mesma tem a aumentar, de forma se faz necessário que se tenha
mais produtores legalizados para suprir a necessidade. Hoje tem-se duas famílias localizadas em
Joinville fazendo a produção da maneira artesanal, seguindo os mesmos processos apreendidos
com seus antepassados vindos de outros países.
Durante entrevista feita na Rádio Marconi com Joelson, Samuel e Lucas que fabricam
cachaça no estado catarinense, os relatos feitos por Joelson sobre a cachaça são os seguintes:
A cachaça artesanal, como o próprio nome já diz, ela é feita manual, em quantidades
pequenas, com um controle onde cada gota destilada sai debaixo do olho do seu dono.
É a cachaça que o alambiqueiro faz para ele beber, e aquilo que eu faço para mim
beber [...]. E aquilo que as máquinas fazem, a cachaça industrial ela é feita de forma
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contínua [...] para resumir, a cachaça industrial não tem coração (RADIO MARCONI,
2017, s/p).

Para se manter os mesmos padrões de qualidade pode-se criar workshops, de forma
que seja repassado os conhecimentos com famílias que moram na zona rural. Assim a bebida
será produzida por mais famílias, e com a mesma qualidade, com isso podendo atender melhor
o mercado de consumidores. Não só na região de Joinville como também no estado todo, e
ampliando a exportação do produto levando a qualidade da cachaça artesanal para o mundo,
alavancando a economia da cidade de Joinville e do estado de Santa Catarina.

5 CONCLUSÃO
A partir das pesquisas realizadas, a cachaça artesanal joinvilense possui um grande
potencial para se tornar um indicador geográfico da região. Resgatando – se a tradição centenária
existente, concedendo a esta o reconhecimento diante o mercado consumidor, composto pelos
moradores e turistas que apreciam a bebida, vindo a ser divulgada em pontos comerciais e festas
tradicionais que a cidade possui.
A fabricação artesanal respeita todos as fases do processo e tendo como base a tradição
centenária apresentada pelos produtores. As técnicas aplicadas na produção da bebida a tornam
um produto característico da região joinvilense, fazendo com que se torne diferenciado diante
das cachaças que são produzidas de forma industrial. Assim apreciadores da bebida reconhecem
estes diferenciais como por exemplo a cor, sabor e aroma.
Com esta indicação, torna-se evidente a necessidade de mais produtores legalizados,
uma vez que atualmente estes se encontram informais. Por meio da IG, o produto joinvilense
possuirá maior credibilidade mediante turistas, tendo a possibilidade de ser exportado, pois
assim faz com que a cachaça tenha um valor agregado maior, apresentando uma referência do
produto e exaltando a qualidade do mesmo.
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RESUMO
O presente trabalho procura discutir a relação entre a Indicação Geográfica e o desenvolvimento da atividade
econômica regional gerada em torno da produção de cerveja artesanal na região de Joinville. A discussão traz as
vantagens que a obtenção do selo de qualidade traria para a região, contribuindo para a criação de novos nichos
de mercado integrando os setores ligados a produção, fabricação, comércio e turismo. A pesquisa ainda abrange
o surgimento de novas oportunidades de negócios, contribuindo para a geração de empregos e a valorização
da qualidade do produto. Buscando uma maior visibilidade para os produtores em um mercado em ascensão
no cenário nacional. Portanto, diante a análise do trabalho, entende-se que a Indicação Geográfica tem enorme
potencial de sucesso no processo de desenvolvimento econômico regional, uma vez que, se tenha um planejamento
adequado e políticas públicas ajustadas para todo o conjunto envolvido.
Palavras-chave: Indicador geográfico. Cervejaria artesanal. Desenvolvimento econômico e regional.
ABSTRACT
The present work tries to discuss the relation between the Geographical Indication and the development of the
regional economic activity generated around the production of craft beer in the region of Joinville. The discussion
brings the advantages that the seal of approval would bring to the region, contributing to the creation of new market
niches integrating the sectors related to production, manufacturing, commerce and tourism. The research also
covers the emergence of new business opportunities, contributing to the generation of jobs and the valorization of
product quality. Seeking greater visibility for producers in a rising market on the national scene. Therefore, given
the analysis of the work, it is understood that the Geographical Indication has enormous potential for success in
the process of regional economic development, once it has adequate planning and public policies adjusted for the
whole set involved.
Keywords: Geographical Indicator. Craft Beer. Economic and regional development.
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1 INTRODUÇÃO
A Indicação Geográfica tem importância para o desenvolvimento e a valorização das
potencialidades locais, sua organização e gestão de território. Desse modo, as IGs constituem
formas especiais de proteção aos produtos, visando principalmente, distinguir a origem de um
produto através da identificação da sua área de produção. A IG, diante de um mercado cada vez
mais globalizado, tem possibilidade de manter as características locais e regionais dos produtos,
as quais são valorizadas e atestam seus níveis de qualidade relacionados a fatores naturais e de
intervenção humana em uma determinada área (TONIETTO, 2003, p.15).
Este trabalho visa fazer uma abordagem sobre a possibilidade de tornar a cerveja
artesanal de Joinville/SC em um indicador geográfico para a região. Isto porque, Joinville
apresenta desde a sua origem, um grande potencial relacionado ao consumo e produção
artesanal da bebida herdados pelos costumes e tradições trazidos por colonizadores europeus
(MARTENDAL, 2017). Desta forma, pretende-se descrever o processo de aquisição do selo de
indicador geográfico para a cerveja artesanal de Joinville SC.
A pesquisa é descritiva que segundo Gil (1999, p. 23) “as pesquisas desse tipo têm
como objetivo primordial a descrição das características determinada população ou fenômeno
ou o estabelecimento de relações entre variáveis”. O presente artigo também se qualifica em
um trabalho de ordem exploratória tendo vista que este tipo de pesquisa se desenvolve com
objetivo de proporcional algum tipo de aproximativo, acerca de determinado fato (GIL, 1999).
Neste contexto, tem-se como elemento exploratório a transformação da cerveja artesanal como
indicar geográfico. Assim, a pesquisa será do tipo bibliográfica que ajudará a compor a análise
das informações coletadas para a composição final desta pesquisa. Para tanto, será utilizado
o método dedutivo que é um método lógico que pressupõe a existência verdadeiras gerais já
firmadas que sirva de base para chegar a novos conhecimentos. Trata-se também, de uma pesquisa
do tipo bibliográfica, que de acordo com Gil (1999), oferece meios para definir, resolver, não
somente problemas já solucionados, como também, explorar novas áreas. Sendo assim, parte-se
do estudo do que é um indicar geográfico e suas implicações para posteriormente definir quais
os procedimentos que devem ser adotados para tornar a cerveja artesanal joinvilense como um
indicador geográfico.
Portanto, o trabalho tem como objetivo geral demonstrar que a cerveja artesanal tem
potencial para se tornar um indicador geográfico de Joinville, diante toda a atividade econômica
em que está envolvida. A presente pesquisa também visa mostrar quais os procedimentos
necessários para tornar a cerveja artesanal em um indicador geográfico, bem como, analisar
o mercado em que o produto está inserido, elaborando assim um estudo que contribui com
o desenvolvimento da IG através da criação de novos nichos de mercado que valorizem a
qualidade e a excelência dos produtos da região.
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2 O MERCADO DE CERVEJEIRO NO BRASIL
As cervejas artesanais têm ganhando cada vez mais espaços nos estabelecimentos sejam
eles supermercados, bares ou restaurantes, dentro de um contexto onde o consumidor busca por
maior qualidade ao invés de quantidade. Segundo a CervBrasil (2016), em dados informados
pelo seu Anuário de 2016, o Brasil é o 3º maior produtor de cerveja do mundo. E um estudo
de 2018 elaborado a partir de dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento –
MAPA há um crescimento exponencial das cervejarias no país, conforme o gráfico 1:
Gráfico 1: Total de cervejarias por ano

Fonte: ( MÜLLER; MARCUSSO, 2018 s/p).

Atualmente as regiões sul e sudeste concentram o maior número de microcervejarias.
O centro-oeste está em um processo de expansão significativo. Enquanto o norte e nordeste
possuem menor expressão, mas com potencial de crescimento, apesar de um estar em ritmo mais
lento. Dentro desse contexto, a região Sul está presente em três das cinco primeiras posições e
Santa Catarina ocupa a quarta posição no ranking dos estados com mais cervejarias, possuindo
o registro de 102 cervejarias.
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Gráfico 2: Cervejarias por estado

Fonte: (MÜLLER; MARCUSSO, 2018 s/p).

Considerando a demanda cervejeira que mede a quantidade de habitantes por cervejarias,
Santa Catarina está na segunda posição com aproximadamente uma cervejaria a cada 69.000
(sessenta e nove mil) habitantes. Isso mostra que já existe uma forte identificação da população
com o consumo e produção da cerveja.
Tabela 1: Demanda cervejeira (quantidade de habitantes/cervejarias)

Fonte: (MÜLLER; MARCUSSO, 2018 s/p).
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O setor de cerveja é um dos que mais empregam no país. Atualmente, cerca de 2,7
milhões de postos de trabalho – entre empregos diretos, indiretos e induzidos – estão ligados a
esse mercado (CERVBRASIL, 2018a). E segundo a FGV, para cada emprego gerado em uma
fábrica de cerveja, outros 52 são criados na cadeia produtiva. O número de postos de trabalho
no setor de cerveja tem apresentado crescimento muito acima da média da indústria brasileira
(CERVBRASIL, 2018b).
Diante disso, pode-se identificar que há um mercado em ascensão e que ainda possui
muito espaço para crescimento considerando os aspectos relacionados a cadeia produtiva.

2 CERVEJARIAS ARTESANAIS EM JOINVILLE
A relação de Joinville com as cervejarias vem desde o início de sua história ao longo
desses 167 anos de colonização. Isso porque no século 19 Joinville inaugura de forma oficial
sua primeira cervejaria. A Cervejaria Tiede, que em 1928 passou a ser conhecida como
Catharinense e em pouco tempo tornou-se a maior cervejaria de Santa Catarina. Em 1948 a
cervejaria Catharinense foi vendida para o grupo Antarctica e com uma produção expressiva até
o ano de 1998, foi comprada pelo grupo Ambev (OPA BIER, 2015a). Isto reflete a tradição que
existe em Joinville desde seus primeiros imigrantes, voltando-se para a produção e consumo de
cervejas, tendo em vista que:
Os imigrantes europeus que chegaram, trouxeram consigo muitos costumes e
tradições. Além do gosto por festividades, os europeus possuem gosto refinado
por cervejas de qualidade. Como não encontraram algo adepto aos seus paladares,
sentiram a necessidade de começar a produção artesanal de cervejas, fato que marcou
cidade economicamente e historicamente (OPA BIER, 2015b, s/p).

Neste sentido, Joinville foi considerada uma das cidades mais germânicas de Santa
Catarina devido ao seu típico chope artesanal (MY BEST BEER, 2017). Desse modo, as
cervejarias artesanais cresceram ao longo dos anos, produzindo cervejas diferenciadas com
vários tipos, texturas, aromas e sabores. Atualmente o Instituto Joinvilense da Cerveja abriga
no Estado de Santa Catarina, mais de 100 (cem) cervejarias, sendo nove delas na região de
Joinville, Araquari e Garuva (MARTENDAL, 2017) demonstrando assim, a potência de uma
parte da região Norte do estado.
Em janeiro de 2018, com o intuito de estimular o turismo e o conhecimento sobre as
cervejarias de Joinville/SC, fora realizado o tour cervejeiro. Com custo de R$80,00 (oitenta
reais) onde os participantes podiam degustar, conhecer os processos industriais e visitar diversas
cervejarias pela região (BAR DO CELSO, 2017). Algo que atraiu os entusiastas pelo assunto,
para que pudessem ter uma experiência diferenciada do cotidiano.
A produção e venda da cerveja também se qualifica como uma atividade de baixo nível
de impacto ambiental e isto possibilita que produção de forma artesanal possa ser desenvolvida
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em qualquer localidade. Outro ponto importante ligado a produção artesanal são os demais
setores movimentados pela atividade. Sendo estes relacionados a indústria de equipamentos,
distribuição e revenda de bebidas, cursos relacionados a fabricação e degustação, além de,
movimentar o entretenimento e os ramos turístico e gastronômico do município. Dessa forma,
nota-se que a cadeia produtiva beneficiada pela atividade é importante para diversas áreas e tem
um enorme potencial para crescimento, considerando que há cada vez mais interessados pelas
cervejas artesanais em Joinville.

3 INCENTIVO A PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
Diante do cenário de crescimento do mercado relacionado a cerveja artesanal, o
Município de Joinville já possui disposições legais que contribuem para o desenvolvimento do
setor, isso de acordo com a Lei Complementar nº 89/2017:
Art. 1° Esta Lei institui o Programa Municipal de Desenvolvimento da Produção
Artesanal e de Incentivo à Produção de Cervejas e Chopes artesanais no Município
de Joinville, visando assegurar o desenvolvimento turístico sustentável e integrado,
incentivar o processo artesanal e a manutenção da geração de trabalho e renda, bem
como fortalecer as tradições culturais (JOINVILLE, 2017, p. 01).

Esta por sua vez, traz a denominação sobre os Brewpubs que são os estabelecimentos que
produzem a cerveja em pequena escala, para venda direta e exclusiva ao consumidor final, com
o consumo sendo realizado no mesmo local de produção. A lei tem por finalidade a intenção de
estimular essa categoria de empreendedorismo desenvolvendo a economia, gerando empregos
e disseminando a cultura que se encontra nas raízes do município. O mercado de cervejas
artesanais manteve crescimento mesmo diante a crise que assolou o país, sendo um dos poucos
segmentos a expandir durante o período, bem como, citado no texto de justificativa da Lei nº
89/2017:
O segmento de cervejas artesanais, os quais estão incluídos os Brewpubs, representam
atualmente um dos poucos mercados nacionais que não se retraiu com a crise, pelo
contrário, o movimento vem ganhando força na maior cidade catarinense há pelo
menos três anos e vai ao encontro do crescimento nacional de mais de 25% no número
de micro cervejarias artesanais abertas desde 2015 (JOINVILLE, 2017, p. 3).

É importante destacar que a produção artesanal da cerveja, devido as suas características,
tem pouca relação com as indústrias produtoras de grande escala. Sendo assim, a produção
artesanal se caracteriza pela simplicidade dos equipamentos e procedimentos minuciosos.
Os procedimentos para produção da cerveja vão variar de acordo com o estilo, a receita e os
ingredientes. Mas basicamente o processo geral que vai da mosturação, fermentação, maturação,
filtração, embarrilhamento ou engarrafamento é comum a todos os produtores. O que de fato
vai diferenciar um produto de outro são os ingredientes selecionados, pois estes é que vão dar o
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sabor e aroma da cerveja. É importante salientar que existem ingredientes obrigatórios para que
se tenha a definição da bebida. Isso está descrito no primeiro decreto que define o conceito de
cerveja criado pelo legislativo brasileiro em 1997. Mais tarde houve uma atualização e segundo
o decreto nº 6871/09 em seu Art. 36, “Cerveja é a bebida obtida pela fermentação alcoólica do
mosto cervejeiro oriundo do malte de cevada e água potável, por ação da levedura, com adição
de lúpulo” (BRASIL, 2009, p. 1).

4 INDICADOR GEOGRÁFICO
A Indicação Geográfica (IG) é utilizada para identificar a origem de produtos ou serviços
quando o local tenha se tornado conhecido ou quando determinada característica ou qualidade
do produto ou serviço se deve a sua origem (INPI, 2018).
O termo para tal, firmou-se quando produtores, comerciantes e consumidores
começaram a identificar que alguns produtos de determinados lugares apresentavam
qualidades particulares, atribuíveis à sua origem geográfica, e começaram a denominálos com o nome geográfico que indicava sua procedência (SEBRAE, 2017, s/p).

Nos mercados mundiais, diversos produtos são caracterizados pela indicação da
sua verdadeira origem geográfica. Essa indicação atribui certa reputação, valor intrínseco e
identidade própria que o faz distinguir dos demais produtos parecidos que estão disponíveis no
mercado. Considera-se produtos de uma qualidade única, tais como características geográficas
(solo, vegetação), meteorológicas (clima) e humanas (cultivo, tratamento, manufatura) e
certificado de qualidade atestando sua origem e garantindo o controle rígido de sua qualidade.
Há pelo menos dois fatores que podem ser apontados como estímulo ao reconhecimento
de produtos com indicador geográfico. O primeiro refere-se ao surgimento de novos nichos de
mercado e o segundo fator se refere ao gosto pela origem (CERDAN et al, 2014). No Brasil,
utiliza-se duas modalidades: Denominação de Origem (DO) e Indicação de Procedência (IP).
A Indicação de procedência possui o nome geográfico (país, cidade, região ou localidade)
reconhecido pela produção, fabricação ou extração de determinado produto ou serviço. Já a
denominação de origem possui nome geográfico que identifica produto ou serviço dotado de
características devidas, exclusivamente, ao meio geográfico (fatores naturais e humanos).
As IGs tem sido bastante relevante nos países em desenvolvimento, a exemplo do Brasil,
pois o reconhecimento traz fatores relevantes para criar estratégias de desenvolvimento econômico
e regional. Com o passar dos anos a busca pela cerveja artesanal cresceu excessivamente por
turistas e a população em geral e o crescimento das cervejarias na região estimula o surgimento
de outros empreendimentos diretamente relacionados à cadeia de produção.
[...] indicações geográficas podem contribuir para desenvolvimento das regiões
onde estão inseridas a partir de várias dimensões, mas a dimensão econômica acaba
prevalecendo. Nas experiências europeias mais consolidadas, produtos agregam
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valor, aumentam vendas nos mercados em que já atuam e tem melhores condições
para se inserir em novos mercados. Ou seja, seus produtos acabam tornando-se mais
competitivos (PELLIN, 2017, s/p).

Assim, obter o conhecimento da indicação geográfica agrega as organizações envolvidas
no processo um “selo de qualidade”. A região e os produtos se tornam mais conhecidos e facilita
a inserção dos produtos em grandes centros de consumo no país (PELLIN, 2017, s/p). E dessa
forma, com a valorização dos produtos e serviços da cultural local, favorece ao aumento da
demanda por produtos diferenciados e a diversificação nas atividades de turismo, contribuindo
para o desenvolvimento da economia de maneira geral.

5 BENEFÍCIOS DA CERVEJA ARTESANAL JOINVILENSE COMO INDICADOR
GEOGRÁFICO
Com o selo de uma Indicação Geográfica, há a abertura e o fortalecimento de atividades
e de serviços complementares, que trazem a valorização do produto, a diversificação da oferta
e de atividades turísticas, ampliando o número de beneficiados com a obtenção do selo. E a
cerveja artesanal, como já fora dito, adquiriu com o passar dos anos um espaço considerável no
mercado brasileiro e também joinvilense.
Segundo Kakuta (2006, p. 36) a proteção de uma IG pode imprimir inúmeras vantagens
para o produtor, para o consumidor e para a economia da região e do país. O primeiro efeito
que se espera de uma IG é uma agregação de valor ao produto ou um aumento de renda ao
produtor. Além disso, os benefícios das IGs são de diversas dimensões. De acordo com a Tabela
2, destacam-se benefícios econômicos, tais quais acesso ao mercado nacional e internacional.
Além de, benefícios sociais e culturais incluindo produtores e regiões desfavorecidas no mapa
da economia regional, e benefícios ambientais com a preservação do meio ambiente.
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Tabela 2: Benefícios da Indicação Geográfica (IG)

Fonte: Adaptado de Kakuta (2006, p.36).

Em uma pesquisa de campo realizada por engenheiros de produção da Universidade do
Estado de Santa Catarina – UDESC na cidade de Joinville/SC, mostra-se uma grande aceitação
para acerveja artesanal.
Gráfico 3: Pessoas que já beberam cerveja artesanal e pessoas que comprariam cerveja
artesanal

Fonte: (SCHMOELLER; BENEVENUTTI; BITTENCOURT, 2014).

Dos pesquisados que já consumiram cerveja artesanal, 91% responderam sim, voltariam
a beber cerveja artesanal pelo sabor diferenciado que essa bebida proporciona e a qualidade da
mesma contra 6% responderam que talvez beberiam e outros 4% que não beberiam por não
confiarem na qualidade do produto. Dos participantes da pesquisa que nunca beberam cerveja
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artesanal, 69% comprariam este tipo de bebida, ou seja, estariam dispostos a experimentar a
cerveja artesanal, 23% responderam que ficam em dúvida por desconhecerem a bebida e a
divulgação das existentes não chega até eles, gerando um receio quanto a confiabilidade no
produto (SCHMOELLER, BENEVENUTTI e BITTENCOURT, 2014).
[...] as cervejarias artesanais e independentes, que não têm relação com grupos
econômicos internacionais, estão conscientizando o consumidor sobre a degustação
da bebida, além de contribuírem para a cultura gastronômica local. Através dos
dados levantados pela Abracerva, mostra-se um número significativo de contratações
das cervejarias artesanais. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados
(CAGED) as pequenas cervejarias podem ser muito eficientes e eficazes. Gerou-se
aproximadamente 800 (oitocentos) empregos em 2017 (ABRACERVA, 2018, s/p).

Além do espaço no mercado consumidor, a cerveja artesanal impulsiona segmentos
como os de: empregabilidade6, insumos7 e matéria prima8. Neste sentido, é importante lembrar a
importância dos dados estatísticos, tendo em vista que eles podem auxiliar na tomada de decisão
e mostrar o quanto o consumo de cerveja artesanal vem aumentando, e consequentemente a sua
produção.
Além das vantagens acima citadas, a utilização da indicação geográfica para a cerveja
artesanal, traz não somente a competência dela acumulada, mas também um renome associado a
uma região compartilhada de produção, apresentando qualidade única em função das condições
geográficas naturais como solo, vegetação, clima e modo de produção (FRANCO, 2017, s/p).
No entanto é necessário considerar que o registro de uma IG, por si só, não garante o sucesso
econômico e comercial. O projeto deve se basear em informações e dados consistentes e contar
com um planejamento adequado de políticas públicas para que o progresso seja comum a todos
os envolvidos no processo.

6 CONCLUSÃO
Demostra-se que há um enorme potencial gerado em torno do mercado cervejeiro,
principalmente na produção artesanal. Como há um movimento de expansão no ambiente
nacional, cria-se ainda mais espaços para as cervejarias artesanais, principalmente pela forte
identificação cultural, devido aos costumes herdados de seus colonizadores, e, pela priorização
da qualidade. Diante disso, a obtenção do selo de indicador geográfico apresenta diversos
benefícios relacionados ao desenvolvimento cultura, econômico e regional. Destacando-se

Empregabilidade – Capacidade que alguém possui para conseguir um emprego, buscando novas oportunidades
de trabalho ou desenvolvendo maneiras de nele se manter.
7
Insumos - Cada um dos componentes ou elementos usados na produção de mercadorias ou serviços (DICIO,
2018, s/p).
8
Matéria Prima – A principal substância que é utilizada na fabricação de alguma coisa; o que é essencial para o
desenvolvimento ou produção de algo.
6
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por contribuir para a maior visibilidade de uma região e de seus produtores, agregando valor
aos produtos. Entretanto, cria-se a necessidade da união dos produtores em organizações que
tenham a visão do crescimento em conjunto. Buscando tanto o apoio da população como das
autoridades responsáveis para que o processo seja benéfico a todos.
Por fim, conclui-se que a utilização da indicação geográfica para a cerveja artesanal
joinvilense traz reconhecimento associado a região com o selo, entregando qualidade única
em função das condições geográficas, e principalmente, no modo de produção. Através da
produção das cervejas artesanais, gera-se um constante fluxo na cadeia produtiva influenciando
diretamente na produtividade das empresas fornecedoras de insumos, matéria primas e na
empregabilidade dos colaboradores. Sendo de suma importância o reconhecimento através da
indicação geográfica, pois ele, ajuda o desenvolvimento econômico de forma sustentável, não
só do setor envolvido, mas da região de forma geral.
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RESUMO
A sociedade na qual cada indivíduo está inserido estimula relações e crescimento mútuo e, consequentemente, o
compartilhamento de conhecimento. Sob a mesma perspectiva de sociedade, no município de Blumenau, em Santa
Catarina, desenvolveu-se o projeto EcoLtura: A Arte Sustentável. A busca desse trabalho foi promover hábitos
saudáveis e cores, para a comunidade atendida pela Associação Criança em Primeiro Lugar e o Centro de Educação
Infantil Irmgard Zoschke. Por meio da pesquisa qualitativa mapeamos a comunidade que gostaria de apoiar um
projeto. O objetivo foi promover os indicadores da meta 11.a vinculados aos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável – ODS da Organização das Nações Unidas – ONU, Cidades e Comunidades sustentáveis, fomentando
relações sociais e ambientais positivas entre os membros da comunidade pela vida em sociedade e seus benefícios.
Palavras-chave: Desenvolvimento. ODS. Comunidade. Sociedade.

1 INTRODUÇÃO
A inserção do indivíduo na sociedade estimula as relações e o crescimento mútuo, além
do compartilhamento de conhecimento, seja ele tácito ou explícito, respeitando a singularidade,
de acordo com resultados alcançados pelo contexto geral do qual se encontra (ZANELLI;
BORGES-ANDRADE; BASTOS, 2014). Toma-se como ponto de partida a convivência em
sociedade e seus benefícios, e baseia-se nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável –
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ODS da Organização da Nações Unidas – ONU, especialmente o décimo primeiro, Cidades e
Comunidades sustentáveis, para a criação do EcoLtura: A Arte Sustentável. O projeto, cujo o
foco é o desenvolvimento social, visa a criação de hortas comunitárias com rotinas artísticas,
trazendo cor para toda a comunidade. Localizadas em locais acessíveis, tornam-se pontos de
encontros e convívio para os cidadãos de nossa cidade, sugerindo o progresso dos indivíduos
como seres únicos, pelas atividades propostas, e como sociedade.
O nome deriva de uma junção entre o prefixo eco-, que, segundo Oliveira (2014, p.
33 apud CUNHA, 2010; HOUAISS, 2009), “é oriundo do grego e significa “casa, habitat”. A
autora ainda descreve que o afixo
[...] vem sendo amplamente utilizada para formar séries de novas palavras na língua,
mas não mais com o sentido que encontramos nos dicionários etimológicos: eco [...]
aparece associado aos significados de ‘ecológico’ e ‘reciclagem’, típicos de palavras
como ‘ecologia’ e ‘ecológico’ (OLIVEIRA, 2014, p. 14).

Já cultura, como afirma Morgan (1996), refere-se ao seu significado primordial, derivado
do latim colere, onde incita uma ideia de cultivo e desenvolvimento da terra, de plantas e
lavragens, o que incide hoje na agricultura. Além disso, busca-se também, com o sufixo de
cultura, trazer um pouco do ideário de que cada grupo de pessoas possui um estilo de vida
diferente. Logo, Ecoltura significa um espaço de cultivo à terra, somando diferentes padrões
sociais.
O trabalho em questão foi dividido da seguinte forma: Fundamentação Teórica, quando
explora-se a importância do ensino, pesquisa e extensão em na formação e revisões teóricas além
dos objetivos (Geral e Específicos); Metodologia e plano de ação utilizados tanto para a coleta
de dados quanto para a realização da prática almejada; e, por fim, os Resultados esperados.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Ao longo da caminhada no curso de extensão, abordou-se várias disciplinas que
contribuíram com uma melhor compreensão acerca do desenvolvimento regional. Nesta etapa do
trabalho, discorre-se sobre temas, conceitos e discussões que permearam o percurso formativo
durante o curso de extensão do Programa de Educação Superior para Desenvolvimento Regional
– PROESDE.
As universidades oferecem atividades de ensino, de pesquisa e de extensão. Uma
das principais funções da universidade é prover o conhecimento que é necessário para o
desenvolvimento humano, social e profissional, formando assim um indivíduo com a capacidade
de atuar de maneira eficiente no mercado de trabalho e na sociedade. Outra das várias funções
de uma universidade é produzir conhecimento. De acordo com Moita e Andrade (2009) o
tripé ensino, pesquisa e extensão são elementos intrínsecos e que configuram ao ambiente
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universitário brasileiro.
As universidades têm o dever de articular-se entre essas três atividades que compõem os
currículos. O ensino e a pesquisa estão ligados fortemente e, como afirma Paulo Freire (2006,
p. 29), “não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino [...]”. Pesquiso para conhecer o que
ainda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade”. Tal novidade, no entanto, não deve
restringir-se ao meio acadêmico, mas ser compartilhada socialmente. No meio universitário,
o termo extensão pode ser entendido de duas formas: como curso ou atividade de extensão.
Os cursos de extensão têm pequenas cargas horárias e são destinados a complementar os
conhecimentos em áreas específicas. Já as atividades de extensão são amplas e complexas e
tem como objetivo impactar a comunidade fora da universidade.
O Programa de Educação Superior para Desenvolvimento Regional é uma atividade
de extensão que visa contribuir com as ações de desenvolvimento regional no estado de
Santa Catarina (SED, 2018, online), oferecendo bolsas de estudo para os estudantes que estão
matriculados em cursos de graduação e frequentam o curso de extensão, tendo como enfoque os
17 ODSs. Visa proporcionar um conjunto de atividades de ensino, pesquisa e extensão (Figura
1), voltado para o desenvolvimento de um estudante capaz de atuar no âmbito das políticas
públicas, por intermédio da sua formação acadêmica com o desenvolvimento socioeconômico
da região.
Figura 1: O tripé ensino, pesquisa e extensão

Fonte: Elaborado pelos autores.

Já este trabalho, que tem como finalidade explorar os ODSs, de maneira mais específica
e profunda o décimo primeiro, Cidades e Comunidades Sustentáveis, apresentando suas metas e
comparando a teoria com a prática, tendo como base a aplicação deste ODS em um projeto social,
uma horta comunitária, seguindo o princípio de que todo o ser humano merece uma vida digna,
garantindo as mínimas condições para o desenvolvimento saudável de si próprio e da sociedade
a que pertence. Criado pela ONU, em 2000, inicialmente os Objetivos de Desenvolvimento do
Milênio – ODM, e posteriormente em 2015, os ODSs, se constituem de objetivos e metas para
a promoção de uma igualdade social maior, com os mesmos direitos e garantias.
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Adotados em 2000 por 191 países e propostos pela Organização das Nações Unidas
(ONU), os oito ODMs, antecessores dos ODSs, visavam enfatizar as problemáticas mundiais
vivenciadas na época, que eram, teoricamente, para serem alcançadas até o ano de 2015, em
assuntos como fome, educação básica, qualidade de vida, etc. Após um grande resultado
proveniente dos ODMs, no mesmo ano de 2015 é sugerida, ainda pela ONU e em comunhão
com 193 países, a Agenda 2030 (ou Agenda pós-2015), na qual continham os dezessete novos
ODSs (PNUD, 2015; ONU, 2015b).
Implantados, então, em 2015, os ODSs preveem principalmente a harmonia do homem,
como ser humano, com a Mãe Natureza, como Planeta Terra. Para isso, se divide em dezessete
maiores objetivos, que têm resultados previstos para o ano de 2030, e são eles: erradicação da
pobreza; fome zero; saúde e bem-estar; educação de qualidade; igualdade de gênero; água limpa
e saneamento básico; energia limpa e acessível; trabalho decente e crescimento econômico;
indústria, inovação e infraestrutura; redução das desigualdades; cidades e comunidades
sustentáveis; consumo e produção responsáveis; ação contra a mudança global do clima; vida
na água; vida terrestre; paz, justiça e instituições eficazes; parcerias e meios e implementação
(UN, 2015; BRASIL, 2015).
O ODS de número 11 visa “tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos,
seguros, resilientes e sustentáveis” (PNUD; IPEA, 2015), que, em suma, implica na remoção de
pessoas de favelas, ou locais impróprios para moradia, e a locação destas em locais propícios
para residência, inclusos em sociedades urbanizadas, que, por sua vez, resulta no ganho em
massa de água potável, esgoto tratável, saúde pública e energia elétrica, assim como tantos
outros ganhos de uma vida em sociedade. (ONU, 2015a).
A sociedade, alvo de estudo para confecção dos ODS pela ONU, se aprimora
constantemente, o que culminou, em algum momento recente, em organizações que destoavam
do individualismo tradicional. Nessa conjuntura, surge o conceito de rede, que, segundo Hermann
(2005 p. 70), pode ser definido como “[...] sistemas organizados capazes de reunir indivíduos e
instituições, de forma democrática e participativa, em torno de objetivos e/ou temáticas comuns”.
Outra definição, no que compete a rede horizontal, exposta por Vale, Amâncio e Lima (2006),
de que “termo rede representa uma forma característica de associação que reúne atores diversos
com valores em comum, que, de maneira voluntária e integrada, visam implementar estratégias
de interesse coletivo”. As redes podem ser compreendidas de muitas formas diferentes, porque
elas possuem arranjos distintos como teias de relações (GABLER, 2015). O tempo de existência,
confiança das relações de dependência compartilhada, interdependência. (VALE; AMÂNCIO;
LIMA, 2006). Tendo isso em vista, pode-se afirmar que as redes são estruturas complexas de
composição diversa que visam o desenvolvimento do coletivo.
Com base no exposto, o trabalho realizado pelos parte dos indivíduos relacionados ao
PROESDE também pode ser considerado uma rede. Casarotto (2011) ressalta a existência de
dois planos no que tange a rede, o primeiro é a integração interna entre os grupos que interagem
para a formação do resultado final, no caso do PROESDE, indivíduos. O projeto relaciona
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mais de dezoito áreas de estudo e integra cerca de vinte e cinco indivíduos com o intuito de
promover o desenvolvimento regional sustentável. Já o segundo plano citado pelo autor, pontua
a articulação externa que envolve a relação com os movimentos públicos e privados do ambiente.
Essa integração é um dos desafios apresentados na materialização dos projetos idealizados em
estudo. O conceito de redes é de fácil visualização na realização deste trabalho, visto que para
a realização completa do projeto idealizado se fez necessário a união de dois grupos. Um deles
é composto por estudantes dos cursos de: Serviço Social, Artes Visuais, Design, Comércio
Exterior e Administração. O outro grupo, comunidade atendida pela Associação Criança em
Primeiro Lugar e o Centro de Educação Infantil Irmgard Zoschke.
Existem muitas formas de compreendermos o meio ambiente. Pode se dizer que é tudo
aquilo que é vivo e não vivo na natureza e que nós circundamos. Uma vez que “proteger o Meio
Ambiente é proteger a nós mesmo. É garantir a nossa sobrevivência nesse planeta” (FERREIRA,
I., 2006, p. 24). A preocupação com a preservação e manutenção da natureza chama a atenção
das autoridades.
O crescimento descomunal da sociedade dos últimos séculos, o surgimento de indústrias
e a aglomeração urbana trouxe consigo novos desafios e problemáticas. O ser humano passou
a lidar com problemas relacionados ao meio ambiente, justamente por esbarrar em limites. As
discussões acerca do desenvolvimento sustentável em escala global são recentes. O primeiro
documento a tratar este tema em escala mundial foi o relatório Nosso Futuro Comum, também
conhecido como relatório de Brundtland, criado pela ONU em 1987. De acordo com o relatório
da CNMAD (1988, p. 46), “o desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades
do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem as suas próprias
necessidades”. Ou seja, um desenvolvimento que não destrua e nem limite a capacidade das
gerações vindouras de usufruir dos recursos existentes.
Ivan Dutra Ferreira (2006), lembra que o direito a um meio ambiente sadio e equilibrado
é um direito humano fundamental. No entanto, muitas vezes o que percebemos é o inverso. É
certo que os danos da destruição do meio ambiente afetam a todos, entretanto, a distribuição
dessa destruição não é equitativa (ACSELRAD, 2009), pelo contrário, ela afeta primeiramente
as populações mais pobres economicamente e vulneráveis socialmente. Por este motivo, precisase com urgência modificar as formas atuais de se relacionar com a natureza.
O ambiente, agora não mais no sentido de natureza, mas de inserção social, pressupõe
a organização dos indivíduos e instituições em prol do desenvolvimento social. De acordo com
Pedro Demo (1993), a participação é um processo, é também uma conquista que implica ocupar
espaços de poder, o que traz dificuldades e riscos. Os canais de participação e os objetivos dos
processos participativos são apontados como imprescindíveis para a consolidação da democracia
econômica e política. Pensar que o Estado tem seus deveres, mas todos têm participação neste
processo
Dito de outro modo, a responsabilidade social opera em nível macro e micro. Macro,
pois, inclui o Estado com promotor de garantias, direitos e deveres para seus cidadãos por meio
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de políticas públicas (DEMO, 1993). A nível micro estão os indivíduos como membros com
direitos e deveres a desempenhar no seio da sociedade na qual encontram-se inseridos. Neste
sentido, os direitos e deveres são fundamentais na construção de uma sociedade melhor, assim
como o papel que o Estado em combater as desigualdades por meio da tomada de decisões. É a
sociedade organizada que define o papel e o espaço do Estado, não o contrário. (DEMO, 1993,
p. 15).
A sociedade é composta por diversos indivíduos e grupos que possuem os mais variados
interesses, gostos e opiniões. No entanto a pluralidade e a diversidade não representam a ausência
do conflito, contrariamente representa o posicionamento e a possibilidade da manifestação de
todos (BARROCO, 2014). Uma forma de mediar essas diferenças é por meio da esfera política
e da participação dos sujeitos (DIAS, 2013). A participação social é um exercício democrático,
por meio dela que escolhemos nossos representantes, seja na esfera política tradicional
ou comunitária. Pedro Demo (1993, p. 73) argumenta que a “democracia é uma planta tão
essencial, quanto frágil”. E é por meio de um ambiente democrático negocia-se interesses e
pode-se trabalhar coletivamente na construção de uma sociedade melhor, portanto deve-se zelar
por essa planta com muito esmero.
Outra forma de organização social para promoção de uma sociedade mais justa e
igualitária pode ser encontrada na Economia Solidaria. É uma nova forma de empreendimentos
coletivos no sentido de contribuição com outros, tendo cada um seu próprio modelo de
administração, sendo mais igualitária por focar principalmente na redução das desigualdades
(SINGER, 2002). É uma forma de muitas pessoas saírem da pobreza, pelo fato de o estado não
conseguir cumprir com tudo aquilo que a sociedade precisa.
Considera-se assim que a economia social tem características próprias para responder
a um enquadramento econômico e social específico, ao qual nem a economia pública
nem a privada conseguem ou desejam dar respostas. Resulta assim que a economia
social se define por um intervalo entre o Estado e o mercado[...] (CAEIRO, 2008, p.
64).

Paul Singer (2002, p. 10) ainda alega que “a economia solidária é outro modo de
produção, cujos princípios básicos são a propriedade coletiva ou associada do capital e o direito
à liberdade individual.”
As primeiras práticas de organizações associativas se desenvolvem no país por volta
do início do século XX juntamente com a chegada dos imigrantes europeus. O modelo de
associativismo se baseava basicamente em “[...] cooperativas de consumo nas cidades e de
cooperativas agrícolas no campo” (FERREIRA, E., 2000). O debate sobre economia solidária no
Brasil começou a ganhar espaço a partir de 1980, com a forte onda de uma ideologia neoliberal
que influenciava diretamente as políticas públicas. Além disso, as transformações no mundo
do trabalho, alinhado ao desemprego em massa e exclusão social, que assolavam o Brasil,
possibilitou o reavivamento da Economia Solidária dentro do país (FERREIRA, E., 2000;
ASSEBURG; GAIGER, 2007). É durante o governo Lula, que “além do emprego assalariado e
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das iniciativas de trabalho por conta própria, incluindo microempreendimentos individuais ou
familiares, o trabalho associado é a opção oferecida pela economia solidária [...]” (SINGER,
SILVA, SCHIOCHET, 2014, p. 429).
Pode-se afirmar que a economia solidária é muito importante para o desenvolvimento,
por ser um tipo organização que leva em consideração não somente a dinâmica econômica
de um país ou comunidade, mas as condições sociais dos indivíduos que compõe essa
comunidade. Reflete diretamente na evolução da economia tanto no meio rural como urbano,
pois o comunitário pensa em evoluir em conjunto, diferente do atual modelo societário, que o
foco é somente o individualismo e o desigual acúmulo de riquezas.

2.1 OBJETIVOS
Tem como objetivo geral promover os indicadores da meta 11.a vinculados ao ODS
11, ao fomentar relações sociais e ambientais positivas entre os membros da comunidade, no
bairro Itoupava Central, no município de Blumenau. Já os objetivos específicos: a) Aplicar a
criação da horta comunitária; b) Usar o Grafite para a revitalização do espaço; c) Sensibilizar os
moradores do bairro, possibilitando o desenvolvimento de práticas saudáveis.

3 METODOLOGIA E PLANO DE AÇÃO
A escolha do grupo para o local de intervenção dentro da cidade de Blumenau ocorreu
após diversos diálogos com várias comunidades. No entanto, a decisão foi tomada após visita
ao bairro Fidélis e ao bairro Itoupava Central. Juntamente com a visita, foi realizado um
questionário online com 9 perguntas objetivas a respeito do perfil do respondente e do tema
vinculado a pesquisa. Esse foi respondido entre os meses agosto e setembro, por 79 pessoas.
O plano de ação acontece no Centro de Educação Infantil Irmgard Zoschke – CEI e
na Associação Criança em Primeiro Lugar – ACPL, situados na Rua Erich Belz, 161, bairro
Itoupava Central, na cidade de Blumenau, no estado de Santa Catarina. Sendo dois os motivos
principais: primeiro porque a maior parte dos resultados obtidos com o questionário são
provenientes do Itoupava Central; e, segundo, pelo envolvimento e comprometimento das
lideranças e da comunidade para com o projeto que, de imediato, demonstraram-se motivados
e disponíveis para efetivarmos uma parceira sólida. O CEI atende cerca de 120 crianças de
com idade entre 0 a 3 anos. As atividades desenvolvidas na ACPL contemplam 148 crianças
e adolescente com idade entre 6 a 14 anos, no contra turno escolar, com: oficinas artísticas de
artes visuais, teatro, dança, capoeira, Taekwondo, violão, canto coral, musicalização e inglês.
No dia 23 de outubro de 2018, ocorre uma reunião com os gestores, pais e comunidade
externa nas dependências do CEI e da ACPL. O assunto em pauta foi a construção de uma horta
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comunitária e a realização de pinturas nos muros do CEI. Nesta noite, também foi apresentado
(Imagem 1) a comunidade o projeto EcoLtura: A Arte Sustentável desenvolvida por parte dos
bolsistas de extensão do PROESDE/Desenvolvimento.
Imagem 1: Bolsistas do PROESDE e Diretora Vanderléia Büchling apresentando o
projeto para Comunidade

Fonte: Acervo de Guilherme Lopes.

Os integrantes do grupo e o orientador, conversaram com o público presente, esclarecendo todas as suas dúvidas referentes ao projeto e como este seria desenvolvido em parceria
com a comunidade. A diretora Vanderléia Büchling do CEI (imagem 1), ainda destacou a importância da criação da horta compartilhada. O Pastor Friedrich Gierus, em sua fala, apontou o
quanto uma alimentação saudável na infância e na vida adulta é fundamental, e fez um pedido
aos pais para que colaborem na construção da horta, para que todos tenham uma vida mais
saudável e sustentável.
No dia da reunião, os pais se mostraram interessados na ideia da horta, para que seus
filhos participem da comunidade e de uma alimentação saudável. Durante a reunião, os pais e a
comunidade externa presente se organizaram na divisão das tarefas para o dia da construção da
horta. Cada família presente na reunião ficou responsável por alguma tarefa, alguns pais com
a jardinagem, outros pais em levar para o CEI ou a ACPL um saco de terra, adubo orgânico ou
uma muda de hortaliças. Um dos pais também fez a divulgação de um material gráfico para a
doação de tintas para a pintura do muro.
A diretora Vanderléia, em meio a reunião, comentou com os presentes sobre ter feito
um curso de Compostagem pelo SENAC na Semana Municipal de Segurança Alimentar e
Nutricional e que iria usar as técnicas que aprendeu no curso para ajudar na manutenção da
Horta com uso de compostagem. O zelador do prédio se dispôs a ajudar a manter a horta em
ordem, para que não falte a manutenção necessária, após a conclusão. Além disso, a diretora
mencionou a possibilidade de algumas famílias que fazem acompanhamento no Centro de
Referência da Assistência Social do bairro – CRAS, poderem auxiliar na manutenção da horta.
Por fim, foi colhido o contato dos que participaram da reunião para criação de um
grupo via WhatsApp para comunicação entre os envolvidos. Por meio do uso do aplicativo
será definido em conjunto data inicial da horta, além de discutir questões pertinentes ao
planejamento e divisão das tarefas. O sábado foi o dia da semana escolhido para realização da
intervenção, essa opção se justifica pelo fato de conseguir agregar mais pessoas da comunidade.
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Ficou definido que a pintura nos muros iniciaria em dezembro 2018 e que a semeadura da horta
seria desenvolvida em fevereiro de 2019.
Figura 2: Diagrama da rede de atores envolvidos no projeto EcoLtura

Fonte: Elaboração dos autores.

3 RESULTADOS ESPERADOS
O projeto visa revitalização de espaços sociais por meio da criação de horta compartilhada
e da expressão da arte em muros e espaços coletivos. Acredita-se que essas ações trarão resultados
positivos, podendo-se destacar: a troca de experiencia entre os moradores da comunidade; a
aprendizagem desenvolvida de maneira coletiva; e maior grau de integração entre as famílias.
O manuseio de plantas, sementes e materiais para realizar a construção da horta comunitária
irá permitir a troca de conhecimento e aprendizagem entre os envolvidos. Por um lado, a
aproximação entre pais e filhos e com as demais crianças pode melhorar a aprendizagem dos
alunos e sua comunicação com os colegas de classe. Por outro lado, desenvolve habilidades e
maior noção de pertencimento e reconhecimento da criança e dos adultos como membros ativos
da comunidade.
Acredita-se que a mudança social decorre das ações dos indivíduos em sociedade.
Neste sentido, para uma sociedade melhor, deve-se estimular a reflexão crítica e potencializar
o desenvolvimento de valores e práticas rumo às mudanças de mentalidade. Deste modo,
contribuindo para a qualidade de vida da população atual e salvaguardar o direito das futuras
gerações a uma sociedade ecologicamente correta, socialmente justa e economicamente viável.
A diretora Vanderléia Büchling do CEI, acredita que a participação ativa das famílias junto a
elaboração deste projeto é fundamental. A interação com a comunidade por meio da arte e da
sustentabilidade busca trazer novos horizontes para os envolvidos nesta empreitada.
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EDUCAÇÃO SUPERIOR PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL:
UMA ABORDAGEM SOBRE A SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL DA
PLANÍCIE COSTEIRA SUL CATARINENSE1
Sérgio A. Netto2; Anelise L. V. Cubas2; Jair J. João2; Ana Regina A. Dutra2; André S.
Francisco3; Audrey A. Correa; Cintia S. Silva3; Elisa Helena S. Moecke2; José Baltazar S. A.
Guerra2; Márcio Z. C. Abella3; Renata G. Fernandes3; Rodrigo de Freitas2; Rogério Costa2;
Thábata F. Cândido3; Thiago A. Braglia3; Tuane Emerick3; Wellyngton S. Amorim3
RESUMO
O uso e apropriação pela população da planície costeira e área entorno de corpos hídricos aí inseridos, tem
ocasionado sobrecarga das bacias hidrográficas, áreas cultiváveis e sistemas praias nas últimas décadas. Esse
problema traz desafios para o planejamento e gestão costeira, pois pressiona os recursos ambientais essenciais,
como água e alimento, e coloca em risco a sustentabilidade do turismo costeiro em praias arenosas. O Programa de
Educação Superior para o Desenvolvimento Regional (Proesde), executada pelo Programa de Pós-Graduação em
Ciências Ambientais da Universidade do Sul de Santa Catarina (PPGCA/Unisul), teve como objetivo a aplicação
de inovações incrementais e estratégias educacionais para um desenvolvimento mais sustentável considerando três
temáticas críticas que operam na planície costeira sul catarinense: a agricultura, os recursos hídricos e a gestão
de praias arenosas. O programa, focado nos municípios de Laguna e Garopaba, foi oferecido em 3 módulos,
cada um abrangendo uma das temáticas, e oferecidos nos Campi de Tubarão e Grande Florianópolis da Unisul.
O desenvolvimento do programa oportunizou aos bolsistas melhor embasamento teórico e contato direto com
a realidade das comunidades locais. A dinâmica do Proesde nesta edição, com um número maior de saídas de
campo, visitas técnicas e avaliação dos problemas in locu, contribui para a formação dos estudantes na área do
desenvolvimento regional, tornando-os mais capazes de refletir sobre os potenciais e desafios dos seus municípios
e da região. A prática de atividades de campo, apesar das dificuldades operacionais, deve estimulada e ampliada,
em particular atividades que incluam mudança ou melhoria de conhecimento de processos, serviços e produtos de
pequena escala, como aqui tratados.
Palavras-chave: Proesde. Desenvolvimento regional. Sustentabilidade.
ABSTRACT
The use and appropriation of the coastal plain and the water bodies surroundings by the human population has
caused an overload of the watersheds, cultivable areas and beach systems in the last decades. This problem
poses challenges for coastal planning and management because it puts pressure on the essential environmental
resources, such as water and food, and threatens the sustainability of coastal tourism on sandy beaches. The
Higher Education Program for Regional Development (Proesde), carried out by the Post-Graduate Program in
Environmental Sciences (PPGCA / Unisul), aimed at the application of incremental innovations and educational
strategies for the sustainable development of three critical themes of the Southern coastal region of Santa Catarina
- agriculture, water resources and management of sandy beaches. The program, focused in the cities of Laguna and
Garopaba, was offered in three modules, each covering one of the themes, and offered in the Tubarão and Grande
Florianópolis Campus. The development of the program allowed the students a better theoretical background and
a direct contact with the reality of the local communities. The dynamics of Proesde in this edition, with a greater
number of field trips, technical visits and in locu assessment, contributed to the training of students in the area
of regional development, making them better able to reflect on the potentials and challenges of its municipalities
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and the region. The practice of field activities, despite operational difficulties, should be stimulated and expanded,
particularly those that involve changing or improving knowledge of small-scale processes, services and products,
as discussed herein.
Keywords: Proesde. Regional development. Sustainability.

1 INTRODUÇÃO
Planícies costeiras são extensas áreas de terras baixas e planas, situadas ao longo do
litoral e de formação relativamente recente quando comparadas a outras formas de relevo.
As planícies costeiras são constituídas por sedimentos terciários ou quaternários, cuja gênese
relaciona-se às variações do nível do mar e às correntes de deriva litorânea, às fontes primárias
de sedimento ou ainda às armadilhas para retenção do sedimento (Suguio, 2001). Ricas em
elementos estruturais, diversidade biológica, água e alimento, as planícies costeiras sempre
foram atrativas, constituindo-se áreas-chave para o assentamento de populações humanas
(Brown et al., 2018).
A utilização das áreas costeiras aumentou dramaticamente durante o século XX,
tendência que parece continuar neste início do século XXI. Estima-se que 40% da população
mundial viva hoje nesta estreita faixa entre o mar e 100 km da costa (Kummu et al., 2016). O
Estado de Santa Catarina, cuja planície costeira e o sistema praial adjacente possuem uma área
de 4.212km² (Rosa & Herrmann, 1986), não difere das tendências mundiais e exibe maciça
concentração populacional na área costeira. Nesta faixa, que representa apenas 4,35% da área
do Estado, inserem-se 39 municípios e 41% da população catarinense (IBGE, 2018).
O uso e apropriação massiva da planície costeira, incluso o entorno de corpos hídricos
aí inseridos, tem ocasionado sobrecarga das bacias hidrográficas, áreas cultiváveis e sistemas
praias. A concentração populacional traz enormes desafios para o planejamento e gestão
costeira, na medida em que pressiona a disponibilidade de recursos ambientais, como água
e alimento, dificulta o ordenamento territorial e põe em risco a sustentabilidade do turismo
costeiro, primariamente focado em praias arenosas (Clark, 1995; Muehe, 2018)
O Programa de Educação Superior para o Desenvolvimento Regional de Santa Catarina
(Proesde), tem como objetivo contribuir nas ações de desenvolvimento regional no estado,
com bolsas de estudo para estudantes matriculados em cursos de graduação (bacharelado e
licenciatura) em áreas estratégicas. É oferecido como um curso de extensão anual, realizado
em parceria com a Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina (SED/SC). O Proesde
modalidade Desenvolvimento Regional, consiste em um conjunto de atividades de ensino,
pesquisa e extensão voltado à formação do cidadão, capaz de intervir nas políticas públicas
mediante a articulação entre sua formação acadêmica com o desenvolvimento socioeconômico
e ambiental da região. Participam estudantes matriculados em cursos de graduação considerados
a cada edital como estratégicos para o programa.
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O Proesde foi executado pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da
Universidade do Sul de Santa Catarina (PPGCA/Unisul), possibilitando a inserção de processos
de inovação no Programa, através da implementação ou melhoria de produtos, serviços ou
processos em pequena escala, representando inovações incrementais (OCDE, 2005). Neste
artigo será realizada uma análise do processo formativo que inclui estratégias educacionais
para um desenvolvimento mais sustentável considerando três temáticas críticas e essenciais
que operam na planície costeira sul catarinense: a agricultura, os recursos hídricos e a gestão
de praias arenosas.

2 METODOLOGIA

2.1 ÁREA DE ESTUDO
Os projetos foram desenvolvidos nos municípios de Laguna e Garopaba, sul de Santa
Catarina, áreas consideradas de baixo desenvolvimento socioeconômico e apontadas pela
Secretaria de Planejamento– SPG do Estado de Santa Catarina, como prioritárias. As atividades
foram organizadas em três módulos, de modo a abranger diferentes potencialidades dos
municípios: 1. Agricultura; 2. Recursos Hídricos; 3. Gestão de Praias.
No Quadro 1, são exibidos dados dos municípios de Laguna e Garopaba, onde são
mostradas variáveis relacionadas às questões de demografia, trabalho, saúde e ambiente,
levantadas no IBGE (2018), para uma melhor compreensão dos locais de estudo. Laguna é
um município com área territorial de 336,396 km², e sua população possui forte influência de
imigrantes açorianos. Atualmente possui uma população com cerca de 45,5 mil habitantes. O
município tem um PIB per capita de R$ R$16.396,92, um dos menores do Estado (269º entre as 295
cidades catarinenses) e IDH de 0,752 (110º do Estado). O Índice de Desenvolvimento Sustentável
(FECAM, 2018), índice composto de atividades socioculturais, econômica, ambiental e político
institucional, é de 0,552, abaixo da média do Estado de Santa Catarina (0,593). A economia
do município está baseada em serviços (56%) e na administração, defesa, saúde e educação
públicas e seguridade social (24%, total dos setores de 80% do PIB; IBGE, 2018). Já Garopaba
é um município com área territorial menor, de 115,405 km², e sua população é tradicionalmente
de aldeias locais e imigrantes açorianos. Garopaba possui uma população com cerca de
22 mil habitantes, em sua maioria na faixa etária entre 35 e 44 anos. O município tem um
PIB de R$ 20.627,72 (110º do Estado) e IDH de 0,753 (97º). O Índice de Desenvolvimento
Sustentável de Garopaba é de 0,629, maior que a média do Estado de Santa Catarina (0,593).
A economia do município é semelhante à Laguna e também está baseada em serviços (59%) e
na administração, defesa, saúde e educação públicas e seguridade social (21%, total dos setores
de 80% do PIB; IBGE, 2018).
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O desequilíbrio populacional entre as altas e baixas temporadas é um desafio para
estes municípios. Durante o verão, na alta temporada do turismo, a população aumenta
exponencialmente podendo chegar a mais de 100 mil habitantes. Já em outros períodos, na
baixa temporada de turismo, o desemprego acaba se acentuando. Os municípios não contam
com uma separação oficial de atividades econômicas por microrregiões.
Quadro 1: Dados dos municípios de Laguna e Garopaba
Variáveis
População estimada (2018)

Laguna
45.500

Garopaba
22.568

Densidade demográfica (2010)

116,77 hab/km²

Salário médio mensal (2016)
População ocupada (2016)

1,9
18,4 %

157,17 hab/km²
2,1

PIB per capita (2015)

R$16.396,92

30,1 %

R$20.627,72

IDHM*
0.752 (2010)
0.753
Estabelecimentos de Saúde SUS (2009)
30
13
Esgotamento sanitário adequado (2010)
68,3 %
46 %
* IDHM - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. Fonte: IBGE, 2018 (https://cidades.ibge.gov.br/brasil/
sc/panorama)

As atividades organizadas em módulos compreenderam, além de aulas teóricas que
empregaram metodologias ativas, visitas técnicas nos municípios para 52 estudantes da
graduação, de diferentes cursos (arquitetura, direito, enfermagem, nutrição e psicologia) dos
Campi da Unisul de Tubarão e da Grande Florianópolis. Os conteúdos individuais dentro de
cada módulo foram relacionados aos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS),
estabelecidos pela Agenda 2030 da ONU (http://www.agenda2030.com.br/) em particular os
seguintes objetivos: Objetivo 2- “Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria
da nutrição e promover a agricultura sustentável”; Objetivo 6- “ Assegurar a disponibilidade
e gestão sustentável da água e saneamento para todos”; Objetivo 14- “Conservar e usar
sustentavelmente os oceanos, os mares e os recursos marinhos”.
A seguir os três módulos serão brevemente contextualizados, sendo posteriormente
apresentados seus resultados para formação dos estudantes e para o planejamento do
desenvolvimento dos municípios de Garopaba e Laguna.

2.2 MÓDULO AGRICULTURA
A temática “Agricultura” foi escolhida devido a sua importância para o desenvolvimento
regional. O módulo foi planejado em conjunto com professores e estudantes do PPGCA, para
as turmas dos dois Campi da Unisul, Tubarão e Grande Florianópolis, com duas visitas técnicas
em propriedades agrícolas familiares nas cidades de Garopaba e Laguna.
As temáticas trabalhadas nos encontros do módulo Agricultura foram:
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• Globalização, Desenvolvimento Sustentável e Cenários Futuros,
• Mudanças Ambientais e econômicas Globais, Desafios da Sustentabilidade,
• As Metas do Milênio e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
• Segurança alimentar (estabilidade, disponibilidade, utilização e acesso);
• Uso da terra;
• Riscos globais de caráter ambiental e social;
• Hortas comunitárias e urbanas;
• Aspectos políticos e sociais da relação Estado e sociedade;
• Desenvolvimento, desigualdade e implicações no Estado e na sociedade;
• A formação socioeconômica de Santa Catarina e sua incidência regional;
• Desenvolvimento regional de SC e da DR-Laguna e Planejamento da ação do Estado;
• Ação político e social de um agente de desenvolvimento regional para o enfrentamento
dos problemas de desigualdade regional em SC: aspectos práticos aplicados a horta comunitária;
• Desenvolvimento Ambiental; Produção agrícola com foco na P+L e Economia
Circular; Geração e gestão de Resíduos (focado na horta comunitária e composteira);
• Condições de trabalho dos agricultores; as condições dos esforços físicos e cognitivos
envolvidos na atividade de trabalho; recomendações para melhorias nas condições de trabalho
e na forma de produzir.
• Desafios e potencialidades no que tange a agricultura familiar e
orgânica, importância e o papel da agricultura familiar e orgânica para o desenvolvimento
sustentável, levantamentos de dados do município de Laguna e Garopaba e os impactos
ambientais para a região (diagnóstico ambiental).
Além dos assuntos apresentados em sala, o objetivo principal do módulo foi o
desenvolvimento de ações para melhoria nas propriedades rurais no que tange o desenvolvimento
sustentável voltado a agricultura familiar na região nos municípios de Garopaba e Laguna,
Santa Catarina.

2.3. MÓDULO RECURSOS HÍDRICOS
Entre os diversos problemas enfrentados na atualidade, a escassez de água é o mais
preocupante, por ser um item primordial e indispensável para a existência da população e para
o ciclo hidrológico do planeta. O Módulo sobre os Recursos Hídricos, priorizou em transmitir a
importância da água para o fortalecimento da segurança hídrica e para o desenvolvimento regional,
a fim de criar alternativas para reaproveitamento e reuso da água através do desenvolvimento de
estudos de casos e projetos de reservatório e filtragem de água de chuva.
Em sala de aula foram abordadas as seguintes temáticas:
• Reservas hídricas e sua distribuição;
• Relações entre bacia hidrográficas e qualidade hídrica;
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• Políticas de recursos hídricos e gestão territorial integrada
• Política de Saneamento Básico;
• Relação água e ambiente;
• O ciclo hidrológico e os caminhos da poluição;
• Avaliação da qualidade das águas;
• Classificação e usos da água: Legislação Brasileira e perspectivas globais;
• Práticas para realização de amostragens e determinações analíticas in situ e em
laboratório;
• Métodos de tratamento de águas residuais. Métodos de tratamento de águas da chuva.
Reuso de água da chuva;
• Reuso de águas residuais na agricultura e suas implicações;
• Reuso de águas residuais e problemas sanitários.
• Recursos Hídricos e o Desenvolvimento Regional: Apresentação do projeto
reservatório de água de chuva.
Além dos temas apresentados em sala, o objetivo principal do módulo foi o
desenvolvimento de uma alternativa mais sustentável para o uso e reuso da água, com a
construção de um projeto de sistema de captação de água da chuva e sua reutilização para
irrigação em hortas de agricultura familiar no município de Garopaba e Laguna, Santa Catarina.

2.4. MÓDULO GESTÃO DE PRAIAS
Globalmente as praias arenosas são ativos econômicos centrais, atraindo mais usuários
recreacionais que qualquer outro tipo de ecossistema. No entanto, a urbanização e modificações
da paisagem podem comprometer tanto a sua integridade funcional como a atratividade
dos ecossistemas praias (Felix et al., 2016). Em Santa Catarina, as praias arenosas também
representam um dos principais ativos socioambientais. O turismo é responsável por 12,5
% do PIB e 11% dos postos de trabalho do Estado (WTTC, 2009). As praias catarinenses
representam um ativo econômico de mais de 6 bilhões de dólares (WTTC, 2009), e que depende
primariamente de sua qualidade ambiental e diversidade de características.
Assim, a gestão de praias tem como finalidade estabelecer condições para uma melhor
gestão dos espaços litorâneos, buscando uma melhoria continuada, orientada para o uso
racional e a qualificação ambiental e urbanística desses territórios. As temáticas trabalhadas nos
encontros do módulo Gestão de Praias foram:
• Ondas, sedimentos, classificação morfodinâmica de praias arenosas e erosão costeira;
• Biodiversidade de praias arenosas, aves, invertebrados e vegetação de dunas;
• Impactos ambientais em praias arenosas;
• Serviços ecossistêmicos, uso por populações tradicionais;
• Desenvolvimento Territorial Sustentável. Abordagens e concepções de
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desenvolvimento (crescimento econômico, subdesenvolvimento);
• Desenvolvimento territorial: conceitos. Estudos de caso - como conectar
territorialidade e sustentabilidade;
• Histórico dos problemas ambientais, sua relação com o desenvolvimento e as
implicações destas abordagens para os recursos de uso comum; Clube de Roma, Conferência
de Estocolmo, Eco desenvolvimento e desenvolvimento sustentável; correntes de pensamento
ecológico-humanas;
• Urbanização e artificialização de praias arenosas;
• Turismo e turismo sustentável;
• Infraestrutura, segurança e uso comercial;
• A indissociabilidade socioeconômica e sustentabilidade ambiental;
• Políticas públicas e certificações de praias arenosas;
• Descrição de políticas públicas para a gestão de praias nas escalas federal, estadual
e municipal;
• Políticas públicas em outros países. Certificações de praias arenosas (critérios,
procedimentos);
• Empreendedorismo social em praias arenosas;
• Empreendedorismo social e características empreendedoras;
• Economia do Mar;
• Ideias de negócios e sazonalidade. Modelo de negócios.
Além dos temas teóricos abordados, foram elaboradas propostas com a finalidade
de proporcionar um melhor aproveitamento dos recursos socioambientais de 4 praias dos
municípios de Laguna e Imbituba (2 praias cada município), de forma que elas se tornem mais
eficientes para receber o público, oferecendo atividades diversificadas para entretenimento e
uma estrutura útil que contemple as necessidades de todos, sem comprometer o principal ativo
– o ambiente praial.
Como produto do Módulo Gestão de Praias foi elaborado pelos bolsistas e docentes
um plano de gestão, aqui apresentado apenas para as praias do Centro e Silveira de Garopaba,
que teve como objetivo propor medidas e ações que visem contribuir com o desenvolvimento
do município, auxiliando a criação de meios para melhor aproveitamento da orla marítima,
reduzindo o impacto ambiental e proporcionando uma reestruturação patrimonial de forma a
promover o desenvolvimento sustentável.

3 RESULTADOS

3.1 MÓDULO AGRICULTURA
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O módulo agricultura foi divido em aulas expositivas e visita técnica, todas os conteúdos
trabalhados (item 2.2) foram articulados para dar embasamento ao projeto de diagnóstico e
melhoria de propriedades rurais em relação aos aspectos ambientais e de condições de trabalho,
no que tange o desenvolvimento sustentável voltado a agricultura familiar na região.

3.1.1 Desenvolvimento Regional e a Agricultura Familiar
Os primeiros encontros do módulo agricultura envolveram conhecimentos sobre
desenvolvimento regional nos municípios de Garopaba e Laguna (quadro 1), onde os estudantes
pesquisaram os dados dos referidos municípios e de que forma a agricultura influencia no
desenvolvimento da região e sua relação com os ODSs.
Os dados levantados serviram como fundamentação teórica do projeto, sendo adicionados
na parte introdutória do trabalho, mais especificamente no item justificativa.

3.1.2 Visita Técnica as Comunidades Rurais
Os estudantes visitaram hortas nas regiões de Garopaba (turma Unisul Pedra Branca) e
Laguna (turma Unisul Tubarão), durante o trajeto foram apresentados o formato e o objetivo do
questionário para análise das condições ambientais e condições de trabalho que seria aplicado
com os agricultores.
A visita que foi planejada pelos professores e estudantes do PPGCA envolveu
comunidades de agricultura familiar, hortas comunitárias e feiras que comercializam os
produtos da região. Na ocasião os estudantes do Proesde se organizaram em grupos, sendo que
cada grupo escolheu uma propriedade/horta comunitária como objeto de estudo de seu projeto,
as propriedades envolveram desde apicultura a agricultura orgânica. As figuras 1 e 2 mostram
os professores e estudantes do PPGCA e os bolsistas Proesde nas visitas as propriedades rurais
nos municípios de Garopaba e Laguna (Figuras 1 e 2).
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Figura 1: Bolsistas Proesde visitando propriedades em Garopaba acompanhadas de
professores e estudantes do PPGCA.

Figura 2: Propriedade rural familiar e orgânica visitada em Laguna.

Os bolsistas Proesde aplicaram questionários com os agricultores sobre questões
ambientais e condições de trabalho.

3.1.3 As Condições de Trabalho e a Agriculura Familiar
Foram abordados conteúdos de ergonomia para subsidiar as discussões dos resultados
dos questionários referente as condições de trabalho dos agricultores. A Ergonomia, segundo
Iida e Guimaraes (2016), está a serviços dos trabalhadores, construindo projetos e sistemas
produtivos apropriados aos mesmos, buscando conforto e eficiência nos negócios. Os resultados
obtidos nos projetos apontados problemas em relação as ferramentas de trabalho, bancadas e
assentos e aos espaços de trabalho para manejo das plantas/mel, bem como as queixas de dores
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lombares, dores nas pernas e braços. Moreira e Gercina (2014) salientaram que, em 2014,
os dados do INSS apontavam que depois do tumor no útero, os problemas que acometem de
forma mais intensa os brasileiros, os quais demandam benefícios junto ao INSS, são as dores
lombares, nas costas e os transtornos de discos intervertebrais. As dores lombares, segundo a
Revista CIPA, são a maior causa de absenteísmo (falta no trabalho) dos brasileiros.
Já aspectos como luminosidade, ruído, e qualidade do ar foram considerados satisfatórias,
pois os locais geralmente são arborizados e com muita vegetação. Sobre a jornada, o volume
e ritmo de trabalho, as condições foram consideradas regulares. Também foram avaliados
os riscos, a percepção de quedas e cortes como médio, entendendo como atividades em que
demandam por atenção e cuidado, mas que são inerentes a atividade.
A partir do diagnóstico, os estudantes do Proesde propuseram ações de melhoria em
relação à postura adequada, jornada e ritmo de trabalho, exposição ao sol e ferramental adequado
dentre outras.

3.1.4 Condições Ambientais e a Agricultura Familiar
Foram abordadas noções sobre as condições ambientais adequadas na agricultura, os
estudantes avaliaram que o alto consumo de água utilizada para irrigação, desmatamento,
monocultura e uso de agrotóxicos em excesso como os principais problemas ambientais da
agricultura nas propriedades visitadas, a partir do diagnóstico foram propostas ações de
melhoria como cultivo de culturas em meio a vegetação nativa como alternativa a monocultura,
armazenamento de água da chuva para utilizar em épocas de escassez de chuvas, também foi
sugerido formas de preservar os mananciais fazendo o descarte correto de materiais e dejetos e
uso de tecnologias de compostagem para gerar adubos orgânicos objetivando enriquecer o solo
e evitar o uso excessivo de agrotóxicos.

3.1.5 Apresentação dos Projetos
O módulo foi finalizado com a apresentação de todos os projetos (Figura 4) com propostas
de ações para melhoria nas propriedades visitadas em relação às condições de trabalho e
ambientais no que tange o desenvolvimento sustentável voltado a agricultura familiar na região.
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Figura 4: Estudantes Proesde apresentando os projetos

3.2 MÓDULO RECURSOS HÍDRICOS
A qualidade da água foi apresentada e debatida (Figura 4), trazendo para a realidade as
suas determinadas diferenças, e como pode ser caracterizada através de diversos parâmetros
baseados nas suas principais características químicas, físicas e biológicas, uma vez que, esses
parâmetros constituem impurezas quando alcançam valores superiores aos estabelecidos pela
legislação. Alguns indicadores foram discutidos e analisados durante as aulas experimentais
sobre “Qualidade da Água”, tais como: pH, sólidos, cor, turbidez e dureza em variadas amostras
(água potável, não potável, água da chuva).
Figura 4: Aula Prática I – Pedra Branca – Qualidade da Água

Foram abordados os métodos de tratamento de águas residuais e água da chuva,
classificando-os de acordo com a reutilização (limpeza, reaproveitamento em sanitários,
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irrigação) e suas formas de reuso (Figura 5). Nesta aula, também foram preparados um roteiro
para uma aula experimental, com os principais métodos de avaliação de tratabilidade da água.
Figura 5: Aula Prática II – Pedra Branca: Tratamento de águas residuais

Os alunos do Campus de Tubarão fizeram uma visita técnica, onde tiveram a oportunidade
de conhecer o sistema de captação e tratamento da água, da empresa Tubarão Saneamentos, que
faz a distribuição da água para o Município de Tubarão (Figura 6).
Figura 6: Visita Técnica – Tubarão Saneamentos
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3.2.1 Sistema de Aproveitamento da Água Pluvial
Em Garopaba, a apresentação do projeto final realizado entre alunos e professores,
ocorreu em um encontro organizado em uma feira de produtos orgânicos, com a presença de
todos os produtores das hortas em estudo, e também contou com a presenta de um representante
da EPAGRI, da região de Garopaba (Figura 7 e 8)
Figura 7: Apresentação do Projeto final: Garopaba/SC

Figura 8: Apresentação do Projeto final: Garopaba/SC

Em Tubarão, para a apresentação do sistema de aproveitamento da água pluvial,
organizou-se uma visita a uma localidade de agricultura familiar em estudo, levando os
conhecimentos adquiridos em sala de aula onde foram distribuídos os panfletos informativos
sobre a captação da água da chuva e sua reutilização na irrigação (Figura 9).
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O projeto teve como princípio o reaproveitamento da água da chuva captada no telhado e
leva-la através de calhas para um filtro caseiro, montado em sala de aula com material reciclado
(garrafas pet, pedras, algodão, carvão ativo), que eliminará algumas impurezas presentes na
água e logo após, encaminhada ao reservatório, cujo abastecerá neste caso, as Hortas do grupo
de agricultura familiar. A água armazenada também poderá ser utilizada em torneiras para
limpeza de equipamento, pisos, diminuindo assim, a utilização de água potável para fins não
necessários. A implantação deste sistema em Hortas do grupo de agricultura familiar, fornecerá
não somente um ganho econômico em longo prazo, mas também um benefício socioambiental
para comunidade.
Figura 9: Apresentação do Projeto final: Laguna/SC

3.3 GESTÃO DE PRAIAS ARENOSAS

3.3.1 As Prais Central e do Silveira
A combinação das diversas características ambientais locais determina
uma diversidade de ambientes propícios para o desenvolvimento. Conhecida como a Capital
do Surfe, Garopaba oferece através de suas praias condições favoráveis ao desenvolvimento
de turismo voltado a este esporte. Além do surf, a região litorânea de Garopaba com costões
rochosos, cachoeiras e praias de água cristalina, podem favorecer outras atividades ao ar livre
como mergulho, trilhas, escaladas, windsurfe, pesca e observação da Baleia Franca (atividade
ainda em aperfeiçoamento que tem auxiliado a economia da região durante o inverno). Há ainda
o maior centro de yoga da América Latina, além de um templo budista. Garopaba também
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abriga uma vinícola importante da região, e também a Igreja Matriz São Joaquim de 1846.
Em relação aos aspectos ecológicos, a conjunção dos diversos caracteres físicos e
geomorfológicos discrimina as características morfodinâmicas das praias e estabelece uma
ampla variedade de organismos. A morfodinâmica empreende influência determinante na
composição e profusão da biota de praias. Em Garopaba ocorrem praias dissipativas, como a
Praia Central, e reflexivas, como a Praia da Silveira (Figura 10).
A praia do Centro é a mais bem estruturada do município, próxima ao centro da cidade,
com mar calmo, areia escura, boa para a prática de esportes náuticos. Próxima ao centro histórico
e galpões de pescadores e boa visão para observação das baleias. Os aspectos econômicos mais
evidentes presentes na Praia Central são a pesca, hotelaria e o comércio, que obtém maior
rendimento entre dezembro e março, onde acentua-se a presença de turistas.
A Praia da Silveira possui uma das melhores ondas do Brasil para a prática do surfe.
Também boa para mergulho e pesca. Com características mais naturais, baixo grau de
artificialização e elevada beleza cênica, a praia do Silveira é considerada a melhor praia para
a prática do surfe no Brasil e a quinta do mundo. Com 1,5 quilômetro de extensão, a praia é
cercada por uma montanha onde a vegetação típica da Mata Atlântica ainda predomina e é
também controlada em nível ambiental pelos seus moradores. A praia da Silveira atrai também
pescadores, que tentam a captura de peixes nobres como o robalo, badejo, garoupa, sargo, entre
outros. Os aspectos econômicos mais evidentes presentes na Praia da Silveira são os eventos
esportivos, pesca e comércio, também com maior rendimento entre dezembro e março, onde
acentua-se a presença de turistas. Os eventos esportivos voltados ao surf, no entanto, ocorrem
em épocas particulares de boas condições para esta atividade.
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Figura 10. Praias arenosas do município de Garopaba utilizadas como estudo de caso
para elaboração dos planos de gestão: A - Central; B – Silveira

3.3.2 Projetos Estruturais

3.3.2.1 Prais do Centro
A praia do Centro de Garopaba já possui elevado grau de artificialização, com a presença
de muros e calçadão. Assim, existe clara necessidade da implantação de projetos estruturais para
a melhoria da experiência dos usuários. Através de saída de campo e contato com os moradores
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da área, foram estabelecidos 5 Projetos Estruturais e ordenamento da área (Figura 11):
Figura 11: Proposta de projetos estruturais para melhoria da gestão da praia Central de
Garopaba

I. Reordenamento da orla e Acessibilidade
Propõe-se a revitalização da orla existente aumentando sua extensão com a construção
passeio público e entradas acessíveis, colocação de postos de salva-vidas e local apropriado
para guardar cadeiras de rodas flutuantes.
II. Trapiches
Com a revitalização da orla se faz necessário a implantação de trapiches para afastamento
das embarcações dos banhistas. Sugere-se a construção de dois trapiches: um próximo ao rio
para auxiliar na atividade dos pescadores, e outro para fins recreativos visando diminuir a
proximidade das embarcações da orla e auxiliar no desenvolvimento e exploração de atividades
econômicas como passeio de barco, visitação de baleias e outras atividades de lazer.
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III. Estacionamento
Na temporada de verão há um aumento significativo na população da cidade, passando
de cerca de 20 mil para mais de 100 mil habitantes, gerando um expressivo aumento do número
de veículos motorizados. A presença de estacionamento é um ponto chave para o ordenamento
da praia e comércio no entorno. Propõe-se transformar os espaços vazios urbanos para reentrada
de veículos automotores na proximidade da área de praia. Recomenda-se um estudo sobre todos
os terrenos vazios e imóveis aparente abandonados a fim de identificar o proprietário (particular,
Município, Estado ou União) e após elaborar proposta desapropriação por abandono e uso
social, se de propriedade particular.
IV. Camping
Observou-se a existência de um camping na região da praia central - área cinza no mapa
acima. Tal área pode ser aproveitada para receber turistas como mochileiros e viajantes durante
o ano e principalmente na temporada de verão. Hoje a área é apenas uma área aberta, sem uso.
A proposta para esta área é que possua banheiros e mobiliário urbano para melhor apropriação
do local.
V. Área Verde
Atualmente a Lagoa da Capivara, na região central, está em fase de reestruturação. Sugerese a implantação de uma área verde em seu entorno para atividades de lazer, proporcionando a
cidade locais de encontros ao ar livre tanto para a população nativa e como os turistas. Este tipo
de área beneficia o Município ao longo de todo o ano, permitindo a implantação de comercio e
hotelaria em seu entorno.

3.3.2.2 Projetos Estruturais para Praia do Silveira
A praia do Silveira difere da Central e caracteriza-se por ser uma praia sem urbanização.
Esta característica dá espaço ao aumento na diversidade de usuários recreacionais no município,
e que prefere este tipo de sistema. Os projetos estruturais valorizam e proporcionam ao usuário
desfrutar da beleza cênica da praia, sem, no entanto, urbanizá-la. São dois os projetos, um
mirante e a melhoria do acesso (Figura 12).
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Figura 12: Proposta de projetos estruturais para melhoria da gestão da praia do
Silveira, Garopaba

I. Mirante
Com o intuito de explorar o turismo na baixa temporada aconselha-se a criação de um
mirante (parte amarela no mapa) visando a observação das baleias francas como atrativo dos
turistas viabilizando, assim, fomento da economia local. Tal mirante, também se aproveita na
época de alta temporada para admirar a paisagem. No percurso para chegar ao mirante sugerese a colocação de informativos sobre peculiaridade das praias.
II. Acesso à praia
Por se tratar de uma praia bastante recomenda-se a realização de uma entrada restrita
a pedestres e que cause o mínimo de impacto ambiental, devendo iniciar-se próxima ao
estacionamento projetado conforme o mapa. O afastamento dos carros das dunas da praia da
Silveira reduzi os impactos ambientais preservando, assim, o status de praia.
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3.3.3 Uso e Atividades nas Prais
Com relação ao desenvolvimento das comunidades do Centro e Silveira, foram planejadas
atividades promovam interação da comunidade com as praias e que possam proporcionar melhor
qualidade de vida às populações, criando um ambiente mais saudável, qualificado e inclusivo.
Foram construídas propostas a partir dos conceitos de empreendedorismo social.
I. Alimentação
• Realização de palestras e capacitação para restaurantes, ambulantes, pescadores,
quiosques e lanchonetes.
• Estímulo ao uso de alimentos produzidos localmente por grupos familiares
• Estímulo e treinamento para uso de produtos orgânicos
• Capacitação para manipulação, recebimento, armazenamento e distribuição de
pescados
• Custo da capacitação equivalente à R$ 25,00 por pessoa onde 10% do valor arrecadado
é direcionado a ONG Monitoramento Mirins da Costeiro.
II. Qualidade de vida e Inclusão Social
No que se refere ao município de Garopaba, em especial, a Praia da Silveira e a Praia
do Centro, é preciso promover a atenção na qualidade de vida da população, que atinge desde o
bem-estar individual até o coletivo. Nesta perspectiva, acredita-se que o lazer pode exercer um
papel terapêutico para os sujeitos, considerando diversas variáveis subjetivas, como aspectos
psicológicos, físicos, sociais e ambientais, bem como suas crenças e valores. Portanto, é preciso
reforçar a importância do acesso à Qualidade de Vida, para toda a população, incluindo o lazer.
Considerando que Garopaba é um município voltado para o turismo marítimo, é de
extrema relevância a implantação de políticas públicas destinadas a indivíduos portadores de
deficiências, que são impedidos diversas vezes de frequentar estes locais. Essas ações podem
proporcionar um desenvolvimento no processo de inclusão social, visto que o meio urbano
é colocado como um obstáculo na rotina do portador de deficiência, gerando sentimentos de
impossibilidade, frustração e exclusão. Visto isso, falaremos no próximo tópico sobre a feira de
artesanatos, que poderia ter como uma das pautas atividades de artesanatos destinadas a pessoas
com deficiências.

3.3.4 Ideias de Negócios & Empreendedorismo Social
As ideias de negócio e o empreendedorismo social foram executados utilizando-se
o Business Model Canvas, mais conhecido como Canvas, uma ferramenta de planejamento,
que permite desenvolver e esboçar modelos de negócio novos ou existentes (Figura 13). A
geração de negócios proporciona desenvolvimento local e geração de emprego e renda. Para a
implementação de ideias de negócios, são necessárias características empreendedoras, como por
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exemplo, iniciativa e busca de oportunidades, estabelecimento de metas, busca de informação e
planejamento. A análise das características socioambientais praias do município de Garopaba e
o uso do conceito de empreendedorismo social, permitiu a construção de planos para as praias
Central e da Silveira.
Figura 13: Exemplos de ferramentas utilizadas para o desenvolvimento de ideias de
negócios e empreendedorismo social para as praias Central e Silveira, Garopaba

Foram elaborados modelos de negócios para a criação de empreendimentos voltado ao
artesanato, trilhas ecológicas e gastronomia. Para o artesanato, o projeto foi baseado em uma
área de artesanato local sustentável, para a comunidade de 20 a 50 anos e para os turistas, os
quais seriam organizados eventos como feira anual de verão com uma divulgação de boca a boca
e em mídias sociais, com a intenção de valorizar a cultura local e geração de renda. No projeto
de Trilhas, focou-se na conscientização ecológica e promoção da saúde nas praias Central
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e Silveira. A visita será orientada por guias locais do grupo Mirim. A trilha foi estabelecida
(percurso e tempo de duração) e o planejamento para sua preparação elaborado com a melhoria
de sinalização com placas indicativas e de conscientização ecológica durante o trajeto, inserção
de lixeiras recicláveis. O projeto incluiu a análise de custos e precificação.

4 CONCLUSÃO
O Proesde da Universidade do Sul de Santa Catarina, em parceria com o Programa
de Pós-Graduação em Ciências Ambientais (PPGCA/Unisul), teve como objetivo a análise e
criação de estratégias para o desenvolvimento sustentável de três temáticas críticas da planície
costeira sul catarinense – a agricultura familiar, os recursos hídricos e a gestão de praias arenosas.
O programa foi oferecido em 3 módulos, cada um abrangendo uma das temáticas e oferecidos
em dois Campi da Unisul, Tubarão e Pedra Branca. Os projetos focaram em dois municípios
considerados prioritários, Laguna e Garopaba.
O desenvolvimento do programa proporcionou aos bolsistas um melhor embasamento
teórico e contato direto com a comunidade com as populações locais. A dinâmica do Proesde nesta
edição, com um número maior de saídas de campo, visitas técnicas e avaliação dos problemas in
locu, contribui para a formação dos estudantes na área do desenvolvimento regional, tornandoos mais capazes de refletir sobre os potenciais e desafios dos seus municípios e da região.
Assim, a prática de atividades de campo, apesar das dificuldades operacionais, deve estimulada
e ampliada. Em particular, atividades que incluam mudança ou melhoria do conhecimento de
processos, serviços e produtos de pequena escala, como aqui tratados.
Os resultados obtidos em cada um dos módulos variaram de acordo com a própria
complexidade e particularidade de cada um dos temas. Enquanto ações nas atividades agrícolas
dependem fortemente de processo de conscientização dos próprios proprietários, a gestão de
recursos hídricos e praias arenosas – áreas de uso comum, está ligada a políticas públicas e
mecanismos de participação comunitária.
O módulo agricultura mostrou a importância e a influência do setor para o desenvolvimento
regional. Os projetos desenvolvidos permitiram intervir na realidade dos agricultores, através
de propostas de ações para melhoria em relação às condições de trabalho e ambientais no que
tange o desenvolvimento sustentável, voltado à agricultura familiar na região. As ações se
concentraram em sugerir ferramentas mais adequadas, a exemplo de um sistema inovador para
apicultura, facilitando o manuseio de abelhas, com material mais leve e 100% reciclável. Ainda
na direção da ergonomia, sugere-se que os agricultores conheçam algumas orientações para
minimizar os esforços físicos, como por exemplo, flexionar os joelhos e não as costas quando
da elevação de cargas. Já as sugestões para as sobras e cascas de algumas frutas, que sejam
reutilizados, cristalizados e comercializados, para complementação de renda, tendo em vista
que algumas cascas são extremamente
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O Módulo de Recursos Hídricos mostrou aos alunos do Programa a situação atual da
água no mundo e nos municípios de Laguna e Garopaba, Santa Catarina. Com a apresentação
do projeto foi constatado que a implantação de um sistema para reaproveitamento das águas
pluviais para irrigação, mostrou-se economicamente viável, pois proporciona uma grande
economia de água potável, com benefícios financeiros a médio prazo e benefícios ambientais
imediatos por preservar os recursos hídricos. Acredita-se que o modelo de sistema proposto
para Captação da Água da chuva, para irrigação de Hortas da agricultura familiar, possa ser
visto como referência para estes alunos que participaram do projeto, pois em breve, estarão
iniciando sua carreia profissional e se tornarão agentes multiplicadores das práticas do uso
racional, econômico e mais sustentável dos recursos naturais, especialmente a água.
É importante destacar, que além da reutilização da água da chuva com utilização de
um filtro mais sustentável, observou-se a necessidade de geração de energia mais sustentável
para os agricultores familiar em estudo, pois existe um consumo elevado de energia elétrica,
sugerindo assim, uma nova ideia para projetos futuros do Programa Proesde, com a temática
sobre energias renováveis.
O Módulo de gestão de praias arenosas permitiu a construção de um amplo plano
estruturante para as praias urbanizadas e semi-urbanizadas de Garopaba e Laguna. Além disso,
ideias e planos de negócio baseados em empreendedorismo social foram construídos com base
na realidade dos municípios. Todos estes resultados possibilitaram atingir os objetivos deste
módulo, através da formulação de propostas para o melhor aproveitamento da orla marítima,
reduzindo o impacto ambiental e proporcionando uma reestruturação patrimonial de forma a
promover o desenvolvimento sustentável destes municípios.
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RESUMO
Esta pesquisa justifica-se por acreditar que a formação de cidadãos hospitaleiros permite desenvolver o turismo
em comunidades com potencialidades naturais e culturais. Para isso, a formalização da educação no ensino
fundamental é uma tarefa importante no turístico regional, formando adultos com consciência de hospitalidade.
Assim, a aplicação destes fundamentos torna-se relevante para o Município de Quilombo/SC, região com
diversos potenciais pouco explorados pela comunidade local. Considera-se que a implementação do “espírito de
hospitalidade” em crianças, adolescentes e adultos será um fator de desenvolvimento do potencial turístico de toda
a região. O resultado desta pesquisa irá favorecer o desenvolvimento socioeconômico de toda a comunidade do
Município de Quilombo/SC, bem como ampliará a renda da população e as oportunidades de trabalho.
Palavras-chave: Educação. Treinamento. Comunicação. Turismo.
ABSTRACT
This research is justified by believing that the formation of hospitable citizens allows the development of tourism in
communities with natural and cultural potentialities. For this, the formalization of education in elementary education
is an important task in the regional tourism, forming adults with a conscience of hospitality. Thus, the application
of these grounds becomes relevant for the Municipality of Quilombo / SC, a region with several potentials little
explored by the local community. It is considered that the implementation of the “spirit of hospitality” in children,
adolescents and adults will be a factor of development of the tourism potential of the entire region. The result of
this research will favor the socioeconomic development of the entire community of the Municipality of Quilombo
/ SC, as well as increase the income of the population and job opportunities.
Keywords: Education. Training. Communication. Tourism.
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1 INTRODUÇÃO
A essência do turismo está vinculada a valorização da diversidade natural e cultural de
uma localidade, a cultura material e imaterial são elementos fundamentais na atração de turistas.
O turismo é essencialmente composto de pessoas, as quais são fundamentais para a melhoria
contínua de um destino, desenvolvendo ações de transformação, seja através da valorização
histórica, conservação do patrimônio, e também pela hospitalidade na troca de informações
com os turistas, de maneira a contribuir com a sua satisfação e seu retorno (SELWIN, 2004).
Nesse sentido, Barreto (2011) afirma que a gestão de pessoas tem recebido crescente
atenção na atividade turística pelo diferencial que oferece. Assim, uma localidade que almeja se
desenvolver através do turismo, precisa preparar sua comunidade, todo turista tem a perspectiva
de ir a uma localidade e ser bem recepcionado, e para que isso seja efetivado, a comunidade
local precisa estar preparada (ARAÚJO, 2000).
Portanto, o desenvolvimento de uma região turística não depende apenas das condições
básicas como: infraestrutura, potencialidades, empreendimentos adequados e segurança,
mas também se faz necessário a qualificação profissional, qualidade no atendimento e,
principalmente, a hospitalidade do povo local. A hospitalidade se constitui em uma condição
primordial para o visitante e para quem reside no entorno turístico (FONTANA; OLIVEIRA,
2006; PERINOTTO; SANTOS, 2011). Se a hospitalidade é uma das bases do turismo, e a
educação da comunidade é uma das bases para promover o povo hospitaleiro, não há como
pensar no turismo sem abordar a hospitalidade promovida através da educação comunitária.
Para tanto, deve-se mencionar que o Município de Quilombo, localizado no interior
(Oeste) do Estado de Santa Catarina, dispõe de um legado histórico, acrescentado as suas
belezas naturais e culturais, e uma infraestrutura básica, tornando-se um ambiente propício
para promover a hospitalidade da comunidade e assim, desenvolver o turismo para melhorar
economicamente toda uma região.
Além disso, é notável o desenvolvimento do turismo na cidade, pois novas iniciativas
voltadas para esse campo têm surgido, como por exemplo: desenvolvimento e organização da
rota do turismo rural, oferta de esportes radicais, bem como investimentos em infraestrutura,
como no caso da passarela das quedas do Salto Saudades e também na reestruturação do parque
aquático do Município. No ano de 2018, o Município de Quilombo foi inserido no mapa nacional
como localidade com potencial turístico, ganhando várias premiações nacionais e regionais. No
mesmo ano, o Estado de Santa Catarina colocou o Município de Quilombo como centro da Rota
do Vale das Águas da região Oeste do Estado de Santa Catarina.
Neste sentido, é primordial que o turismo seja um tema inserido e abordado desde
cedo nas escolas e também abordado na própria comunidade. Portanto, torna-se relevante que
dentro do universo educacional as crianças e os adolescentes, bem como os adultos recebam
uma educação e instrução que oriente valores para formação de cidadãos hospitaleiros e
responsáveis. É imprescindível construir a prática do bem receber, pois quando um turista
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escolhe um destino para visitar é posto em consideração um conjunto de fatores relacionados
aos principais motivos pelos quais deseja conhecer a localidade, dentre os quais destacamse: atrativos turísticos, infraestrutura básica e a hospitalidade de seus futuros anfitriões.
Trabalhar a educação de uma localidade que se intitula como cidade turística, é possibilitar
o desenvolvimento da hospitalidade. Dessa maneira, surgiu o seguinte questionamento: Como a
educação, treinamento e comunicação da comunidade local podem auxiliar na potencialização
do turismo em Quilombo/SC?
Para responder a presente pergunta de pesquisa o estudo tem o objetivo de verificar como
a educação, treinamento e comunicação da comunidade local podem auxiliar na potencialização
do turismo em Quilombo/SC.
O estudo tem como objetivos específicos: a) oferecer capacitação para a comunidade local
sobre a importância da hospitalidade no desenvolvimento do turismo; elaboração de seminários
nas escolas da rede pública de ensino fundamental e básico para promover as potencialidades
turísticas do município; c) desenvolver o resgate dos aspectos culturais da região para com
a comunidade local; d) Propor uma grade curricular que contemple disciplinas de turismo e
hospitalidade no ensino básico e fundamental da rede pública.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 QUILOMBO: PERFIL TURÍSTICO
A preservação dos costumes e tradições de um povo é fator básico para que se conserve
sua identidade, elemento que oferece diferencial para a localidade turística (MAVIGNIER
E MOREIRA, 2007). Esses fatores farão com que haja maior envolvimento e participação
de todos que residem na localidade turística (PERINOTTO; SANTOS, 2011). Portanto, tudo
que pertence à história de uma localidade, precisa ser integrado na educação de crianças e
adolescentes, a fim de construir um senso comum de hospitalidade e cidadania.
Essa concepção de integração do turismo nas escolas de ensino básico remete aos
educadores o compromisso educacional que consolide à história, produzindo saberes que
contribuem para construção de cidadãos responsáveis e comprometidos com a valorização
de seus patrimônios. Por isso, faz-se necessário reconhecer todo o histórico cultura, atrativos
turísticos e potenciais existentes na comunidade local para que ela possa ser desenvolvida.
Assim, o Município de Quilombo/SC, teve seus primeiros colonizadores descendentes
de alemães, italianos e poloneses, vindos do Rio Grande do Sul, por volta de 1940. Neste local
já haviam outros grupos de pessoas residindo, e acreditava-se que eles eram as sobrevivente dos
Quilombo dos Palmares, por isso o nome da cidade. (QUILOMBO, 2018)
No início da colonização, a principal atividade econômica foi o extrativismo vegetal,
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praticado pelas serrarias da região, sendo o pinho a principal espécie vegetal. Com esta madeira
eram construídas balsas com 700 a 1.200 dúzias de toras e a partir da enchente de São Miguel
desciam o curso do Rio Uruguai rumo às do Prata (Argentina e Uruguai). Com o desmatamento,
toda a região foi entregue aos colonizadores que lotearam as terras e as venderam para imigrantes
italianos, iniciando a agricultura, e a presença de alguns criadores de gado, suínos e aves. Assim,
hoje a cidade é também uma referência na agroindústria, tendo instalada uma filial de abate de
aves da Aurora Alimentos e também uma fábrica de ração da Cooperalfa. O Município possui
hoje aproximadamente 10.000 habitantes (QUILOMBO, 2018).
A cidade de Quilombo dispõe de potenciais naturais que podem ser úteis para promover
o turismo, como por exemplo: cascata do Salto Saudades, aquífero com água termal medicinal
com temperatura entre 32ºC e 38ºC. A cascata de linha salto saudades é formada por várias
quedas de águas oriundas do rio Chapecó, que caem sobre rochas lisas e escuras, formando uma
grande beleza, localizada a 20 km do centro da cidade, em local ainda na mata. Uma das mais
belas cascatas do Estado de Santa Catarina, muitas vezes comparada com as quedas do Iguaçu
(em miniatura).
Além da cascata, também possui um aquífero em que a água tem uma temperatura média
entre 32ºC a 38ºC, sendo fluoretada, levemente alcalina e bicabornatada e de sabor agradável.
As águas são recomendadas para banhos de imersão, tratamento de reumatismo, tratamento
de pele, úlceras cálculos renais, eczema e stress. Para melhor atender os gostos dos turistas, o
balneário possui piscinas para crianças e adultos (tendo 5 piscinas maior com 450.000 litros
de água tratada, as outras são abastecidas com a temperatura de água de 35ºgraus Celsius.
Juntamente com as piscinas possui uma área com camping, playground e quadra esportivas.
As piscinas ficam abertas algumas temporadas, de outubro a abril, com preços especiais. Nas
praças aonde encontrasse as piscinas possui também a praça de alimentação com restaurante de
buffet livre. (PORTAL, 2018)
Além dos potenciais naturais, o município já desenvolve ações culturais pela Casa
da Cultura, a qual resgata o histórico sobre os desbravadores do município. O município de
Quilombo também conserva a tradição gaúcha pelo Rodeio do CTG Cultivando a Tradição,
entre outras coisas que acontece no município.
Entre a estrada costeira do Rio Chapecó até Linha Saudades é possível visualizar um
pouco da paisagem rural da região, o lugar de Quilombo possui uma área rural de grande
abrangência para o desenvolvimento do turismo, com produtores de vinho, e produtos coloniais
diversos. Assim, a ACIQ – Associação Comercial e Industrial de Quilombo tem desenvolvido de
maneira bastante embrionária o turismo rural, com a criação de rotas que contemplam as lindas
paisagens rurais, com degustação dos produtos naturais elaborados pelos próprios produtores
rurais, como por exemplo: queijo, salame, vinho, tortas, bolos, dentre outros.
Sendo assim, vislumbra-se que para o Município de Quilombo uma alternativa viável é
o turismo, pelo potencial que o ecossistema natural oferece para a região. No entanto, apesar dos
potenciais supracitados, a sociedade civil ainda deve se organizar para elaborar ações conjuntas
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para o desenvolvimento das potencialidades, visto que o Município de Quilombo ainda não é
uma localidade que tem sido reconhecida pelos turistas como atrativo para visitações. Se faz
necessário mudanças significativas na cultura dos habitantes e também na infraestrutura para
receber turistas cada vez mais exigentes com qualidade no atendimento e nas instalações.

2.2 AÇÕES E COMPORTAMENTOS DA HOSPITALIDADE PARA O TURISMO
Um aspecto fundamental da hospitalidade refere-se ao ato de se relacionar. Assim, a
comunicação desenvolvida pela hospitalidade pode ser utilizada na divulgação dos destinos
turísticos sendo um aspecto fundamental para que a atividade turística alcance o seu público-alvo
e ainda, possibilite o perfeito encontro entre o visitante e o visitado (FONTANA; OLIVEIRA,
2006).
O acolhimento aos outros deve ser feito de maneira cortês e alegre, mas, sobretudo,
com eficácia, não podendo deixar por conta do humor de cada anfitrião a competência de bem
ou mal acolher (FONTANA; OLIVEIRA, 2006). Portanto, para demonstrar ao hóspede que ele
está sendo bem recepcionado, é preciso se apresentar com um sorriso verdadeiro, demonstrado
que o mesmo está sendo aceito na comunidade onde chegou, transmitindo-lhe calma, confiança
e segurança (FONTANA; OLIVEIRA, 2006).
Dessa forma, a hospitalidade pressupõe o respeito e a delicadeza, de tal forma que a
disposição de estar recebendo visitantes, implica em se estabelecer o máximo de cortesia, sem
desrespeito a qualquer condição dos outros (visitantes) (FONTANA; OLIVEIRA, 2006). Para
Montandon (2003, p.141) a hospitalidade precisa ser um valor universal e até mesmo um
instinto.
Um destino turístico preparado deve ter como princípio à qualificação de seus anfitriões
para o bem receber, sendo este um dos componentes primordiais para o sucesso de qualquer
localidade turística. De acordo com Pelizzer (2004, p. 52), “a opção do turismo como uma
das alternativas de desenvolvimento de um município implica mudanças socioculturais que
precisam ser entendidas e superadas em parcerias com os residentes como membros efetivos e
permanentes desse processo”. Dessa maneira, os valores e atitudes, precisam parte do cotidiano
de uma localidade para que se destaque e reafirme como uma região de destino turístico.
Assim, um dos motivos que fazem com que as pessoas escolham determinados destinos
turísticos, segundo Dias (2005, p. 127) é a hospitalidade de seus habitantes, o carinho, simpatia,
disposição de atender são fatores que irão interferir na disposição do turista regressar à
determinada localidade.
Por isso, uma excelência na hospitalidade, apresentada aos turistas, poderá ser um fator
relevante para o desempenho da atividade turística. De acordo com Baptista (2002, p. 162) a
hospitalidade permite uma distância e, ao mesmo tempo, uma proximidade, experiência
imprescindível no processo de aprendizagem humana, sendo fator primordial para qualquer
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ambiente que deseja desenvolvimento.
Segundo Matheus (2002, p. 66) “o conceito de hospitalidade cuja qualidade pode ser
entendida como categoria da identidade, não pode ser estudada apenas no seu nível normativo;
deve-se levar em consideração as percepções influenciadas pela cultura e educação dos
indivíduos”. A hospitalidade vai além de um mero contrato, que para muitos, se resume em
apenas nas hospedagens e refeições, é o acolhimento sincero, é passar informações necessárias
para que o visitante ou turista se sinta profundamente acolhido, além da interação com os
visitantes para a soma de conhecimentos e valores culturais e sociais.
Dessa maneira, é preciso pensar na hospitalidade como um recurso de entretenimento
para o fazer turístico, pois, é dela que se constitui o desenvolvimento de qualquer localidade
a qual pretende se firmar como um destino turístico. Para que o turismo possa se desenvolver
em bases sólidas, se faz necessário, construir um cenário local, em que a infraestrutura,
patrimônios naturais e culturais, assim como os sujeitos envolvidos, sejam preparados. Por isso
é indispensável a manutenção e melhoramento das instalações físicas, como também, educação
e qualificação para autóctones e moradores de uma localidade turística, a fim de consolidar o
turismo e a hospitalidade genuinamente verdadeira. Em síntese, Wada (2003) menciona que o
turismo e a hospitalidade se completam, pois, ambas buscam entender o visitante e o anfitrião
em questões que dizem respeito as expectativas, necessidades, desejos e tradições.
O propósito da educação turística no ambiente escolar tem seus fundamentos pautados
na contextualização de diversos assuntos ligados a temática do turismo, como forma de
preparar os jovens para no futuro próximo atender os visitantes com receptividade, respeito,
educação, conhecimento, cultura e hospitalidade. Além disso, é possível fazer com que crianças
e adolescentes sejam multiplicadores de informações relativas à cidade, não só com relação
aos seus patrimônios, tradições, mas sobre lugares como: supermercados, lojas varejistas,
farmácias, hospitais, postos de gasolina, restaurantes, shoppings e etc. que estão diretamente ou
indiretamente ligados à infraestrutura turística.
Por isso, a escola precisa buscar formas de valorização e participação efetiva de toda
a comunidade, e isso se faz através de estudos práticos, palestras, seminários que envolvam a
escola e toda a comunidade. Sendo assim, a escola não precisa, necessariamente, preocupar-se
com a formação de jovens que irão atuar de maneira definitiva com as atividades de turismo,
mas o que se espera é que a escola desempenhe um papel educativo e informativo em relação à
hospitalidade e a valorização da cultura dos jovens.

2.3 A EDUCAÇÃO COMO PROTAGONISTA DO DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO
Para Chagas (2010) é perceptível, nos últimos anos, um aumento de empreendimentos
turísticos e com isso o aumento da competitividade no setor. Assim, a escola tem um papel
fundamental no desenvolvimento das crianças e dos adolescentes, pois, constitui todos os
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dias cidadãos que atuarão na sociedade. Para tal fato, a Constituição Federal (Brasil, 1988)
aborda sobre a importância que a escola exerce na formação de seus cidadãos: “a educação
que é direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a
colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. É através da escola que os educandos
constroem seus conhecimentos, agregando valores referentes à fundação de sua cidade, uma
vez que, a aquisição desse conhecimento constituirá em anfitriões e profissionais envolvidos
com a valorização de sua cultura local.
Com a medida provisória (MP 746/2016) o governo brasileiro pretende garantir uma
política de fomento a escola integral, deste modo, o momento é oportuno para maiores reflexões
sobre a inserção da educação turística como disciplina específica ou a dispersão de seus
conteúdos inserindo-os em algumas das disciplinas a serem ofertadas que irão complementar a
base nacional comum. (BRASIL, 2016)
Os PCN’s - Parâmetros Curriculares Nacionais - do ensino fundamental explicam que
a interdisciplinaridade precisa ser construída ao longo das discussões em sala de aula entre
vários assuntos a serem abordados, entre eles a valorização e conservação do patrimônio natural
e cultural, assim como também, uma cidadania relativa ao respeito pelo o outro nas diversas
disciplinas do meio educacional (BRASIL, 1997).
A educação para o turismo necessita ser construída dentro das escolas de ensino
fundamental para nortear os educandos sobre a importância da atividade turística dentro de
uma localidade. Essa construção deve ser um dos pilares para a boa formação de crianças e
adolescentes, ao passo que, a abordagem regional e local precisa ser estabelecida nas escolas de
ensino fundamental como um requisito básico de estudos e pesquisas, com uma fundamentação
realizada através da teoria e de práticas educacionais que venham a acrescentar e construir, no
educando, o sentimento de cidadania e de hospitalidade.
A escola precisa ser um espaço de atuação, onde os alunos possam vivenciar e
conhecer as diferentes festas religiosas, a gastronomia, o artesanato, e os locais de expressiva
representatividade histórica sobre sua formação econômica e social. A prática pedagógica nas
escolas em relação ao turismo, e consequentemente sobre a hospitalidade, devem nortear os
educandos sobre a importância que o turismo representa em todos os aspectos, sejam eles,
econômicos, ambientais e culturais.
Fonseca Filho (2013, p. 84) sugere que educar para o turismo no âmbito da escola
básica, agrega valores à formação humana e estimula a cidadania ao propor conhecer, valorizar,
proteger, divulgar os patrimônios culturais da localidade. Com isso, os munícipes serão
estimulados a promover o sentimento de pertencimento ao lugar e receber turistas e visitantes
de modo mais hospitaleiro.
Fonseca Filho (2013, p. 55) também enfatiza que: [...]. acreditamos que para se obter
tal estado de conscientização com relação à cultura, esse processo deve ser iniciado por meio
de sensibilização dos sujeitos, com propostas de formação humanística que possa difundir
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informações coerentes sobre o destino turístico, seus patrimônios culturais, além de prever
condutas profissionais responsáveis e éticas com relação às populações locais e ao meio
ambiente visitado.
Abordar o turismo sob a óptica cultural é tarefa que vai além da preocupação em
se efetivar o seu entendimento, mas também de dialogar com outras áreas tradicionais do
conhecimento, como a História, Geografia, Artes, Ciências, Biologia e outras, ampliando a
percepção de mundo dos educandos e oferecendo novos conhecimentos a serem agregados em
sua formação básica (FONSECA FILHO, 2007).
Moesch (2000), com o livro “A produção do saber turístico”, inova entre os estudiosos
brasileiros ao discutir o tema da epistemologia do turismo, destacando que até então a área vem
sendo estudada a partir da perspectiva econômica, pragmática e consumista. A autora argumenta
que a produção do conhecimento do turismo está apenas no “saber fazer”, distante do “fazer
saber” que é a base das ciências sociais, e complementa que a academia não está integrada e não
partilha dos conceitos epistemológicos existentes, gerando uma confusão de terminologias que
dificultam na elaboração e evolução teórica das pesquisas em turismo. Panosso Netto (2003),
evidencia que a construção de uma epistemologia do turismo deveria ser feita por meio de
uma teoria capaz de articular as múltiplas facetas do turismo, e que atendesse desde práticas
operacionais – como a hotelaria, eventos, agenciamento, transportes e outros – como também
as disciplinas que discutem questões de aspectos sociais, culturais, psicológicos, econômicos,
o planejamento turístico, educação patrimonial, ambiental, sociologia e psicologia do turismo.
Em outras palavras, educar visando formar cidadãos críticos e participativos é uma
maneira de envolver os educandos nos acontecimentos cotidianos, despertando uma postura ativa
e engajada sobre as questões sociais. A educação turística vem a somar com esse movimento,
já que por meio desta apresentamos a importância de se preservar valores referentes à cultura e
ao meio ambiente natural. Defendemos uma educação turística preocupada com a formação dos
jovens, visando fornecer conhecimentos que agreguem e, consequentemente, complementem a
formação básica dos educandos (FONSECA FILHO, 2007).
Existem programas oficiais de Educação para o turismo ou de conscientização turística,
que fazem parte do currículo de escolas de algumas localidades turísticas brasileiras que,
muitas vezes, objetivaram preparar os jovens para que estes recebam bem o turista, visando o
retorno financeiro proporcionado pela prática (PORTUGUEZ, 2001). Nesse sentido, percebe-se
que cidades com potencial turístico já desenvolvem uma educação formal da comunidade para
o turismo desde a infância.
Desse modo, é interessante que dentro do universo educacional as crianças e os
adolescentes recebam uma educação que oriente os valores para a formação de cidadãos
hospitaleiros e responsáveis. Para isso, é imprescindível construir a prática do bem receber,
pois quando um turista escolhe um destino para visitar é posto em consideração um conjunto
de fatores relacionados aos principais motivos pelos quais deseja conhecer a localidade, tais
como: atrativos turísticos, infraestrutura básica (tipos de alojamentos, diversidade de locais
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para alimentação, recreação, locais para efetuação de compras, tipos de transportes disponíveis,
etc.) e a hospitalidade de seus futuros anfitriões.

2.4 AÇÕES E COMPORTAMENTOS DA HOSPITALIDADE PARA O TURISMO
Segundo Dias (2002) uma questão fundamental da hospitalidade refere-se ao ato de
se relacionar, ou seja, a troca de experiências vividas e adquiridas ao longo da vida. Tanto aos
hospedeiros como aos hóspedes, aventureiros que saem completamente modificados. Pois se
essa troca não ocorre, então na maioria das vezes não há essa troca de experiência e interação.
Para Fontana e Oliveira (2006) a prática turística, independente da modalidade
empregada, necessita da comunicação/diálogo para que a mesma ocorra. Sem a comunicação,
o produto turístico não atinge seu público-alvo e mais ainda, sem a comunicação é impossível
estabelecer interação entre as pessoas. A comunicação empregada para a propagação dos
destinos turísticos e ainda a comunicação usada no próprio destino turístico, também se tornam
essenciais, para que a atividade turística venha a atingir seu público-alvo e proporcione um
maravilhoso encontro entre os hóspedes e o hospedeiro (FONTANA; OLIVEIRA, 2006).
No entanto, ao se dialogar sobre a comunicação no destino turístico, faz ainda
imprescindível fazer um estudo da hospitalidade local, seu modo de receber e atender os
visitantes. Portanto, para que se torne a comunicação hospitaleira com o hóspede (FONTANA;
OLIVEIRA, 2006). A hospitalidade faz pensar em acolhimento e refere-se a um ato voluntário
que estabelece há um estranho ou visitante em uma comunidade ou um local, que o transforma
em membro desta comunidade ou em habitante legítimo e deixa-o se beneficiar de todos os
benefícios, ou seja, relacionar com um novo estado definitivo ou por algum período.
Neste sentido Fontana e Oliveira (2006) ressaltam como demonstrar ao visitante que ele
está sendo bem recebido, através de um sorriso verídico, transmitindo-lhe calma e segurança,
assim podendo demonstrar ao antes desconhecido que o mesmo está sendo aceito na comunidade
local. Desta forma o sorriso expressa prazer e também funciona como uma linguagem universal
entre os indivíduos, onde manifesta a felicidade aparente do ato de receber, demonstrado gestos
de hospitalidade e acolhimento àqueles que chegam ao local.
A relação de hospitalidade conjectura abertura, respeito e cortesia, de tal modo que o
fato de se estar disposto a receber alguém acarreta em fazê-lo com o máximo de gentileza e
educação, principalmente, respeitando-o. Todavia, no que diz respeito a todas as práticas da
correlação sociais ocorridas entre as pessoas, a hospitalidade constitui-se em um fato ético, que
traz contidos valores de sociabilidade e solidariedade. (FONTANA; OLIVEIRA, 2006).
Para Montandon (2003) a hospitalidade constitui em um valor universal e extinto, pois,
são várias atribuições de qualidades que demonstram como a hospitalidade em maneira geral
é única. Se defrontar a realidade de práticas muito específicas e muito diferenciadas, ligadas
à disseminação do trabalho social e uma das suas origens seria historicamente uma primeira
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separação entre a hospitalidade e o ato solidário. Neste sentido Montandon (2003) ressalta que
o destino turístico deve ser bem planejado e ter como um de seus princípios a preparação de
seus indivíduos para o bem receber seus hóspedes, pois é um dos componentes primordiais para
o bom funcionamento de qualquer atividade turística. Unisse a ideia de uma cidade hospitaleira,
pois, quando se prepara seus moradores desde cedo, ocorre-se uma projeção para aquisição de
futuros profissionais capacitados.
De acordo com Pelizzer (2004, p. 52) “a opção do turismo como uma das alternativas
de desenvolvimento de um município implica mudanças socioculturais que precisam ser
entendidas e superadas em parcerias com os residentes como membros efetivos e permanentes
desse processo”.
Deste modo Dias (2005) apresentam que valores e atitudes, precisam fazer parte do
cotidiano de um local, que mostra sua região como um destino turístico e pela boa receptividade
e acolhimento que esse destino precisa se destacar para comprovar como uma localidade turística.
Em meio de vários motivos da escolha de um destino turístico, Dias (2005, p. 127) citam:
“Muitas vezes, o maior atrativo que apresenta uma localidade, país ou região é a hospitalidade
de seus habitantes. O carinho, a simpatia, a disposição de atender o turista, tudo fará com
que, ao regressar à sua região de origem, o turista contribua para a formação de uma imagem
positiva daquele destino”.
Do ponto de vista de Baptista (2002, p. 162):
A hospitalidade permite uma distância e, ao mesmo tempo, uma proximidade,
experiência imprescindível no processo de aprendizagem humana. Portanto, é urgente
transformar os espaços urbanos em lugares de hospitalidade. Não uma hospitalidade
convencional ou artificial, reduzida a um ritual de comércio e falsa cortesia, mas uma
hospitalidade ancorada no carinho e na sensibilidade que só podem ser dados por
outra pessoa.

Segundo Matheus (2002, p. 66) “o conceito de hospitalidade cuja qualidade pode ser
entendida como categoria da identidade, não pode ser estudada apenas no seu nível normativo;
deve-se levar em consideração as percepções influenciadas pela cultura e educação dos
indivíduos”.
Matheus (2002) segue enfatizando que a hospitalidade vai além de um mero negócio, que
para alguns, se presume em apenas hospedagens e refeições, é a receptividade sincera, ou seja,
passar informações indispensáveis para que o visitante ou turista se sinta imensamente acolhido
e também interagir com o visitante inserindo os valores culturais e sociais da comunidade.
Para que o turismo progrida em bases sólidas, é necessário construir um cenário local,
na qual a infraestrutura, patrimônios naturais e culturais, assim como os indivíduos envolvidos,
sejam preparados para receptividade. Dessa maneira, esses indivíduos poderão ser profissionais
atuantes no setor turístico ou apenas concidadãos. No entanto, é indispensável à manutenção e
melhoramento das instalações físicas, como também, educação e qualificação para os moradores
de uma localidade turística, com o intuito de consolidar o turismo e a hospitalidade de forma
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natural e verdadeira.
Wada (2003) apresenta que o turismo e a hospitalidade se complementam, pois ambas
buscam entender os visitantes e os moradores em aspectos que dizem respeito a expectativas,
necessidades, desejos e tradições. Wada (2003, p. 67) ainda afirma que “o desenvolvimento de
certos polos de atração turística beneficiará a comunidade local, com geração de empregos e
melhor distribuição de renda. ”
Mas para que isso ocorra, é necessário que haja uma interação entre o visitante e a
cidade como um todo. Não só na forma de atrativos turísticos, mais entre tudo que contorna
esse conjunto de ações que compõem a boa hospitalidade. Todavia, quando a comunidade local
preserva suas originalidades ambientais e culturais, está constantemente a caminho para o
desenvolvimento e crescimento sadio da atividade turística.
O proposito, a ideia da educação voltada para o turismo no ambiente escolar da educação
básica é de propor uma contextualização sobre diversos assuntos que estão ou poderão ser
ligados com a temática do turismo, e consequentemente com a hospitalidade dos indivíduos
que residem na localidade turística, com a finalidade de prepará-los para o exercício de uma
qualidade relativa à hospitalidade e acolhimento.
Além mais, é possível fazer com que crianças e adolescentes sejam disseminadores de
informações relativas à sua cidade, não só com relação aos seus patrimônios, tradições, mas
sobre lugares como: supermercados, lojas varejistas, farmácias, hospitais, postos de gasolina,
restaurantes, shoppings e etc. Que estão diretamente ou indiretamente ligados à infraestrutura
turística como: locadoras de automóveis, rodoviárias, aeroportos, terminais rodoviários de
transportes coletivos, pontos de táxi, agências de viagens, hotéis, pousadas e etc. São atribuições
necessários para que o turismo se fortaleça e desenvolva-se de forma a contribuir com toda a
sociedade e o turismo da localidade.
Contudo, faz-se necessário buscar formas mais efetivas de contribuir com o
desenvolvimento turístico de sua localidade. Por isso, a escola precisa buscar formas de
valorização e participação efetiva de toda a comunidade, e isso se faz através de estudos práticos
em que toda a comunidade escolar, os pais e a sociedade, possam participar, seja através de
palestras informativas sobre patrimônio ambiental e cultural, seja através de informações
adquiridas em sala de aula, dia cultural, amostra de fotos, seminários e etc.
Desta forma, a escola não necessariamente precisará preocupar-se com uma formação
do educando para atuar em definitivo em atividades voltadas para o turismo, apenas o que se
espera é que a escola desempenhe um papel educativo e informativo em relação à hospitalidade
e a valorização da cultura de seus educandos.

3 METODOLOGIA DA PESQUISA
Para a realização da pesquisa será proposto o desenvolvimento de alguns fatores
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como descritos na sequência: Serão realizadas oficinas divididas em dois módulos, sendo
que no primeiro módulo (conceitos e levantamento da oferta turística) os objetivos podem
ser: 1) construção de conceitos relevantes ao planejamento participativo de turismo de base
comunitária; 2) discussão sobre os princípios de turismo de base comunitária de Quilombo;
3) levantar a oferta turística no Bonete; e 4) identificar necessidades para tornar recursos em
atrativos. Já no segundo módulo (identificação de valores da comunidade e elaboração de
produto de Turismo de base Comunitária e roteiros) poderá ter os objetivos de: 1) Verificar os
valores importantes da comunidade do Quilombo e realizar discussão sobre a maneira que estes
valores podem ser acrescentados e respeitados no desenvolvimento do turismo na comunidade;
2) exercitar a elaboração de roteiros na comunidade.

3.1 OFICINA DE PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO
Torna-se importante realizar uma apresentação do projeto questionando o intuito do
planejamento e a diferença entre turismo com e sem planejamento. Neste momento é importante
reconhecer o papel fundamental da comunidade de Quilombo pois são os maiores conhecedores
dos atrativos que podem ser ofertados e também aqueles que podem ser impactados negativa
ou positivamente pela atividade turística, daí a necessidade de um planejamento participativo,
união e organização. É possível ainda a construção de cronogramas que sirvam de base para
alcançar as expectativas futuras em relação ao turismo local.

3.2 OFICINA “CONSTRUÇÃO DE CONCEITOS”
Para se estabelecer uma linguagem turística comum e também a fim de homogeneizar os
conhecimentos dos participantes, a primeira oficina realizada foi a de “Construção de Conceitos”,
na qual foram construídos coletivamente os conceitos para as palavras: “comunidade”,
“tradição”, “turismo”, e “turismo de base comunitária” os resultados da elaboração desses
conceitos podem ser comparados com os princípios do Turismo Responsável proposto pelo
Manual de Ecoturismo de Base Comunitária (MANUAL, 2003):
• O turismo deve ser parte de um desenvolvimento sustentável amplo e de suporte para
a conservação;
• O turismo deve usar os recursos naturais de modo sustentável;
• O turismo deve eliminar o consumo insustentável e minimizar a poluição e o
desperdício;
• O turismo deve respeitar as culturas locais e prover benefícios e oportunidades para
as comunidades locais.
Ao longo dos módulos poderá ser realizado jogos para sensibilizar quanto a determinados
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conceitos relacionados ao turismo de base comunitária. Para desenvolvimento dos conceitos
poderá ser utilizado diferentes metodologias por meio de pessoas que fazem a mediação das
atividades, fazendo com que haja a interação efetiva da comunidade e trabalhando outros
conceitos como: coletividade, união e interdependência.
A elaboração dos conceitos objetiva sensibilizar a comunidade quanto a importância de
cada ator social, fazendo com que haja relações de interdependência no contexto do conceito
de turismo de base comunitária.

3.3 OFICINA “LEVANTAMENTO DA OFERTA TURÍSTICA”
Somente após o conhecimento do potencial atrativo, das lacunas e dificuldades para
implementação e da visão e expectativas da comunidade é que um programa ou projeto de
ecoturismo deve ser implantado (BORGES, 2003, p.90).
Borges (2003, p.89) considera a realização do inventário da oferta turística como um
dos fatores determinantes para o sucesso do planejamento; representa a primeira etapa deste
processo. O mesmo autor lembra que “inventariar é pesquisar e relacionar, de modo quantitativo
e qualitativo os bens (p. ex. atrativos naturais ou culturais, acessos) e serviços (p. ex. meios de
hospedagem e guias) de uma determinada região”.
Oferta turística pode ser entendida como bens e serviços oriundos da estrutura de
atrativos, utilidade pública, geral e turística de uma localidade que, combinados de diferentes
maneiras, permitem conformar produtos turísticos (BALANZÁ; NADAL,
2003). Para a oficina de levantamento de oferta turística de Quilombo, primeiramente
poderá ser caracterizado os elementos da oferta turística (recurso turístico, atrativo turístico,
equipamento turístico, equipamento de apoio, serviço turístico e serviço de apoio), de uma forma
que estas informações contribuem para a análise do turismo e também para a comunidade poder
ter acesso à linguagem de profissionais da área, podendo auxiliar na elaboração do turismo.
Abaixo são apresentados alguns exemplos de recursos turísticos que podem ser
levantados junto à comunidade de Quilombo:
• Culturais: Grutas, igrejas, paisagem rural, produtos coloniais, construções históricas,
museu e espaços de memórias.
• Naturais: Cachoeiras e cascatas, grutas e cavernas, lagos e lagoas morros e serras rios
e corredeiras.
• Abaixo temos os atrativos turísticos levantados junto à comunidade do Bonete.
• Culturais: gastronomia típica, manifestações culturais.
• Naturais: Cicloturismo, trilhas, águas termais, parque aquático e cachoeiras.
No momento em que o turista está realizando a sua viagem ele também precisa de
serviços turísticos, que são atividades elaboradas para eles pelas pessoas da comunidade, e
também serviços de apoio, sendo de suma importância para o turista, mas também para a
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comunidade local, como a limpeza das ruas.
Após levantar toda a oferta turística da região poderá ser elaborado com os participantes
da oficina uma sistematização de tudo o que foi discutido, identificando o que falta para
transformar os recursos turísticos em atrativos e principalmente os responsáveis e potenciais
parceiros para a elaboração do turismo local.

3.4 OFICINA ELABORAÇÃO DE PRODUTO DE TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA
Com base no trabalho de Janer e Mourão (2003), nesta oficina é possível realizar alguns
determinados passos básicos para a elaboração de produtos de turismo de base comunitária,
sendo aplicado alguns conceitos universais de marketing.
Alguns conceitos podem ser elaborados nesse processo:
• Marketing (mkt) – conceituada como uma atividade humana que possui o objetivo de
satisfazer necessidades e desejos através de processos de intercâmbio;
• 4 P’s de marketing: produto, preço, praça e promoção.
Através dos conceitos dos P’s, pode ser feita uma análise coletiva sobre o produto
que será desenhado, ou seja, para um grupo um grupo escolar ou de terceira idade? Preço –
o preço será exclusivo ou popular? Praça – a estratégia de distribuição Será de vender via
intermediários (agências; operadoras de viagem) ou direto ao turista? Promoção – será feita por
meio de internet, anúncios, rádio, divulgação? Para a elaboração do produto é possível que seja
abordado dez passos principais para auxiliar na logística de como fazer um produto turístico,
considerando: transporte, condutores, seguro-viagem, hospedagem, alimentação, acesso, guias
turísticos acesso, equipamentos necessários, informações, Termo de Responsabilidade além de
Ficha de Saúde, etc.

3.5 OFICINA “ELABORAÇÃO DE ROTEIRO”
Para a elaboração de roteiros é possível que os grupos façam uma saída a campo em
busca dos principais atrativos turísticos para a elaboração de um roteiro através de câmeras
fotográficas, prancheta e caneta. No retorno, todos com seus dados em mãos poderão realizar
em conjunto os roteiros. Ao fazer os roteiros, torna-se necessário definir um nome específico
para assim chamar a atenção do turista.
Nesse módulo o ministrador do curso poderá mostrar o quanto é importante que haja
um bom atendimento, o porquê de uma boa prestação de serviço, quem são os turistas e o que
eles esperam encontrar no local, os princípios básicos de uma boa comunicação por parte das
pessoas envolvidas e um bom condutor dos roteiros estipulados. Para auxiliar o condutor é
possível que seja estudado o Manual de guia de Turismo EMBRATUR, onde deve ser entendido
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os deveres e responsabilidades de um bom condutor contendo algumas características como:
comunicativo, alegre, ter disciplina atencioso e firme, objetivo, ter simpatia, iniciativa, boa
saúde, criativo, postura, etc. Já relacionado a postura profissional: pontualidade, sorriso, ter
uma boa apresentação pessoal, higiene pessoal, etc.

3.6 OFICINA “IDENTIFICAÇÃO DE NOSSOS VALORES”
Às comunidades locais recomenda-se fortalecer, estimular e encorajar a habilidade
da comunidade em manter e utilizar conhecimentos tradicionais que sejam relevantes para
a atividade do ecoturismo, como o artesanato, a agricultura, o folclore, a culinária e demais
atividades que utilizam os recursos locais de forma sustentável (MANUAL, 2003).
Para a elaboração dos valores de uma comunidade deve se pensar em conjunto, fazer
com que o grupo pense no que mais se torna importante na região bem como: a natureza; a
cultura; tradição; produtos artesanais; águas termais; balneários; família; cooperação; união;
companheirismo; lendas e histórias, etc. Isso tudo deve ser incorporado e até mesmo fortalecido
com o desenvolvimento do turismo comunitário. Esses valores que podem ser pensados em
conjunto podem ser o mesmo que o turista procura e se familiariza com o local. Por isso, fazer
com que o público alvo possa contribuir para o fortalecimento dos valores da comunidade
é imprescindível que se mantenha a manutenção desses mesmos valores para que haja o
desenvolvimento de um turismo mais humano e responsável. Desse modo, torna-se importante
que haja cada vez mais qualificação e parcerias envolvidas no processo do turismo, para que se
atenda cada vez mais a necessidade de quem visita o local.

4 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
As conclusões da pesquisa corroboram com a afirmação de Wada (2003, p. 67), o qual
afirma “que o desenvolvimento de certos polos de atração turística beneficiará a comunidade
local, com geração de empregos e melhor distribuição de renda. ” Contudo, para que uma
comunidade se concretize como polo turístico é preciso que haja uma interação entre o visitante
e a cidade como um todo. Não só relativo aos atrativos turísticos, mais entre tudo que envolve
esse conjunto de ações que compõem a boa receptividade. Por sua vez, quando a comunidade
local preserva suas características ambientais e culturais, está continuamente caminhando para
o desenvolvimento saudável da atividade turística.
Ao longo de todo o trabalho realizado é possível concluir que o turismo de base
comunitária funciona através da participação e cooperação das pessoas que estão envolvidas na
comunidade. Desse modo, a realização das oficinas de Planejamento Participativo de Turismo
Comunitário mostrou-se como uma importantíssima ferramenta para o desenvolvimento,
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fazendo com que se tenha uma visão mais ampla da cidade de Quilombo.
É necessário que haja a participação e compromisso de todos os interessados para fazer
a diferença, contribuindo para que ocorra um turismo de forma responsável e que favoreça a
todos os visitantes, visando a hospitalidade que cada um possui dentro de si. Essa diferença fica
evidente quando há a participação de todos, fazendo com que favoreça a geração de renda para
a comunidade local, a conservação ambiental, o fortalecimento da cultura e das tradições ao
mesmo tempo.
Através da Oficinas de “construção de conceitos” é que tudo faz sentido, pois através
delas é que se reconhece o valor de uma comunidade, na qual devem ser considerados acima de
tudo, sendo que para esses valores existe uma responsabilidade coletiva para que a vida se torne
melhor, pois todos possuem objetivos em comum. Com as oficinas a comunidade de Quilombo
conseguirá ter um caminho para que todos se beneficiam do turismo a ser empregado na região,
cada um com seu ramo de negócio e com cooperação entre todos os demais.
Portanto, se torna importante que no município de Quilombo seja trabalhado nas escolas
a importância do turismo na cidade, e também na própria comunidade, para que seja fomentada a
hospitalidade desde cedo, sendo ela a base para que o turismo seja reconhecido e recomendado.
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RESUMO
O célere envelhecimento da população é um processo de ocorrência mundial que demanda estratégias de promoção
da saúde para garantir o envelhecimento ativo da população. O presente estudo tem como objetivo principal
contribuir para o convívio social e lazer de idosos em uma comunidade em situação de vulnerabilidade social no
município de Blumenau (SC), de forma a contribuir para o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 3 (ODS 3)
da Organização das Nações Unidas (ONU) que trata de “assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar
para todas e todos, em todas as idades”. Trata-se de um estudo qualitativo, tendo como instrumento de análise a
aplicação de questionário semiestruturado. A comunidade selecionada para a aplicação do presente estudo dá-se
pela Comunidade Santa Clara, localizada no bairro Fidélis, no qual se encontra a Associação de Moradores da Vila
Jonas Neves que atende idosos e crianças por meio de atividades voltadas à sua saúde e bem-estar. Os resultados
das entrevistas apontam que a maioria dos idosos encontra-se satisfeita com as atividades executadas no local
e possuem interesse nas atividades propostas para a intervenção, como a implantação de uma horta orgânica,
realização do plantio de flores e pintura das paredes. Espera-se, por meio deste, contribuir para o convívio social e
lazer, favorecendo o desenvolvimento de habilidades cognitivas, afetivas, sociais e culturais.
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1 INTRODUÇÃO
Até 2025, o Brasil será o sexto país do mundo em número de idosos, no entanto, há ainda
muita desinformação a respeito da saúde do idoso e suas particularidades no que concerne o
envelhecimento da população no contexto social, fazendo-se importante supervisionar e oferecer
assistência para a promoção de melhorias na saúde e bem-estar desse grupo populacional (OMS,
2005).
Para estes, comumente, a mobilidade reduzida é uma condição que os acompanha por
conta da idade, apresentando limitações, interferindo em suas atividades cotidianas. Desta
forma, faz-se necessário identificar as possibilidades de atuação, buscar meios de oportunizar
o acesso aos espaços e equipamentos de lazer de forma a favorecer autonomia, integração com
grupos e acolhimento de toda a população.
Neste sentido, faz-se oportuno o reconhecimento de beneficios como a relação do ser
humano com a natureza, seja pelo acesso às áreas preservadas ou mesmo por meio de plantios,
no contato com a terra e por meio da manipulação de mudas. Como pesquisado por Miyazaki
et al. (2009), o contato com ambientes florestais pode reduzir significativamente a atividade do
sistema nervoso simpático, sistema este responsável pelas respostas involuntárias a situações de
perigo e estresse, também a concentração de cortisol no sangue, além da diminuição da pressão
sanguínea e da frequência cardíaca.
No entanto, sabe-se que a revolução industrial gerou efeitos nocivos e que ações humanas
continuam a potencializar os danos ambientais e consequentemente interferindo na saúde e
segurança, especialmente das populações mais pobres. Conceitos relativos ao tema instigam a
repensar hábitos diários, proporcionando conhecimento para a prevenção e enfrentamento de
tais desafíos.
Assim, faz-se imprescindível reconhecer atitudes nocivas e buscar por hábitos que
permitam a minimização de impactos ambientais negativos, como bem proporcionam as
práticas de educação ambiental, a despertar interesse e oferecer alternativas viáveis. Para a sua
realização, a população idosa pode servir de instrumento na aplicação de boas práticas e auxílio
às novas gerações.
O envelhecimento vivenciado de forma positiva, como afirmam Bee e Mitchell (1984),
envolve a prática de atividades físicas e de lazer, o que certamente promove a melhora da
qualidade de vida. Envelhecer de forma ativa, convivendo em comunidade, participando e
interagindo com outros indivíduos de acordo com suas necessidades, desejos e capacidades,
conduz ao bem-estar físico, social e mental. Além disso, é preciso valorizar o conhecimento
tradicional, de modo que sua união às novas tecnologias possam alcançar resultados muito mais
abrangentes.
A Organização Mundial da Saúde (2015), afirma que o ambiente é fundamental em um
processo de envelhecimento com qualidade, devendo oferecer segurança e acessibilidade aos
idosos. Ainda, deve prezar pelas suas particularidades no cuidado com a saúde. Entende-se que a
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construção de um ambiente a partir de atividades junto aos idosos, em seu local de convivência,
faz-se ainda mais efetivo. A sensação de produtividade ao participar de todas as etapas do
processo faz o tempo ganhar vida e tende a proporcionar-lhe sensação de pertencimento e
autonomia.
Desta forma, tem-se como objetivo geral do trabalho, contribuir para o convívio social
e lazer de idosos em uma comunidade em situação de vulnerabilidade social no município de
Blumenau (SC). Pretende-se assim contribuir para o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável
3 (ODS 3) da Organização das Nações Unidas (ONU) que trata de “assegurar uma vida saudável
e promover o bem-estar para todas e todos, em todas as idades”.
A fim de atender ao objetivo geral, propõe-se intervenção em uma comunidade em
situação de vulnerabilidade social, por meio das seguintes etapas: (i) buscar por uma instituição
interessada em aplicar as intervenções propostas; (ii) realizar entrevista com os idosos da
instituição selecionada a fim de obter informações a respeito de suas preferências e interesses;
(iii) realizar intervenções para a melhoria da estrutura física da instituição.

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

2.1 ÁREA DE ESTUDO
A Fundação do Bem-Estar da Família Blumenauense (Pró-Família), vinculada à
Prefeitura Municipal de Blumenau (PMB), atua no município por meio de programas voltados à
criança e ao adolescente, à terceira idade e voluntários em grupos organizados, com a finalidade
de promover o bem-estar da família blumenauense. Através do Centro de Referência em
Atenção ao Idoso (Programa Pró-Idoso), a Fundação atende cerca de 5.500 idosos do município,
oferecendo atendimento nas seguintes áreas: assistência social e saúde; oficinas com atividades
voltadas ao lazer, educação, cultura e cidadania; e uma programação especial de passeios, jogos
e atividades durante o ano. Os atendimentos são realizados no Centro, em núcleos externos
e grupos autônomos distribuídos nos bairros (PMB, [20-?]), como é o caso da Associação de
Moradores da Vila Jonas Neves, selecionada no presente estudo.
A referida Associação situa-se no bairro Fidélis e atende aproximadamente 20 idosos e
60 crianças e adolescentes. O local conta com espaço para a realização de atividades e também
uma área de ginástica ao ar livre. Os idosos participam da ginástica que é oferecida uma vez
por semana no período matutino e as crianças praticam futebol, oferecido em dois dias, nos
períodos matutino e vespertino.
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2.2 TÉCNICAS DE PESQUISA
Trata-se de um estudo qualitativo tendo como instrumento de análise a aplicação de
questionário semiestruturado (Apêndice A). Inicialmente, realizou-se revisão bibliográfica
que auxiliou, entre outros, na elaboração de um questionário semiestruturado com a finalidade
de conhecer as necesidades da instituição selecionada e o interesse de seus associados pelas
atividades propostas dispostas na Tabela 1.
Tabela 1: Metas e indicadores de avaliação concernentes aos objetivos específicos
Objetivo Específico

Meta

Indicador de
Avaliação

1. Buscar por uma instituição interessada Selecionar uma comunidade em situação
em aplicar as intervenções propostas.
de vulnerabilidade social.

Visita in loco.

2. Realizar entrevistas com os idosos da
instituição selecionada.

Obter informações a respeito de suas
preferências e interesses.

Aplicação de
questionário aos
membros participantes
do projeto.

3. Realizar intervenções para melhoria
da estrutura física da instituição.

Implantar uma horta orgânica junto aos
idosos interessados para que estes possam
manejar as plantas por eles escolhidas,
realizar o plantio de flores também de
acordo com suas escolhas e efetuar a
pintura das paredes.

Aplicação de
questionário de
satisfação aplicado
aos membros ativos da
instituição.

Fonte: elaborada pelas autoras (2018).

Busca-se assim contribuir para o convívio social e lazer, favorecendo o desenvolvimento
de habilidades cognitivas, afetivas, sociais e culturais.

3 RELAÇÃO ENTRE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
O projeto abrange diferentes áreas do conhecimento, dentre elas: fisioterapia, psicologia,
enfermagem e arquitetura. O profissional fisioterapeuta busca o bem-estar tanto físico quanto
psíquico dos indivíduos, de modo que realize promoção e prevenção de saúde. Trata questões
relacionadas às atividades de vida diárias e habilidades motoras. Um dos maiores problemas da
interação dos idosos nas instituições é a ausência de um programa que estimule a atividade física
e melhore a capacidade cognitiva dessa população. Como exemplo, instituições filantrópicas
de acolhimento de idosos geralmente não oferecem atendimento médico nem fisioterápico,
somente o controle de medicamentos (LOPES; PASSERINI; TRAVENSOLO, 2010).
A psicologia, no entanto, contribui por meio do contato com a sociedade, observando
questões referentes a saúde mental do indivíduo que podem ser melhoradas. Tem-se assim
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a oportunidade de observar detalhes no cotidiano do indivíduo idoso que permitem traçar
melhorias psicológicas que uma intervenção pode propiciar. Por outro lado, a enfermagem
caracteriza-se pelo cuidado e gestão. Por fim, a arquitetura colabora por meio de uma visão
aprimorada do ambiente e técnicas de melhorias no espaço.
Dessa maneira, entende-se que a atuação interdisciplinar tende a contribuir para o
estreitamento das relações, favorecendo tanto a pesquisa quanto a prática a atender os objetivos
do presente projeto. Neste tocante, o Programa de Educação Superior para o Desenvolvimento
Regional (PROESDE) possibilita a interação de diferentes áreas de conhecimento que
normalmente não se articulariam dentro de suas grades curriculares. O projeto de intervenção
torna-se assim mais rico para seus acadêmicos à medida em que cada estudante insere nele sua
visão, oportuniza-se assim um futuro profissional pautado no respeito, bom senso e diversidade
de ideias.

4 RESULTADOS
As entrevistas realizadas a fim de conhecer as preferências dos atuantes na Associação
de Moradores foram realizadas com 10 idosos, com idade entre 60 e 82 anos, além de uma
participante de 52 anos. Foram expressados para os entrevistadores aquilo que apontam como
pontos positivos, pontos negativos e escolha de algumas espécies de flores, chás e hortaliças
para o plantio coletivo.
Dos entrevistados, seis pessoas (55% da amostra) revelaram estar muito satisfeitas com
o fato de frequentar a Associação de Moradores da Vila Jonas Neves. Quatro pessoas (36% da
amostra) disseram estar satisfeitas e uma pessoa (9% da amostra) afirmou estar pouco satisfeita
(Figura 1).
Figura 1: Representação gráfica sobre a satisfação dos participantes da Associação de
Moradores da Vila Jonas Neves

Fonte: elaborada pelas autoras (2018).
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Foram citados pontos positivos da associação, nos quais destacaram-se as atividades
físicas e aulas de ginástica, sendo citados também: “local agradável”; “socialização entre a
comunidade”; “boa localização”; “área para ginástica”; “campo de futebol”; “área verde”;
“Centro de Referência de Assistência Social (CRAS)”; “local para festas”; “espaço de campo”;
“parque para as crianças”; “clube de mães”; “o local está ficando mais bonito”; e “professores
respeitam as limitações dos alunos”.
Foram mencionados também pontos pouco positivos, tais como: “abandono do local”;
“falta de cuidado e limpeza”; “existência de esgoto a céu aberto”; “ocorrência de alagamentos
na região”; “necessidade de melhorias na infraestrutura”; “falta de ventiladores”; “brinquedos
quebrados”; “falta de colaboração da comunidade”; “destruição do local pela comunidade”;
“invasão de moradores de rua”; “presença de usuários de drogas”; “poucos projetos para a
região”; “necessidade de exercício para as crianças”; “maior oferta de esportes”; “maior
envolvimento das pessoas”; “falta de união e comprometimento”; “liberação da chave para a
associação”; e “o posto de saúde já foi mais próximo”.
Como sugestões para melhorias nas atividades realizadas pela Associação, foram
elencadas pela maioria: “aumento do número de cadeiras” e “disponibilização de aulas de
dança”. Além destas, “abertura do barzinho”; “oferta de atividades como capoeira e balé”;
“gratuidade para o jump”; “disponibilização de materiais para os exercícios (colchonetes, pesos,
cordas e elásticos)”; “maior colaboração da turma com o professor”; e “realização de atividades
mais vezes na semana”.
Foram elencadas sugestões também para a estrutura do local, sendo elas: “colocar mais
ventiladores”; “aumentar a segurança”; “consertar o telhado, devido às goteiras”; “cercar o
local”; “manter o ambiente limpo”; “realizar melhorias gerais no local”; “efetuar melhorias nos
banheiros”; “realizar a pintura das paredes”; “colocar vigilância para a manutenção”; “colocação
de piso”; “disponibilizar bebedouros”; e “realizar manutenção das portas e do portão” (em
ordem decrescente de frequência).
Quando questionados sobre a preferência por pinturas no ambiente, sete pessoas (64% da
amostra) expuseram a preferência por ambientes coloridos, por expressarem diversão e alegria.
Quatro pessoas (36% da amostra) relataram preferir ambientes com cores neutras (Figura 2),
por representarem lugares harmônicos.
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Figura 2: Representação gráfica sobre a preferência para a pintura das paredes da
Associação de Moradores da Vila Jonas Neves

Fonte: elaborada pelas autoras (2018).

Constatou-se ainda grande apreciação por flores, chás e hortaliças, para a qual nove
pessoas (82% da amostra) comentaram que realizam o cultivo em casa e duas pessoas (18% da
amostra) não realizam (Figura 3).
Figura 3: Representação gráfica sobre a realização do cultivo de flores e hortaliças em
sua residência

Fonte: elaborada pelas autoras (2018)

Do total da amostra, oito pessoas (89%) afirmaram participar de todo o processo de
produção e colheita em sua residência e uma pessoa (11% da amostra) não participa (Figura 4).
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Figura 4: Representação gráfica sobre a execução de todos os procedimentos referentes
ao plantio em sua residência

Fonte: elaborada pelas autoras (2018).

Quanto ao interesse pela presença de flores no ambiente, oito pessoas (73% da amostra)
consideraram agradável, uma pessoa (9% da amostra) avalia como pouco agradável e duas
pessoas (18% da amostra) expressaram indiferença (Figura 5). O tipo de flor com maior
preferência entre os entrevistados foram: rosa, orquídea e primavera. Além destas, foram ainda
citadas: azaleia, margarida, violeta, amor-perfeito, dália e antúrio. Demonstrou-se interesse
também por folhagens e árvores como o ipê.
Figura 5: Representação gráfica sobre a presença de flores no ambiente

Fonte: elaborada pelas autoras (2018).

Quanto ao interesse por chás, todos afirmaram consumir e cinco pessoas (45% da
amostra) agradam-se com todos os tipos, com maior preferência por: hortelã, camomila, ervadoce, erva-cidreira, alecrim, hibisco, chá-preto, chimarrão e figatil (em ordem decrescente de
frequência).
Sobre o interesse por hortaliças, dez pessoas (91% da amostra) afirmaram agrado e uma
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pessoa (9% da amostra) declarou não gostar (Figura 6).
Figura 6: Representação gráfica sobre o interesse por hortaliças

Fonte: elaborada pelas autoras (2018).

Quanto às preferências, repolho, alface e cebolinha foram os mais citados, sendo
mencionados também: cenoura, beterraba, chuchu, brócolis, couve-flor, cebola, almeirão, salsa,
alfavaca, espinafre, rúcula e couve. Foi sugerido ainda o plantio de árvores frutíferas como
laranjeiras, goiabeiras e abacateiros.
A partir da análise dos resultados, cabe a busca por parcerias que colaborem por meio da
disponibilização de produtos que atendam às preferências elencadas e auxílio de mão-de-obra
para a realização das atividades práticas.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O aumento do índice de longevidade aponta a necessidade de busca por estratégias de
proteção e promoção da qualidade de vida. O contato com a natureza faz-se fundamental na
busca por uma vida saudável, considerando-se as sensações e emoções positivas proporcionadas,
como bem-estar e prazer, promovendo conforto físico e emocional.
Desta forma, espera-se contribuir para a saúde e bem-estar dos membros da comunidade
que frequentam a associação, promovendo novas atividades que favoreçam inclusão e interação
social, além de proporcionar melhorias no ambiente a fim de harmonizá-lo e torná-lo mais
atrativo. Tem-se ainda a expectativa de que essa mudança no local traga a natureza para mais
próximo dos idosos e estimule a autonomia destes para que deem continuidade a todo o trabalho
realizado.
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DIRECIONADO AOS IDOSOS DA ASSOCIAÇÃO
DE MORADORES DA VILA JONAS NEVES
Sexo: _____
Idade: _____
1. Como me sinto ao frequentar a Associação de Moradores Vila Jonas Neves:
( ) muito satisfeito ( ) satisfeito ( ) pouco satisfeito ( ) insatisfeito
2. Comente pontos positivos sobre o local.
3. Comente pontos pouco positivos sobre o local.
4. Assinale de acordo com sua preferência:
( ) ambientes coloridos que expressam diversão e alegria
( ) ambientes com cores neutras que transmitam tranquilidade e harmonia
5. Para você, a presença de flores em um ambiente se faz:
( ) agradável ( ) pouco agradável ( ) indiferente
5.1 Se a resposta for “agradável”. Quais são as flores de sua preferência?
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6. Gosta de bebidas como chás? Se sim, quais?
( ) Sim ( ) Não
7. Gosta de hortaliças (legumes e verduras)? Se sim, quais? (Incluir temperos).
( ) Sim ( ) Não
8. Realiza algum cultivo em casa?
( ) Sim ( ) Não
8.1 Executa todo o procedimento: plantar, regar e colher?
( ) Sim ( ) Não
9. Gosta de realizar atividades físicas?
( ) Sim ( ) Não
9.1 Qual é a atividade de sua preferência?
10. Sugestões de melhorias para as atividades realizadas no local.
11. Sugestões de melhorias para a estrutura física do local.
12. Informações adicionais.

Revista Caminhos, Online, “Especial Proesde”, Rio do Sul, a. 10 (n. 32), p. 87-97, jan./mar. 2019.

98

ESTUDO DE VIABILIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE UM PÓRTICO DE ENTRADA
NA CIDADE DE SÃO JOÃO DE ITAPERIÚ - SC
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Eliane Maria Martins5
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RESUMO
Este artigo apresenta a criação de uma proposta de projeto como parte da apresentação do Programa de Educação
Superior para o Desenvolvimento Regional – PROESDE. Este projeto visa a criação de um pórtico de entrada no
município de São João do Itaperiú - SC, e possui como principal objetivo atrair um maior número de visitantes
para o município, e uma maior valorização do mesmo. Essa valorização do munícipio seria feita através deste
pórtico, onde atrairia uma maior atenção das pessoas que trafegam pela BR-101 e sua estrutura contaria com
elementos que lembram a cultura da cidade. Nota-se que este pórtico conciliaria a valorização do município em
conjunto ao atrativo turístico. Este pórtico também traria a oportunidade de crescimento e identificação da cidade,
além de ser um benefício tanto para a comunidade como para os turistas. Durante o desenvolvimento da atividade,
notou-se que o município possui renda para a elaboração do pórtico, mas precisará de verbas para que possa ser
implementada posteriormente a central de informações e a loja de conveniência, como também, será necessária
renda para sua manutenção. Como observado é um projeto que possui vantagens para o município, comunidade
local, e para os turistas.
Palavras-chave: São João do Itaperiú. Pórtico de Entrada. Identificação do Município.
ABSTRACT
This article presents the creation of a project proposal as part of the presentation of the Higher Education Program
for Regional Development - PROESDE. This project aims to create an entrance porch in the municipality of São
João do Itaperiú - SC, and its main objective is to attract a greater number of visitors to the municipality, and a
higher valuation of it. This valorization of the municipality would be done through this portico, where it would
attract a greater attention of the people that travel by the BR-101 and its structure would have elements that
resemble the culture of the city. It is noted that this porch would reconcile the valorization of the municipality
together with the tourist attraction. This portico would also bring the opportunity of growth and identification of
the city, besides being a benefit for both the community and the tourists. During the development of the activity,
it was noticed that the municipality has income for the elaboration of the portico, but it will need funds so that the
information center and the convenience store can be implemented later, as well as income for its maintenance. As
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noted is a project that has advantages for the municipality, local community, and for tourists.
Keywords: São João do Itaperiú. Entrance porch. Identification of the Municipality.

1 INTRODUÇÃO
O presente projeto apresentado trata-se do estudo de viabilidade na implantação de um
pórtico a ser construído na entrada do munícipio de São João do Itaperiú, SC, como parte
da apresentação do Programa de Educação Superior para o Desenvolvimento Regional –
PROESDE, no qual serão descritas as principais características do pórtico projetado no que
se refere à edificação da estrutura, assim como, das obras complementares de urbanismo e
paisagismo sob os aspectos conceituais e construtivos. Oferecendo aos visitantes e moradores
ao se situarem no local, identifiquem elementos que simbolizam a cidade.
O visitante de primeira viagem, ao entrar em uma cidade capta uma imagem. Logo após
forma um conceito e uma reputação sobre o local. A união da imagem, o conceito e reputação
formam a marca da cidade e nos dias atuais é essencial que as cidades tenham uma marca, até
para competir estrategicamente com as outras. Para alguns investidores, a marca de cada uma
das cidades pode prejudicar ou ajudar na disputa por investimentos, tão comum nos dias atuais.
No entanto o projeto teve origem com o estudo sobre a maior festa de São João do
Sul do Brasil e como aumentar a rentabilidade da cidade para atrair mais visitantes ao local,
mesmo fora da época da festa. Para isto, foi realizado o estudo de caso sobre o município de
São João do Itaperiú que está localizado entre as divisas dos municípios de Araquari, Barra
Velha, Guaramirim, Luiz Alves e Massaranduba e localizado próximo ao litoral catarinense
com intuito de reconhecimento do munícipio iniciando pela sinalização da entrada da cidade,
que passa despercebido pelas pessoas que trafegam pela BR 101 a caminho de outras cidades.
Para tanto, deu-se origem ao projeto de implantação de um pórtico turístico de entrada onde
trará benefícios à cidade, valorizará os produtos locais, e consequentemente trará um maior
número de visitantes no município.
A metodologia deste trabalho constitui-se quanto aos objetivos, numa pesquisa dedutiva,
que conforme Gil (1991, p. 9),
[...] o método dedutivo, de acordo com a acepção clássica, é o método que parte
do geral e, a seguir, desce ao particular. Parte de princípios reconhecidos como
verdadeiros e indiscutíveis e possibilita chegar a conclusões de maneira puramente
formal, isto é, em virtude unicamente de sua lógica.

Portanto, para Gil (1991, p. 9), o método dedutivo parte de uma premissa maior para
uma menor. Com isso, este estudo partirá de uma análise socioeconômica do município de São
João de Itaperiú, visando verificar a viabilidade e necessidade de implantação do pórtico de
entrada do município. Neste sentido, a pesquisa tem uma abordagem do tipo descritiva, que
conforme Gil (1991, p. 46).
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As pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição das características
de determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações
entre variáveis. Uma de suas características mais significativas está na utilização de
técnicas padronizadas de coleta de dados, tais como o questionário e a observação
sistemática.

Desta forma, serão coletadas informações sobre o município e suas principais
características no que tange às questões relacionadas à dados socioeconômicos, para que
possam subsidiar realização da pesquisa. Para tanto, a coleta de dados se dá por meio de
pesquisas bibliográficas, na qual as informações receberão tratamento visando como resultado
a elaboração de um artigo científico.

2 O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ
O presente estudo visa verificar a possibilidade de se fazer um pórtico na entrada do
município de São João do Itaperiú. Este município foi fundado em 26 de março de 1992,
desmembrando-se do município de Barra Velha. Sua área territorial é de 151,420 km² com
uma população estimada em 2017 de 3.690 habitantes (IBGE, 2018). Inicialmente a localidade
era ligada a cidade de Araquari, e somente a partir de 1965 a localidade passou à condição de
distrito com a emancipação político-administrativa de Barra Velha. Depois de muitos anos de
luta, um grupo de políticos se uniu em torno da conquista de sua independência. A emancipação
de São João do Itaperiú ocorreu em 26 de março de 1992, através da Lei nº 8.549 (IBGE, 2018).
São João do Itaperiú destaca-se na agricultura familiar e na indústria de frigoríficos
de pequeno e médio porte, contando com abatedouros de carne bovina, abatedouro de carne
ovina e distribuidora de carnes. Essa característica conferiu ao município o título de Capital
Catarinense da Carne Bovina e Ovina (PMSJI, 2015). Na agricultura, o cultivo e comércio
de banana é a atividade de subsistência de grande parte dos produtores rurais de São João
do Itaperiú, estando o município entre os maiores produtores deste fruto no estado de Santa
Catarina. Outras atividades de destaque no município são o reflorestamento, principalmente das
espécies pinus e eucalipto, e o cultivo de palmáceas (PMSJI, 2015).
Tendo em vista a expressiva produção realizado no município, começa-se a sentir a
falta de sinalização como indicação de entrada para São João do Itaperiú. Também existe a
necessidade de se tornar o município mais conhecido e atrativo aos que passam diariamente
pela BR 101, pois muitas pessoas até mesmo nem sabem da sua existência. Isso também acaba
acarretando na falta de reconhecimento de seus produtos locais, como por exemplo, a carne
de boi e o cultivo da banana ou até mesmo do maior evento da cidade, a festa de São João,
conhecida como a maior festa Junina do Sul do Brasil.
Neste sentido, o pórtico tem como objetivo determinar o local de entrada do município
e chamar a atenção das pessoas que passam pela BR-101, como também, atrair os moradores
de cidades vizinhas para conhecer São João do Itaperiú. A sua implantação traz além de
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modernização inúmeros benefícios para todos os visitantes e principalmente para comerciantes
e moradores que residem na cidade ou nas proximidades. Um pórtico de entrada é um centro
de recepção para os visitantes da cidade. A arquitetura utilizada, deve lembrar aspectos do
município, sendo um verdadeiro cartão de visita. A localização de um pórtico geralmente ocorre
na principal rodovia/estrada da entrada do munícipio com intuito dos registros fotográficos de
forma que lembrem os visitantes do local a qual visitaram. (360CITIES, 2018)
No mundo atual, a competitividade entre territórios fica restrita por meio das vantagens
comparativas entre as cidades, e se tornam um fator decisivo para a aquisição de investimentos
de certas empresas (LISKAM, 2012; BRANQUINHO, 2012). Com o intuito de desenvolvimento
da economia local para atrair novas atividades empresariais para o território da cidade é
necessário o investimento em infraestrutura do município para uma melhora da renda per capita
do município (PIB) e consequentemente do Estado.
Como base no presente estudo, o município de São João do Itaperiú é um município
fundado em 26 de março de 1992 no qual desmembrou-se do município de Barra Velha. A área
territorial é de 151,420 km² com uma população estimada em 2017 de 3.690 habitantes (IBGE,
2018). Sendo 31,4% de pessoas com trabalho fixo. O munícipio possuí costumes modestos e
sentimentos religiosos sempre presente. Em 1916 foi construída a primeira capela com nome e
imagem de São João Batista, padroeiro do município. Boa parte do passado histórico da antiga
localidade, não está registrada em documentos legais, mas sim na memória dos moradores mais
antigos. (IBGE, 2018). Segundo dados de 2013 do IBGE, São João do Itaperiú é o quinto maior
produtor de banana do estado, com uma produção de 37.500 toneladas, ficando atrás apenas dos
municípios de Corupá, Luís Alves, Massaranduba e Jaraguá do Sul. (PMSJI, 2015). Cerca de
140 hectares de palmeiras são cultivados no município, em média um milhão e oitocentos mil
pés, gerando uma receita de R$ 2 milhões por ano, entre todas as famílias produtoras (PMSJI,
2015).

3 O PÓRTICO DE SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ
Este trabalho traz em sua abordagem o estudo de viabilidade da implantação de um
pórtico turístico com central informações turísticas e espaço de convivência, a ser construído
no município de São João do Itaperiú, SC. Sendo assim, este espaço além de auxiliar no acesso
e reconhecimento da cidade, também visa disponibilizar os seguintes serviços:
• Fornecer informações turísticas aos visitantes;
• Revitalizar da entrada da cidade;
• Comercializar produtos locais;
• Projetar um local para paradas dos que transitam pela BR 101, com refeições e
banheiros (espaço de convivência).
A intenção da elaboração deste projeto é tornar os produtos locais mais reconhecidos,
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melhorando o fluxo de viajantes na cidade e influenciando positivamente nos aspectos
econômicos. No estudo preliminar do Pórtico se insere um espaço para central de informações e
outro de convivência em que foi desenvolvido: (i) Planta baixa; (ii) Elevações; (iii) Perspectivas;
(iv) Intenção de layout e (v) Indicação de matérias.

3 DADOS DO EMPREENDIMENTO
A área a ser utilizada para execução do Pórtico ainda não está definida pois não há
terreno disponível para a implantação, porém o projeto foi idealizado para que possa ser feito
em etapas e em terrenos diferentes. O Projeto do empreendimento será divididos em 3 etapas:
• 1ª Fase - Estrutura do pórtico
Levando-se em consideração a dificuldade que se tem para visualizar o ponto de acesso
ao munícipio de São João do Itaperiú, pela BR 101, emergiu a ideia de se criar um pórtico que
pudesse identificar esse acesso (FIGURA 1). Dessa forma, além da identificação, também irá
contribuir para tornar o município mais conhecido e atrativo aos que passam diariamente pela
BR 101, pois grande parte dos que por ali passam, acabam passando direto.
Figura 1: Pórtico de Acesso ao Município

Fonte: Elaborado pelos autores.
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Para a elaboração da estrutura do pórtico (FIGURA 1), foi feito um estudo em que se
decidiu por projeto que utilizasse o aço como estrutura metálica e destacasse o símbolo do
município, primando pela história e o resgate da cultura da cidade.
• 2ª Fase - Central de informações turísticas.
Projetada para atender turistas e clientes da região, este local tem como principal função
comercializar produtos da cidade de São João do Itaperiú. Muito renomeada em toda Santa
Catarina por suas excelentes carnes bovinas, ovinas e também pelo seu cultivo de banana, que
é um dos cinco maiores de todo o estado.
Com o objetivo de obter um projeto arquitetônico sustentável, de grande importância
para a arquitetura nos dias atuais, a construção da central de informações será baseada em um
container HC 20 pés, medindo 6,00x2,50x2,65m (CxLxA). Para esta finalidade de projeto os
14m² disponível no container HC de 20 pés são de excelente aproveitamento, podendo ter uma
mesa para atendimento e um banheiro dimensionados confortavelmente.
Figura 2: Fachada da Central de Informações

Fonte: Elaborado pelos autores

O layout proposto para a central de informações é bem básico, simples e direto. A
concepção do projeto conta com um armário de vidro para a exposição de produtos feitos na
cidade de São João do Itaperiú, uma mesa em L para acomodar o funcionário com conforto e
nas paredes foi elaborado uma composição de quadros com imagens da cidade. Ao fundo do
ambiente há um banheiro ergonomicamente correto para uso do funcionário.
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Figura 3: Layout da Central de Informações

Fonte: Elaborado pelos autores

Os materiais propostos para este projeto são: Piso vinílico Tarkett Decorflex Residence
Pátina Branca. Para a mesa e armário de expositores foi escolhido a madeira freijó. No piso do
banheiro foi selecionado a cerâmica Esmaltada Borda Arredondada 43x43cm modelo Isabela
Ceral.
Figura 4: Fachada frontal e lateral da central de informações
Fachada Frontal

Fachada da lateral direita
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Fachada da lateral esquerda

Fonte: Elaborado pelos autores.

A fachada frontal contém um beiral feito com madeira de reflorestamento, porta de
correr composta de vidro 8mm incolor, o revestimento externo é utilizado a Cerâmica Baltimore
Reddish (30x39) da Portobello e por fim um letreiro iluminado em LED branco para melhor
visualização na parte noturna. A fachada da lateral direita apenas contém um vidro para entrada
de iluminação natural no ambiente interno. A fachada da lateral esquerda não contém detalhes
especiais, apenas fica a estrutura do container aparente, porém é extremamente importante e
necessário a escolha de um container em boas ou ótimas condições para que não haja gastos
necessários com retoques, pinturas e acabamentos (FIGURA 4). A seguir pode ser observado as
imagens tridimensionais para se ter uma melhor noção de como será o espaço.
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Figura 5: Imagens tridimensionais da central de informações

Fonte: Elaborado pelos autores.

Como se observa na figura 5, o projeto contempla um espaço moderno e aconchegante.
Também possui um olhar voltado para sustentabilidade, reutilizando materiais como o próprio
container.
• 3ª Fase - Espaço de integração e convivência.
Buscando atrair clientes para degustar da carne e dos produtos locais da cidade de São
João do Itaperiú, foi elaborado um projeto de choperia e hamburgueria para fazer parte do pórtico
de entrada do município. Nesta construção, optasse por continuar com a mesma identidade
visual da central de informações turísticas, desta forma foram utilizado quatro Containers HC
40, medindo 12x2,85x2,50m (CxLxA), totalizando 140m² de área util. Os materiais propostos
para este projeto são diversos, e na planta apresentada na figura a seguir é possível verificar os
detalhes de sua estrutura física:
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Figura 6: Estrutura física da choperia e hamburgueria

Fonte: Elaborado pelos autores

A planta criada para este projeto (Figura 6), contém a sala de refeição de 28m², contando
com vinte e oito lugares para acomodares clientes, uma cozinha em forma de corredor com
área útil de 18m², tamanho otimizado para a produção de lanches e pedidos, local para entrada
de funcionários e banheiros para clientes com 6 unidades, sendo duas acessíveis para PNE
(portadores de necessidades especiais). Na figura 7, pode-se entender melhor como foi dividida
as áreas. Em vermelho está situado a sala de refeições, no azul a parte de cozinha e preparação
dos pedidos e em verde a localização dos banheiros.
Figura 7: Detalhamento da estrutura física da choperia e hamburgueria

Fonte: Elaborado pelos autores.

A fachada frontal (Figura 8), é composta por dois predominantemente por dois
revestimentos. Situado ao lado esquerdo, há o letreiro iluminado por LED e o revestimento
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hexagonal, foi utilizado Ladrilho Hidráulico Decorativo Chumbo 20x20cm da empresa
Cimartex. No lado do revestimento há a entrada principal do empreendimento. O conforto
térmico da sala de refeições, é um ponto muito crítico para este projeto, vendo que em containers
quando há incidência solar pode acarretar no calor excessivo dentro de ambientes. Pensando
nisso foi desenvolvido um brise, utilizando madeira de demolição, para que seja minimizado
ao máximo o calor interno e traga sensação de bem-estar para os usuários. Na fachada frontal,
além do brise, está previsto pintura externa em cor branca, que seja refletiva ao calor incidente.
Figura 8: Fachada frontal da choperia e hamburgueria

Fonte: Elaborado pelos autores

Na fachada lateral direita (Figura 9), não há revestimentos especiais, apenas a pintura
branca refletora de calor. Entre os containers, há uma área com mesa e bancos para refeições
externas, além de conter um jardim vertical mais ao fundo e dois beirais feitos de madeira de
demolição para barrar a incidência solar.
Figura 9: Fachada lateral direita da choperia e hamburgueria

Fonte: Elaborado pelos autores.

A fachada da lateral esquerda (Figura 10), não contém revestimentos especiais, apenas
há janelas para ventilação da área da cozinha.
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Figura 10: Fachada lateral esquerda da choperia e hamburgueria

Fonte: Elaborado pelos autores.

Na fachada traseira (Figura 11), também não há revestimentos especiais, apenas pintura
reflexiva de calor e janelas para iluminação dos banheiros femininos e masculinos.
Figura 11: Fachada traseira da choperia e hamburgueria

Fonte: Elaborado pelos autores

Este projeto além de manter a mesma identidade visual da central de informações, ele é
facilmente expansível. Observando possibilidades de crescimento da choperia e hamburgueria
(Figura 12), o projeto é expansível apenas acrescentando módulos de containers, desta forma
obtendo maior área útil por um baixo valor de implantação. A imagem abaixo ilustra como esta
expansão pode ser desenvolvida e os containers estão marcados na cor vermelha.
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Figura 12: Flexibilidade de expansão da planta da choperia e hamburgueria

Fonte: Elaborado pelos autores

Para uma melhor visualização, a seguir, na figura 13, pode-se observar as imagens
tridimensionais da central de convivência.
Figura 13: Imagens tridimensionais da central de convivência

Fonte: Elaborado pelos autores

4 CAPACIDADE PRODUTIVA, COMERCIAL E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
A edificação da central de informações tem 14m², com a ergonomia certa comporta três
turistas e clientes por vez e um funcionário fixo. Levando em consideração a ergonomia correta
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a central de convivência pode atender simultaneamente vinte e oito clientes na sala de refeições,
cinco funcionários na parte da cozinha e balcão de atendimento.

5 NECESSIDADE DE PESSOAL
Este tópico é dividido em dois grupos, sendo um a necessidade de pessoas para a
construção do pórtico, central de informações e espaço de convivência. E em outro grupo a
necessidade de pessoas para o funcionamento das unidades.
Destinado a construção e implantação do pórtico, será necessário cerca de dez a
doze pessoas, contratadas direta e indiretamente. E para o funcionamento do pórtico, será
necessário cerca de duas a quatro pessoas, duas destinadas a manutenção mensal e outras
duas ao monitoramento e segurança. Para a construção da central de informações turísticas,
é previsto seis a nove pessoas, contratadas direta e indiretamente. Para o funcionamento deste
local será necessário apenas um funcionário fixo para atender clientes e visitantes. A central de
convivência, será o empreendimento que empregara mais pessoas, tanto na construção quanto
no funcionamento. Para a implantação, é necessárias doze pessoas diretamente e indiretamente.
Para o funcionamento da choperia e hamburgueria é necessário cerca de cinco a sete pessoas.
Estes funcionários podem ser divididos em três pessoas para produzir e confeccionar os lanches,
uma pessoa para atendimento e cobrança no caixa e outra para atendimento dos pedidos e
entrega dos lanches.

6 CONCLUSÃO
O projeto do pórtico de São João do Itaperiú é um estudo de viabilidade de grande
importância para o desenvolvimento regional e local, unindo a implantação de um projeto
arquitetônico com a intenção de reconhecimento do município e de seus produtos locais através
de uma sinalização na entrada da cidade. Pois, pretende-se que ao se chegar na cidade, encontrese consiga-se obter de imediato as informações necessárias sobre o município e região. Para
tanto, se faz importante que o espaço de informações não seja somente visualmente bonito,
mas que também possa auxiliar as pessoas que precisam das informações regionais. Para a
implantação do projeto é possível se pensar em parcerias público privada, no entanto fica sob
responsabilidade da prefeitura a construção do pórtico, da loja de conveniência e da central
de informações, sendo que a loja de conveniência e a central de informações teriam serviços
prestados pelas empresas terceirizadas.
O projeto visa aumentar a rentabilidade do município atraindo mais visitantes e
garantindo o reconhecimento dos produtos locais. Consequentemente o giro financeiro seria
maior, fazendo com que cada vez mais pessoas venham conhecer as novas instalações. Podendo
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também ser utilizado como área de convivência e lazer pelos moradores locais e turistas que
trafegam pela BR 101 a caminho de outras cidades, principalmente na alta temporada do verão,
o movimento será ainda maior, e hoje as pessoas não buscam apenas cidades grandes para
passear, muitas pessoas procuram lugares mais sossegados, para conhecer a cultura da cidade.
Além da identificação do município o pórtico também traz como abordagem o resgate da
cultura local, buscando modernização e benefícios para a economia municipal. Outro aspecto
a ser destacado trata da questão do lazer. Atualmente o município não possui espaços públicos
que permitam a socialização e integração de turistas e moradores. Neste sentido, o pórtico irá
contribuir para esses encontros ao mesmo tempo que dissemina os produtos locais.
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RESUMO
Com base nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, iniciativa desenvolvida pela Organização das Nações
Unidas em 2015 que contam com dezessete objetivos a serem alcançados até 2030, os quais visam adotar
estratégias que irão gerar transformações em direção à sustentabilidade global, o presente projeto tem como
objetivo fomentar o acesso universal e seguro a espaços públicos disponíveis em bairros afastados do centro da
cidade Blumenau, através da promoção de atividades culturais, práticas de lazer e socialização que salvaguardem
o patrimônio cultural, e que sejam inclusivas e acessíveis a toda a população de maneira que contemple sua
diversidade. A utilização de pesquisa etnográfica, bem como de observação participante, possibilitou a criação
de um projeto focalizado no comportamento e consumo cultural da cidade de Blumenau, mas também de um
modelo replicável de atividades. Deste modo, busca-se expandir o vínculo entre o ambiente que a cidade dispõe e
a cultura desenvolvida pelos próprios moradores da região, pois os espaços públicos existentes possuem relativo
potencial para servir de palco para as apresentações culturais, bem como se fazer pensar e ressignificar a relação
que as comunidades periféricas possuem em relação aos eventos culturais da cidade, bem como obter contato com
diversas culturas que não são hegemônicas na cidade.
Palavras-chave: Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Cultura. PROESDE. Espaço Público.

1 INTRODUÇÃO
O projeto PROESDE visa criar instrumentos objetivos e conceituais para promover o
desenvolvimento regional, através da integração entre a universidade e a comunidade, pautado
no tripé ensino, pesquisa e extensão. O projeto trabalhado articula-se com a pesquisa em seus
conteúdos programáticos dentro das disciplinas, onde insere-se no aporte teórico para pensar a
cultura e lazer na região de Blumenau integrando seus espaços públicos, fomentando temas como
desenvolvimento regional, espaços públicos, economia local, infraestrutura, acessibilidade,
entre outros núcleos temáticos em que se possa trabalhar.
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1.1 APRESENTAÇÃO DO TEMA

1.1.1 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS)
A preocupação com o desenvolvimento sustentável pertence a um fragmento da história
humana recente, não somente enquanto ato, como também em conceito, uma vez que o termo
foi cunhado no fim do século XX pelo Clube de Roma, segundo Oliveira (2012, p. 77), por um
grupo cuja proposta “era repensar a conjuntura mundial a partir da ótica industrial dominante”.
Deste modo, o desenvolvimento sustentável e seu intrincado sistema de prioridades contrapõem
ao pensamento econômico baseado no acúmulo de capital. O momento histórico pospositivo
ao Clube de Roma foi marcado pela Conferência de Estocolmo, a primeira grande reunião de
chefes de Estado convocada pela Organização das Nações Unidas (ONU), cujo objetivo era a
discussão a nível internacional a respeito da degradação ambiental.
Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs) são o resultado de diversas
experiências internacionais prévias que visam por princípio, de acordo com o preâmbulo
da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, adotar estratégias transformadoras em
direção à sustentabilidade global (ONU, 2015). O documento estabelece dezessete objetivos a
serem alcançados até o ano de 2030 em nível global, compreendendo 163 metas específicas. A
meta 11.7, relacionada ao desenvolvimento sustentável na esfera social, determina que até 2030
seja proporcionado acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes,
particularmente para as mulheres e crianças, pessoas idosas e pessoas com deficiência (ONU,
2015). Trata-se, portanto, de uma meta abrangente que mescla aspectos sociais, enquanto prioriza
o acesso de grupos específicos da população concomitantemente aos aspectos ambientais e de
inclusão.

1.1.2 Espaços públicos na cidade de Blumenau
A sociedade moderna é regida e estruturada pelas relações de propriedade privada e
meio ambiente (ENGELS, 2012). Em meio a edificações cada vez mais verticais, os locais de
acesso público em meio às cidades se tornam cada vez mais necessários para a coletividade
que tem se individualizado a cada ano que passa. Esses espaços devem ser inclusivos para
as pessoas e para a natureza, bem como promover o bem-estar social na medida do possível
através da realização de atividades que contribuam para o convívio em comunidade. O espaço
público dentro da cidade possui sua função social e deve ser trabalhado para que a exerça em
sua plenitude.
De acordo com Cerqueira (2013), os espaços públicos influenciam no processo de
significação e ressignificação da sociabilidade urbana. Além do processo de socialização entre
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pessoas, há também uma relação entre ser humano e meio ambiente. Uma cidade que possui
políticas de planejamento de urbanismo voltadas para a integração da natureza ao espaço urbano
produz uma significação de sociedade diferente de uma cidade que não inclui essa pauta em seu
planejamento urbano.
Uma das problemáticas acerca dos espaços públicos e do urbanismo em si é a dificuldade
de acesso a esses lugares para pessoas com mobilidade reduzida e/ou com deficiência. Duarte
(2004) nos ajuda a compreender que simples esforços como rampas ou vagas para deficientes
não são suficientes quando se fala em projetos de inclusão, e que as experiências das pessoas
com os espaços que acessam estruturam os padrões de identificação do sujeito com o meio
ambiente. Há a dimensão do afeto concomitante ao simples fato de acessar um local, ou o
ato de ir e vir. Para Duarte (2004), ainda que uma pessoa com mobilidade reduzida consiga
acessar determinado local, é o afeto dessa pessoa pelo local, de forma que ela não apenas esteja
incluída, mas de fato se sinta incluída. Essa lógica se estende a todas as pessoas que convivem
em comunidade, e nos mostra que um espaço público necessita do afeto das pessoas para ser
frequentado e utilizado para promover o bem-estar social, do contrário se torna apenas mais um
gasto público sem agregar positivamente à comunidade.
Compreende-se a necessidade da ressignificação das pessoas acerca dos espaços
públicos e de como eles podem promover a sustentabilidade e acessibilidade através da
promoção do convívio em sociedade. Se estes valores estão incluídos objetivamente no espaço,
entende-se que há uma maior capacidade de subjetivação e empatia para tais questões. Uma
vez compreendido que os espaços públicos exercem uma função social que influencia no modo
de vida das pessoas, fica evidente a necessidade de ocupação destes espaços pelas pessoas que
convivem ao seu redor.
Observa-se que na cidade de Blumenau as praças com mais destaque encontram-se
na região central, e em sua maioria não se configuram como espaços de lazer e convivência,
possuindo um caráter mais histórico, simbólico e turístico. Outro ponto em comum entre
estes espaços públicos da cidade são a falta de áreas verdes, além de problemas quanto à
acessibilidade. Em contrapartida, o parque Ramiro Ruediger faz a tentativa de comportar o
lazer para os moradores de Blumenau, localizado na região central, com alta concentração de
pessoas nos finais de semana.

1.1.3 Cultura na cidade: O Colmeia
O Colmeia é um evento anual, sediado no Teatro Carlos Gomes, gratuito e aberto para
toda a comunidade, que visa levar cultura, lazer e entretenimento para os blumenauenses. Ele
é organizado de forma horizontal, através de um grupo de voluntários e um moderador - Ruan
Rosa, por meio de reuniões itinerantes e separado por grupos de trabalho (GT’s). O evento
conta com apoio de empresas, seja através de, permutas, investimento para acidentes, quebra de
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materiais, ou apoio humano e estrutural, como seguranças, iluminação e instrumentos musicais.
Para a realização, o Colmeia conta com artistas voluntários que tenham interesse em participar
do evento, que conta com uma pré-seleção, das apresentações por parte dos moderadores, a
fim, de manter um controle. Para realizar sua inscrição, os artistas precisam estar atuantes ao
Coletivo e participarem das reuniões.
Em 2018, ocorreu a sétima edição do evento. Que anualmente é organizado em dois
momentos distintos: a organização em si e a polinização, que é a divulgação do evento em
escolas, associações entre outras instituições. Em uma conversa com o moderar Ruan Rosa,
que comanda também o GT de Literatura, são em média, cerca de 100 horas de trabalho a partir
das primeiras reuniões do grande grupo, quando são realizadas as decisões gerais do evento.
Ao longo do Colmeia são realizadas diversas apresentações em 7 categorias: literatura, artes
visuais, artes cênicas, música, música eletrônica, hip-hop e cinema, além de oficinas, discussões
em grupo, mobilidade e alimentação. Cada GT possui seu espaço específico no evento que,
normalmente divide o espaço com outros artistas. O Salão Centenário do Teatro Carlos Gomes
é ocupado pelas artes visuais e o Salão de Festas pelo hip-hop, o Pequeno Auditório recebe
música e saraus e o grande auditório recebe também, música, dança, artes cênicas e cinema.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo geral
Fomentar o acesso universal e seguro a espaços públicos disponíveis na cidade de
Blumenau, através da promoção de atividades culturais e práticas de lazer e socialização que
salvaguardem o patrimônio cultural, que sejam inclusivas e acessíveis a toda a população de
maneira inclusiva e que contemple sua diversidade.

1.2.2 Objetivos específicos
Constituem os objetivos específicos: (1) Mapear espaços públicos nos bairros de
Blumenau com potencial para realização de eventos culturais; (2) Identificar grupos artísticos
e promotores de atividades de lazer na cidade que possam vir a realizar eventos que atendam
à proposta do projeto; (3) Identificar grupos artísticos e promotores de atividades de lazer na
cidade que possam vir a realizar eventos que atendam à proposta do projeto; (4) Ocupar os
espaços públicos integrando a comunidade blumenauense em torno de um evento cultural e
artístico.
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1.3 METODOLOGIA

1.3.1 Método Etnográfico
Segundo Laplatine (1989), a abordagem antropológica, independente das opções
teóricas do pesquisador, estaria baseada na observação direta dos comportamentos sociais
a partir de uma relação humana. Para estudar os homens é preciso se comunicar com eles,
o que supõe compartilhar sua existência. A etnografia, disciplina fundadora da etnologia e
da antropologia, não consiste em uma coleta de grande quantidade de informações, mas de
impregnar-se dos temas característicos de uma sociedade com olhar sensível para apreender
seus ideais e angústias.
A pesquisa etnográfica não segue protocolos rígidos, incorpora os imprevistos e
erros cometidos em campo como parte do material, pois está suscetível a ter que lidar com
situações que não acontecem conforme programadas. A abordagem etnológica consiste em
dar atenção a temas da vida cotidiana dos homens. Temas que durante muito tempo foram
considerados indignos de serem objetos de pesquisa científica. “É uma abordagem claramente
microssociológica, que privilegia dessa vez o que é aparentemente secundário em nossos
comportamentos sociais.” (LAPLATINE, 1989, p. 153) A pesquisa etnográfica inserida num
contexto social complexo, como é o caso da cidade e seu espaço público, irá debruçar-se sobre
os grupos sociais que se situam mais no exterior da sociedade global do observador, grupos
qualificados como marginais, minorias, classificação que podemos enquadrar os artistas locais
dos diferentes bairros da cidade de Blumenau que participam do Colmeia.

1.3.2 Procedimentos empíricos

1.3.2.1 Observação participante
A observação participante pode ser definida como um método de compreensão da
realidade, no qual o observador está presente na situação social. O observador está face a face
com os observados, vivenciando a cena, colhendo dados, ele é parte do contexto sob observação,
modificando e sendo modificado por este contexto.

1.3.2.2 Entrevista
“Ao lado da observação participante, a entrevista – tomada no sentido
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amplo de comunicação verbal, e no sentido restrito de colheita de informações sobre determinado
tema científico – é a técnica mais usada no processo de trabalho de campo.” (MINAYO, 2004,
p. 107) Na entrevista, podem ser obtidos dados chamados objetivos, concretos, referentes a
fatos que o pesquisador poderia conseguir através de outras fontes, como censos, registros, etc;
e dados chamados subjetivos, que se referem diretamente ao indivíduo entrevistado.

2 RELATO DE EXPERIÊNCIA

2.1 O CAMPO
Em duas ocasiões o grupo foi a campo investigar o comportamento da população com
relação a atividades culturais e de lazer, bem como observar a realização do evento Colmeia
no município de Blumenau. Deste modo, as saídas a campo foram realizadas nas seguintes
localidades: Greenplace Park e Teatro Carlos Gomes. A primeira saída a campo se deu no
Greenplace Park no dia 19 de agosto de 2018 quando na ocasião ocorreu a última reunião
do Coletivo Colmeia prévio à realização do evento. Estiveram presentes dois membros do
grupo como objetivo de observar o funcionamento da organização, tanto no que diz respeito ao
arranjo interno dos membros do Colmeia, bem como do evento como um todo. Nosso foco foi
reconhecer tal articulação a fim de nos guiarmos por este conhecimento para a criação de nossa
proposta de intervenção.
A reunião do Colmeia foi realizada no Greenplace Park, na ocasião estavam presentes
membros do Coletivo Colmeia, artistas com a intenção de participarem do evento, dois membros
do nosso grupo de pesquisa PROESDE Furb e alguns membros da comunidade em geral, o
número total de pessoas presentes era chamado de Grande Grupo. Com o desenvolvimento
da reunião ficou bastante claro que o Coletivo Colmeia se organiza de forma próxima à
horizontalidade e que a relação entre seus membros é igualitária quanto a expressão e voto.
A reunião teve fim com os GTs se organizando separadamente para alinharem os detalhes das
exposições e apresentações. Neste intervalo, aproveitamos para conversar brevemente com o
moderador da reunião, nos apresentarmos e comunicarmos a nossa pesquisa e seu propósito. A
iniciativa foi bem recebida.
A segunda ocasião de ida a campo se deu no evento Colmeia sediado no Teatro Carlos
Gomes, no centro da cidade de Blumenau, nos dias 25 e 26 de outubro de 2018. O Colmeia,
aqui compreendido como o evento, ocorre ao longo de dois dias inteiros iniciando pela manhã
de sábado com cortejo de maracatu que avança do início da Rua XV de Novembro e chega ao
Teatro Carlos Gomes. Após o cortejo tem início às apresentações e exposições culturais abertas
ao público e ofertadas gratuitamente. Tudo é realizado coletivamente com o apoio dos artistas,
do Teatro Carlos Gomes, do coletivo Colmeia e de empresas privadas que doam ou emprestam
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materiais físicos ou humanos.
O Colmeia utiliza toda a estrutura do Teatro Carlos Gomes e espaços na região. No
pequeno trecho da Rua XV de Novembro em frente ao Teatro Carlos Gomes ficam localizados
palets e outros móveis do GT Mobilidade. No jardim e no interior do teatro ocorrem as demais
atividades. De acordo com dados da organização, 10 mil pessoas visitaram o Colmeia 2018.
Ao longo dos dois dias de observação, nota-se grande volume de pessoas próximo ao período
compreendido entre 17 horas e 20 horas quando o teatro comporta muitas apresentações e os
corredores ficam cheios com trânsito difícil de uma sala para outra, bem como no jardim que
começa a ganhar mais público.

2.2 PROJETO DE INTERVENÇÃO
Nossa proposta de intervenção consiste em levar o “Favo” uma versão reduzida do
Coletivo Colmeia, para bairros distantes do centro da cidade de Blumenau. Para a realização do
Favo, elaboramos um plano de ação para que o evento seja replicado de forma que não perca
seu intuito principal - levar cultura e lazer para a comunidade, de forma gratuita.
Primeiramente é preciso um espaço adequado e inclusivo para as pessoas que possuem
algum tipo de deficiência ou mobilidade reduzida. Como o projeto não possui fins lucrativos,
sua negociação precisa ser feita juntamente com a prefeitura, que concederá a autorização
e a definição de datas, juntamente com o coletivo Favo. Após os trâmites e negociações, é
preciso eleger um comitê para supervisionar e auxiliar no dia do evento voluntariamente, como,
associação de moradores e a comunidade em geral. E também, voluntários para atuarem nos
GT’s, de trabalho. Lembrando que o GT de alimentação, será priorizado para o local que ceder
o espaço, a fim de reverter os lucros para o mesmo.
Com a comissão definida, o próximo passo é a negociação com as secretarias
municipais para fechamento de rua, banheiros químicos, a segurança de local e também para
abrir espaço para comerciantes locais. Como o projeto é um coletivo, é importante encontrar
apoiadores para sua realização, apenas através de investimentos e permutas. Após a estrutura
da organização formada, o Coletivo, elabora o cronograma do evento, conciliando todas as
atrações e apresentações dos artistas. O próximo passo, é a divulgação do evento, denominada
Polinização, nas escolas e associações, com no mínimo um mês de antecedência, atrelado a um
plano de comunicação, incluindo mídias sociais e impressas.
A montagem do evento precisa ocorrer um dia antes, incluindo as estruturas e delimitação
dos artistas. O Favo acontece das 10h às 18h no dia selecionado, após a realização do evento,
uma equipe de voluntários, fica responsável pela desmontagem da estrutura e do mutirão de
limpeza, juntamente com ajudantes do evento. Ao término de todas as atividades, é feita uma
avaliação com os ajudantes, artistas e participantes para mensurar a aceitação e evolução do
Favo, a fim de identificar problemas e providenciar melhorias para as próximas edições.
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2.2.1 Organograma:
Figura 1: Organograma de Redes projeto PROESDE

Os espaços públicos possuem relativo potencial para servir de palco para as apresentações
culturais. Os espaços normalmente encontram-se nas regiões periféricas da cidade, onde
concentram-se as populações que possuem maior dificuldade de acesso aos eventos da região
central. Podem contar com o apoio direto e indireto associações de moradores e escolas,
ampliando a rede. As empresas privadas podem oferecer parcerias que auxiliem no fomento
dos eventos nos espaços públicos, através de equipamentos de som, de teatro, roupas e/ou
transporte, sendo cabíveis de inserir-se na rede. As associações são parcerias que podem auxiliar
no fomento dos eventos nos espaços públicos, como o movimento “Nós podemos” e os próprios
coletivos do Colmeia. As ONG’s também podem oferecer parcerias dentro das comunidades,
com a perspectiva de fomentar a cultura nos bairros.

2.3 INDICADOR QUALITATIVO DE CULTURA
Destaca-se no percurso da elaboração do projeto a dificuldade de apropriar-se dos
indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, de forma que caracterizem mudança
mensurável quantitativamente. Compreendendo os ODS’s em escala global, a metodologia
quantitativa se faz necessária e adequada pois consegue agrupar de forma eficiente e objetiva os
dados acerca da realidade, para que possam ser analisados e replicados em modelos de análise e
intervenção. Todavia, a caracterização deste projeto de intervenção fundamenta-se em modelos
qualitativos de pesquisa e intervenção. Através de estudos de caso como a análise da cultura da
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cidade, bem como a análise de distribuição demográfica e de renda sobrepostas ao mapeamento
espaços públicos oferecidos, observa-se a dificuldade de apontar a mudança objetiva de um
único indicador, entendendo que há uma mudança de paradigma gradual integrativa. Através
do fomento da cultura em espaços urbanos descentralizados, não se espera o aumento de
um indicador cultural propriamente dito, mas sim uma intervenção social que transforme as
relações entre pessoas, instituições e redes em geral, onde objetiva-se fomentar a cultura de se
fazer cultura.

3 CONCLUSÃO
O Programa de Desenvolvimento Regional (PROESDE) consiste em um curso de
extensão que abrange conteúdos de ensino, pesquisa e extensão voltados à formação do cidadão
capaz de intervir nas políticas públicas, mediante a articulação do desenvolvimento regional de
sua região com os conteúdos de sua formação acadêmica.
Partindo do objetivo do projeto, pode-se dizer que através do fomento à cultura nos
espaços periféricos de Blumenau em parceria com os grupos artísticos que integram o grande
coletivo do Colmeia, entende-se que a população que possui dificuldade de acesso ao centro
da cidade para prestigiar eventos pode ter acesso a pequenas edições de um evento cultural
maior e consolidado, que reúne vários grupos locais artísticos e culturais. Dessa forma, tanto a
população dos bairros é prestigiada com novas possibilidades de eventos para o seu lazer dentro
de seus bairros, como os coletivos e artistas locais conquistam novos espaços para apresentar
o seu trabalho. Este movimento tem o intuito de se fazer pensar e ressignificar a relação que as
comunidades periféricas possuem em relação aos eventos culturais da cidade, bem como obter
contato com diversas culturas que não são hegemônicas na cidade de Blumenau..
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LEIS DOS MUNICÍPIOS DE RIO DO SUL E LONTRAS ANTE AS MODIFICAÇÕES
PROPOSTAS PELAS PECS 110/2015 E 21/2017
Leonardo Schroeder1
Luciane Joana Quipers2
RESUMO
Este artigo tem por objetivo apontar a influência da mudança constitucional que está sendo proposta pelas PECs
110/2015 e 21/2017 em relação aos cargos em comissão definidos nas leis dos municípios, bem como, identificar
os reflexos da mudança legislativas para a população local que terá como principal mudança, o menor uso de
recurso público de forma inapropriada por parte do governo por conta de nomeações que não poderiam ocorrer
se estivessem em conformidade com o que é previsto em lei. Com isso, se pretende também demonstrar uma
análise geral do impacto das PECs 110/2015 e 21/2017 na organização administrativa dos municípios de Rio do
Sul e Lontras, em relação aos cargos em comissão que foram regulados por suas leis complementares municipais.
Desta forma, será utilizada a forma de pesquisa documental bibliográfica, enquadramento descritivo e as suas
conclusões têm por objetivo o esclarecimento das regulações concernentes aos cargos públicos e suas nomeações,
sendo acrescido ainda a discricionariedade da nomeação de cargos comissionados que ocorre devido a falta de
fiscalização que deveria ser exercida por parte da câmara de vereadores dos municípios, que se fosse executada de
forma regular poderia gerar benefícios altíssimos às contas públicas municipais.
Palavras-chave: PECs 110/2015 e 21/2017. Leis Complementares 401/2018 e 25/2009. Cargos Comissionados.

1 INTRODUÇÃO
O Brasil como uma República Federativa, formado pela união indissolúvel dos Estados
e Municípios e o Distrito Federal, da qual, promulgou a Constituição Federal de 1988 conhecida
como a Constituição cidadã, que instituiu o Estado Democrático de Direito, ainda passa por
modificações ao longo dos anos, por mais que seja a norma suprema, necessita por vezes de
adaptações, e o meio para tanto dá-se através de Propostas de Emendas à Constituição - PECs.
Dispondo de uma organização política-administrativa que integra a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios, entes federativos autônomos entre si, possuindo competência
legislativa própria com a finalidade de buscar a efetividade do interesse público, possibilitando
a edição de leis municipais, desde que estejam interligadas e em consonância à Constituição
Federal e à Constituição Estadual, assim como, devendo estar ao encontro das modificações que
eventualmente possam sofrer.
Diante disso, o objetivo geral deste artigo científico é a análise do impacto das PECs
110/2015 e 21/2017 nas Leis Municipais de Rio do Sul e Lontras, caso ocorra a efetiva
modificação nas normativas da Constituição Federal de 1988, precipuamente com relação aos
cargos em comissão destes municípios em sua organização administrativa no Poder Executivo.
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O estímulo para a presente pesquisa deu-se através de debates e questionamentos no
meio acadêmico e pelo senso crítico de política, fomentando desta forma a busca por mais
conhecimento técnico, deixando-se de se envolver pelo senso comum.
Os objetivos específicos são: a) apontar a influência da mudança constitucional em
cargos em comissão definidos nas leis dos municípios; b) identificar os reflexos da mudança
legislativa para a população local.
Na delimitação do tema levanta-se o seguinte problema: há excesso da discricionariedade
nas atribuições de cargos em comissão acarretando em prejuízos à população local? E, as
Propostas de Emendas à Constituição 110/2015 e 21/2017 serão eficazes para restringir esta
discricionariedade no âmbito do Poder Público?
Para equacionamento do problema levanta-se a seguinte hipótese: Supõe-se que as
propostas de emenda à Constituição Federal, nº 110/2015 e 21/2017, trariam mudanças no
quadro de servidores públicos em comissão nos municípios de Rio do Sul e Lontras.
Este trabalho está estruturado além desta introdução e as considerações finais, por tópicos
que abrangem a revisão da literatura com subtópicos: Administração pública no Poder Executivo
e seus agentes, e o tratamento constitucional referente aos cargos em comissão; Procedimento
metodológico; A lei complementar nº 401/2018 de Rio do Sul e a lei complementar nº 25/2009
e decreto nº 15/2013 de Lontras; PECs 110/2015 e 21/2017.

2 REVISÃO DA LITERATURA
Inicialmente cumpre salientar o conceito de Estado no âmbito da ordem jurídica, que
segundo Moreira Neto (2014), advém da própria sociedade, pois esta a fim de exercer e garantir
a autodeterminação, necessitou estruturar-se política e juridicamente em determinado território,
surgindo assim o Estado. Além do mais, para o autor, a sociedade como nação, não apenas
instrumentalizou o Estado, mas, desta forma exacerbou a sua nacionalidade.
Partindo dessa premissa, é possível citar a Constituição Federal de 1988, sendo a lei
fundamental e suprema que institui o Estado Democrático de Direito, que em seu art. 18,
estabelece a organização política-administrativa da República Federativa do Brasil, da qual
se compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, entes federados e
autônomos entre si, e que diante desta autonomia, possibilitou-se desde que em consonância
com o texto Constitucional e os princípios que a que norteiam, a edição de leis pelos entes
federativos.
Defronte desta autonomia e com ênfase nos Municípios, se permite enfoque no art.
29 da Carta da Magna, que possibilita que este ente federado possa editar leis orgânicas, leis
ordinárias e complementares, através de sua Câmara Municipal de Vereadores, que além da
obrigatoriedade de se ater aos ditames da Carta da Primavera, deverá atentar-se igualmente à
Constituição de seu Estado.
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Ainda segundo Moreira Neto(2014), a autonomia conferida aos Municípios para
que estes editem as suas próprias leis, diz respeito, aos interesses locais e autogoverno,
possibilitando assim, constituir uma Carta política municipal, assim como os Estados editam as
suas Constituições.
O atributo de legislar, está estritamente ligado ao Poder Legislativo do Estado, que este
por sua vez possui relação com a tripartição dos três poderes, quais sejam: Poder Executivo,
Legislativo e Judiciário, assegurado pela própria Constituição Federal de 1988 em seu art. 2º,
como princípio fundamental.

2.1 A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO PODER EXECUTIVO E SEUS AGENTES
A Administração Pública através da ótica de sua atividade pode ser assemelhada às
funções executivas, é a conclusão do entendimento do doutrinador Reinaldo Couto (2015),
A Administração Pública é a atividade e o conjunto de órgãos que buscam aplicar a
lei de ofício, sob um regime jurídico especial, para a consecução do interesse público,
podendo ser vista não somente no Poder Executivo, mas também nos outros Poderes.
Sob o viés atividade a Administração Pública pode ser igualada à função executiva
(COUTO, 2015, p. 56)

Ainda segundo o autor, o poder administrativo possui um posicionamento de comando
da Administração Pública, por tratar-se de um “poder-dever”, pois, o agente público não possui
discricionariedade sobre a gestão da coisa pública.
Por sua vez, o conceito de Administração Pública possui conteúdo polissêmico, ou seja,
possui sentido formal e/ou objetivo, segundo Bernardes e Fernandes (2015):
No sentido formal (ou subjetivo), a expressão “Administração Pública” está
relacionada à estrutura, aos órgãos, aos entes e aos agentes públicos, ou seja, ao
conjunto de pessoas jurídicas, órgãos e agentes aos quais o sistema normativo atribui
o exercício da função administrativa do Estado. Já no sentido material (ou objetivo/
funcional), a expressão relaciona-se ao plexo de atividades estatais destinadas a
atender os interesses e necessidades da coletividade.

Ainda segundo Bernardes e Fernandes, e partindo do conceito de Administração Pública
no sentido formal, é possível chegar aos agentes públicos que por sua vez se dividem em cargos
públicos: compreendido em cargos vitalícios, cargos efetivos e cargos em comissão; empregos
públicos e funções públicas.
Os autores conceituam os cargos públicos em comissão, como sendo aqueles de
ocupação transitória e exoneração ad nutum, cujos ocupantes são nomeados em razão de relação
de confiança depositada pela autoridade nomeante, possuindo previsão legal na Constituição
Federal de 1988.
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2.1.1 Do tratamento constitucional referente aos cargos em comissão
A Constituição Federal preceitua em seu artigo 37, inciso V, sobre a instituição de cargos
em comissão, dispondo que estes deverão obedecer aos princípios constitucionais da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, além de dispor que existem condições
percentuais mínimos a serem estabelecidos em lei específica para esta atribuição, bem como
fixa as finalidades destes como sendo somente as de chefia, direção e assessoramento.
Cabe destaque em relação às definições que são dispostas pela atual redação do dispositivo
legal que ganharam este formato com a promulgação da Emenda Constitucional 19/1998, que
fez a alteração redacional a fim de estabelecer definições acerca dos cargos comissionados e as
funções de confiança.
Frise-se que estas funções públicas são distintas, como Mello (2016) descreve que se
distinguem na possibilidade de exercício, pois nos cargos em comissão eles podem ser assumidos
por pessoas que não são servidores públicos, enquanto as funções de confiança só terão válido
exercício se forem ocupadas por pessoas que já foram aprovadas em concurso público, e são
servidores efetivos.
Também previsto no artigo 37 da Constituição Federal, mas em seu inciso II, fica
estabelecido que essa modalidade de cargos públicos é de “livre nomeação e exoneração”,
sobre esta temática bem esclarece Justen Filho (2006, p. 607), “Um cargo em comissão se
configura quando a lei determina que o provimento e a exoneração independem de um concurso
público, estabelecendo competência discricionária de amplitude variada para tanto”.
Contudo, apesar desta disposição que dá discricionariedade ao funcionalismo público,
Justen Filho (2006) elucida a situação onde é inconstitucional a criação de cargos em comissão
para competência distinta das supracitadas, pois as atribuições diversas não é um aspecto
discricionário, que foi deixado aberto de forma ampla pela Constituição Federal, esta trouxe o
rol taxativo citado anteriormente.
Durante a construção da presente pesquisa, o termo PEC será utilizado, ele significa
Proposta de Emenda à Constitucional. Neste sentido, primeiramente é necessário conceituar
o que seria uma “emenda à constituição”, e para isso uso das palavras de Barroso (2017) que
sobre o assunto a designa como supressões, modificações ou acréscimos ao texto constitucional
mediante procedimento específico, previsto no artigo 60 da Constituição Federal.
Para finalizar, em consonância com o parágrafo anterior, a PEC então seria a proposta
de realizar uma “emenda” à Constituição Federal, e estaria com este status, pois há um projeto
proposto segundo o procedimento previsto em lei que foi mencionado acima, mas ainda está
tramitando em alguma das fases previstas, aguardando sua pretensa aprovação que poderá
ocorrer ou não.
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Trata-se de artigo científico, que utilizou das seguintes técnicas para sua realização: a)
enquadramento descritivo; b) abordagem qualitativa; c) instrumento de coleta de dados por
meio de observação sistemática; d) pesquisa tipicamente documental bibliográfica.
Em relação ao enquadramento metodológico, optamos pela forma descritiva, pois como
dispõe Farias Filho (2015, p. 63) vamos utilizar de “técnicas padronizadas de coleta de dados
por meio de questionário, formulário e observação sistemática”, onde serão coletados dados
dos portais municipais de transparência, para comparação com o que foi disposto anteriormente
em lei.
Em um primeiro momento, serão introduzidos os conceitos das temáticas que serão
abordadas posteriormente, tentando ajudar a compreensão do leitor para que este seja inteirado
do assunto para depois apresentarmos dados comparativos sobre o que foi selecionado, com
isso, utilizaremos da abordagem qualitativa e quantitativa.
Em relação ao parágrafo anterior, novamente Farias Filho tece alguns comentários com
o fim de definição dos tipos de abordagem científica, acerca do aspecto qualitativo de pesquisa,
que significa:
Qualitativa: [...] parte de uma visão em que há́ uma relação dinâmica entre o mundo
real e o pesquisador, entre o mundo objetivo e a subjetividade de quem observa, que
não pode ser traduzida em números. A interpretação dos fenômenos e a atribuição de
significados são básicas nos processos da pesquisa qualitativa. Este tipo de pesquisa
também é conhecido como pesquisa com análise intersubjetiva. (FARIAS FILHO,
2015, p. 64).

Como citado anteriormente, o instrumento de coleta de dados será a observação
sistemática e indicativa de informações públicas, disponíveis nos portais online providos pelas
prefeituras.
A pesquisa contou com o tipo de levantamento documental, pois foram analisados dados
que estão disponíveis para qualquer cidadão de forma exclusiva, encaixando-se assim nesta
categoria, como é observado por Brasileiro (2013), que define como análise de primeira mão de
conteúdo que possa contribuir na investigação, no caso atual seriam dados públicos conforme
citado anteriormente, bem como oficiais, traduzidos em números.
O processo de pesquisa envolveu diversas referências que nos clarificam entendimentos
sobre a administração pública, bem como conceitos legais e constitucionais, além de explicações
acerca de procedimentos metodológicos, e em um segundo momento há a coleta de informações
públicas que são relacionadas a temática para fins de demonstração da falta de probidade do
governo em relação às especificações legais, e também as possibilidades de mudança que a
aprovação das PECs supracitadas podem trazer para os municípios.
Para fins de esclarecimentos a respeito da pesquisa realizada, se faz necessário aclarar
alguns pontos que demonstram a forma de realização do procedimento, para que se compreenda
como chegamos aos resultados apresentados ao fim. Os seguintes tópicos foram os destacados
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durante a realização do trabalho:
• Busca de referências bibliográficas para garantir a robustez e clareza de conceituação
de institutos a serem usados durante a elaboração da pesquisa;
• Definição subjetiva dos autores sobre os dados que seriam coletados nos portais, para
que então fosse feita a comparação com as disposições legais acerca da temática proposta;
• Coleta online de dados dos portais públicos de transparência dos municípios de Rio
do Sul e Lontras;
• Comparação entre as definições feitas nas leis complementares que dispõe sobre
cargos em comissão dos municípios com os cargos efetivamente ocupados nos municípios
conforme os portais consultados;
• Quadros e tabelas de comparação entre a quantidade de cargos comissionados
disponíveis e os efetivamente ocupados e também, comparativos entre as disposições legais
atuais e as propostas das PECs;
• Possibilidade e dever de fiscalização da execução das leis complementares por parte
da câmara dos vereadores de cada um dos municípios;
• Considerações subjetivas dos reflexos que a efetivação das PECs 110/2015 e 21/2017
teriam sobre a governança nos aspectos comentados na pesquisa nos municípios de Rio do Sul
e Lontras.

4 LEI COMPLEMENTAR Nº 25/2009 E DECRETO Nº 15/2013 – LONTRAS
Os servidores públicos municipais de Lontras/SC são regidos pela Lei Complementar
nº 25/2009, da qual dispõe sobre a estrutura organizacional administrativa e as diretrizes para a
gestão das respectivas competências regulamentando o artigo 86 da Lei Orgânica do Município.
A referida lei municipal regulamenta os cargos comissionados do município, dispostos
no “Título IV” a partir do artigo 20 e ss, que em síntese conceitua o referido cargo conforme a
própria Constituição Federal de 1988, ou seja, são de livre nomeação e exoneração. A própria
lei traz em seu bojo anexos dos quais foram consolidados pelo Decreto nº 15/2013, que de
forma discriminada aponta quais são os possíveis cargos a serem ocupados por comissionados,
indicando o órgão de vinculação e sua quantidade.
A partir disso, através de consulta ao Portal da Transparência do Município de Lontras,
foi realizada uma análise crítica do quadro de funcionários relativos aos cargos comissionados,
utilizando-se o método da comparação dos dados informados no Portal com os anexos do
diploma legal supracitado, objetivando a verificação de eventuais irregularidades ante as
normativas da lei municipal.
Através desta análise podemos concluir que o município de Lontras, possui algumas
irregularidades em relação à quantidade de nomeações a determinados cargos, bem como, a
nomeação de cargos em órgãos de vinculação diversos do que autoriza a lei complementar,
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conforme demonstram as tabelas abaixo:
Tabela 01
EQUIPE DE GESTÃO

ÓRGÃOS DE VINCULAÇÃO

QUANTIDADE
NA LEI

QUANTIDADE
NO PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA

Consultoria Jurídica
Especializada

Gabinete do Prefeito

1

2

Na Tabela 01, pode-se concluir que o cargo denominado como “Consultoria Jurídica
Especializada” que possui autorização para nomear apenas 01 (um) cargo comissionado, está
em desconformidade com a Lei Complementar municipal, pois, em consulta ao Portal da
Transparência, vislumbra-se a nomeação de duas pessoas para o referido cargo, ou seja, possui
uma nomeação a mais do que é autorizado pela legislação.
Já com relação às nomeações aos cargos não previstos em lei, dizem respeito aos
cargos denominados de “Assistente I e Assistente II”, onde o órgão de vinculação previsto é o
Gabinete do Prefeito e o Gabinete do Vice-Prefeito, respectivamente, contudo, segundo o Portal
da Transparência há nomeação para este cargo, mas com vinculação à Secretaria da Saúde e
à Secretaria da Administração, respectivamente, portanto, nomeações irregulares já que não
previstas na norma.
Ainda em relação às nomeações em desconformidade, em relação ao cargo denominado
de “Gerência de Políticas Fiscais” que deveria ser vinculado ao órgão da Secretaria Municipal
da Fazenda, houve nomeação para o cargo, conforme o Portal da Transparência, mas, vinculado
à Secretaria Municipal de Planejamento.
Tabela 02
EQUIPE DE GESTÃO SE.
MUNICIPAL DA SAÚDE

ÓRGÃOS DE
VINCULAÇÃO

QUANTIDADE
NA LEI

QUANTIDADE
NO PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA

Gerência de apoio operacional

Secretaria municipal de saúde

2

3

Gerência de programas
especiais

Secretaria municipal de saúde

1

2

Na Tabela 02, pode-se concluir que os cargos denominados de “Gerência de apoio
operacional e Gerência de programas especiais” que possuem autorização para nomear apenas
01 (um) cargo comissionado, estão em desconformidade com a Lei Complementar municipal,
pois, em consulta ao Portal da Transparência, vislumbra-se a nomeação de três e duas pessoas
respectivamente para os referidos cargos, ou seja, possuem uma nomeação a mais do que é
autorizado pela legislação.
Isto posto, conclui-se que o município de Lontras/SC, atualmente encontra-se em
desconformidade com a legislação municipal, em especial à Lei Complementar nº 25/2009 e
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ao Decreto nº 15/2013, com relação às nomeações aos cargos em comissão, já que conforme
demonstrado há no total 06 (seis) nomeações em desconformidade à quantidade permitida e ao
órgão de vinculação.

5 LEI COMPLEMENTAR Nº 401/2018 - RIO DO SUL
Em Rio do Sul/SC os servidores públicos municipais são regidos pela Lei Complementar
nº 401/2018, da qual dispõe sobre o plano de carreira e vencimentos dos servidores públicos
do poder de Poder Executivo municipal de Rio do Sul e dá outras providências. O art. 4º do
referido diploma legal conceitua o cargo em comissão como sendo “aquele declarado em
lei de livre nomeação e exoneração, destinando-se apenas às atribuições de direção, chefia e
assessoramento, nos termos desta lei.”, portanto, em conformidade com a Constituição Federal
de 1988.
Os cargos comissionados estão disciplinados especificamente na “Seção III” a partir do
art. 10 e ss, que igualmente à Lei Complementar do município de Lontras/SC possui anexos
que preveem os cargos que foram abordados pela lei em análise, assim como a quantidade de
nomeações permitidas, e aos órgãos que serão vinculados.
Em análise do Portal da Transparência do município de Rio do Sul/SC verifica-se que
o maior número de nomeações se deu através da Lei Complementar nº 348/2017, da qual foi
revogada pela lei em estudo, portanto, a pesquisa foi realizada com base nos dados colhidos
através do Portal da Transparência com os cargos criados pela lei revogada, e que atualmente
são regidos pela Lei Complementar nº 401/2018 em vigor.
À vista disso, analisou-se a Lei Complementar nº 401/2018 frente ao Portal da
Transparência do município, sendo possível concluir que não há irregularidades quanto aos
cargos nomeados, as respectivas quantidades e aos órgãos em que estão vinculados, pois
encontram-se em conformidade com a lei municipal.

6 PECS 110/2015 E 21/2017
As propostas de emenda à constituição 110/2015 e 21/2017 versam sobre o mesmo
objeto, sendo este, os cargos comissionados em relação à proporção destes frente aos cargos
efetivos e a realização de processo seletivo para que houvessem contratações arbitrárias sem
levar em consideração a qualificação técnica do agente, será tratado a seguir especificamente
sobre texto de cada uma das PECs.
Em síntese, a alteração constitucional proposta pela emenda 110/2015, se refere ao
artigo 37 da Constituição Federal, onde conforme o Senado (2015), os cargos em comissão
não poderiam superar 1/10 dos cargos efetivos de cada órgão, sendo que ao menos metade dos
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cargos comissionados seriam de agentes já efetivos.
Ainda de acordo com o Senado (2015), seria excetuado essa disposição restritiva de
provimento de cargos em comissão para casos de assessoramento direto a ministros e secretários
de Estado e secretários municipais. Além disso, também nesta proposta é previsto que se tornaria
obrigatório à realização de processo seletivo público.
Esta preocupação, referente à quantidade excessiva existente de cargos em comissão na
administração pública já está sendo abordada em nosso estado, considerando o exposto pelo
Diário Catarinense (2018), o atual governador do Estado de Santa Catarina, em abril de 2018
anunciou o corte de 239 cargos comissionados, isso ocorreu após o último quadrimestre de
2017 fechar com 49,73% da receita ficar comprometida com despesas de pessoal e o governo
ser notificado pelo tribunal de contas do estado.
Já as considerações tecidas pela proposta de emenda 21/2017, são semelhantes em alguns
pontos, conforme o descrito no Senado (2017), pois à proposição tem por base à alteração da
Constituição Federal para que vede a nomeação e exoneração motivadas por interesse políticopartidário, bem como fixa critérios político-profissionais nas nomeações, atendendo de maneira
mais adequada o interesse público na administração pública.
Ademais, a PEC 21/2017, singulariza o Senado (2017) que baseado na explanação
anterior, a alteração nas nomeações e exonerações irá abranger a administração pública direta e
indireta, e que para que seja efetivado o provimento, deveria o agente preencher qualificações
técnico-profissionais exigidas para o seu exercício, em conformidade com critérios objetivos
fixados em lei.
Neste sentido, Ricardo Alexandre e João de Deus (2017) orientam os aspectos de
discricionariedade e dispensa de qualificação técnica para nomeação de cargos em comissão,
expondo da seguinte maneira
Por sua vez, os cargos em comissão (ou comissionados) são ocupados de maneira
transitória, em razão da confiança depositada no seu titular pela autoridade nomeante.
A nomeação para cargo em comissão não depende de aprovação em concurso público e
a exoneração do seu ocupante pode ser feita a qualquer tempo, a critério da autoridade
nomeante (ad nutum), sem necessidade de motivação ou processo administrativo. [...].
(ALEXANDRE, Ricardo. DEUS, João de. 2017. p. 239).

E mais especificamente quanto à proporcionalidade de número de cargos em comissão,
ainda há corroboração por decisão do Supremo Tribunal Federal - STF, que viu nessa
discricionariedade excessiva, uma violação ao princípio da moralidade, conforme Ricardo
Alexandre e João de Deus novamente concluem:
Do mesmo modo, o STF também já decidiu que deve haver uma relação de
proporcionalidade entre o número de cargos efetivos e de cargos em comissão,
sob pena de violação ao disposto no art. 37, II e V, da CF e ao princípio da moralidade
(RE 365.368-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 22.05.2007, 1ª Turma, DJ
29.06.2007; e ADI 4.125, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 10.06.2010, Plenário, DJE
15.02.2011).
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Essas propostas de emendas à constituição estão intimamente ligadas ao princípio da
eficiência da administração pública, pois buscam a melhor presteza do serviço público e o
bom uso dos recursos governamentais, neste viés, a excelentíssima professora Di Pietro (2017)
dispõe o seguinte:
A Emenda Constitucional no 19, de 4-6-98, inseriu o princípio da eficiência entre os
princípios constitucionais da Administração Pública, previstos no artigo 37, caput.
Também a Lei no 9.784/99 fez referência a ele no artigo 2o, caput. Hely Lopes
Meirelles (2003:102) fala na eficiência como um dos deveres da Administração
Pública, definindo-o como “o que se impõe a todo agente público de realizar suas
atribuições com presteza, perfeição e rendimento funcional. É o mais moderno
princípio da função administrativa, que já não se contenta em ser desempenhada apenas
com legalidade, exigindo resultados positivos para o serviço público e satisfatório
atendimento das necessidades da comunidade e de seus membros”. Acrescenta ele
que: “esse dever de eficiência bem lembrado por Carvalho Simas, corresponde ao
‘dever de boa administração’ da doutrina italiana, o que já se acha consagrado, entre
nós, pela Reforma Administrativa Federal do Dec.-lei 200/67, quando submete toda
atividade do Executivo ao controle de resultado (arts. 13 e 25, V), fortalece o sistema
de mérito (art. 25, VII), sujeita a Administração indireta a supervisão ministerial
quanto à eficiência administrativa (art. 26, III) e recomenda a demissão ou dispensa
do servidor comprovadamente ineficiente ou desidioso (art. 100)”. O princípio da
eficiência apresenta, na realidade, dois aspectos: pode ser considerado em relação ao
modo de atuação do agente público, do qual se espera o melhor desempenho possível
de suas atribuições, para lograr os melhores resultados; e em relação ao modo de
organizar, estruturar, disciplinar a Administração Pública, também com o mesmo
objetivo de alcançar os melhores resultados na prestação do serviço público (PIETRO,
2017. p. 114).

Com isso, é possível observar que a emenda supracitada já alterou significativamente
a forma de atuação da administração pública, pois com o princípio da eficiência passou a se
buscar melhores resultados para as contas públicas, se aprovadas as propostas 21 e 110, seriam
muito relevantes para ficar cada vez mais evidente a busca pelo melhor funcionalismo público,
qualificado e com menor custo.
Por fim, nas palavras de Barchet (2016), fica mais evidente a falta congruência em
nomear pessoas externas ao serviço público, pois é livre a nomeação e exoneração dos cargos
em comissão, ou seja, o exercício desses cargos pode ser feito pode alguém que não possuía
quaisquer vínculos anteriores com a administração pública, tendo como ressalva, um percentual
mínimo a ser preenchido pelos titulares de cargos efetivos, como é estabelecido em lei.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em relação a motivação que nos levou a realizar a pesquisa, ela se mostrou de fundamental
relevância para as contas públicas municipais, pois anualmente as despesas causadas pelas
nomeações que não estão em conformidade com o previsto em lei poderiam ser deslocadas para
outras áreas como: saúde, educação, segurança pública etc.
O enxugamento da máquina pública, por meio da extinção da demasia de cargos
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em comissão, poderia representar de fato uma melhora na qualidade dos serviços públicos
prestados à população, pois teriam mais recursos financeiros para utilizarem, deixando de lado
o partidarismo político e pessoalidades.
Os objetivos foram concluídos com sucesso, pois a mudança constitucional iria corrigir
a situação de nomeações aos cargos comissionados sem prévio processo seletivo ou formação
específica para área em que atuaria, e também iria fazer com que a população local tivesse
serviços públicos mais eficientes, pois os servidores teriam maior qualificação técnica.
Chegou-se à conclusão que a discricionariedade e a amplitude da do artigo 37 da
Constituição Federal, hoje causam prejuízos à população local, pois permitem que sejam
providos em cargos de comissão, agentes que não tem quaisquer qualificações técnicas para
que prestem um serviço que atenda ao princípio da primazia do interesse público, bem como
não atende à eficiência requerida, que busca o máximo rendimento da administração pública,
com a menor despesa possível.
Também, pode-se verificar que as aprovações das mencionadas propostas de emenda à
constituição poderiam ajudar a coibir tantas arbitrariedades, diminuindo o quadro hoje extenso
de servidores em comissão, e ainda promover uma maior qualificação no serviço prestado
devido ao fato de que para o provimento passasse a se ter um processo seletivo.
Supõe-se que as propostas de emenda à Constituição Federal, nº 110/2015 e 21/2017,
trariam mudanças no quadro de servidores públicos em comissão nos municípios de Rio do Sul
e Lontras.
Verificou-se que a hipótese inicial se confirmou, pois primeiramente não haveriam mais
nomeações por mero partidarismo ou a chamada “confiança”, o provimento dos cargos em
comissão seria mais adequado aos princípios do direito administrativo, pois os servidores que
ali estivessem, teriam qualificação comprovada, não por mera discricionariedade de quem se
encontra no governo.
Da mesma maneira, verificou-se que em relação a quantidades totais, ambos os
municípios estariam dentro do 1/10 proposto pelas PECs, considerando o número de servidores
efetivos em relação ao número de servidores de cargos em comissão, porém pode-se constatar
que há irregularidades no quadro de funções quanto à previsão feita nas leis complementares
específicas municipais.
Destas irregularidades pode-se concluir que existem cargos que possuem número maior
de servidores do que o previsto, bem como também existem cargos comissionados que sequer
foram previstos na lei complementar, considerando que estes representam despesas aos cofres
dos municípios.
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RESUMO
Este trabalho foi desenvolvido pelo grupo do proesde desenvolvimento do Centro Universitário Barriga verdeUNIBAVE. No século passado muitos economistas e professores, acreditavam que o empreendedorismo seria a chave
para erradicar a pobreza e promover desenvolvimento econômico. Outro ponto, era que se aposta no capitalismo
era mais viável do que apostar no socialismo, tendo em vista que o primeiro, incentiva o empreendedorismo.
Baseado nisso surgiram as novas tendências do mercado de trabalho, como incubadoras de negócio e espaços
de trabalho colaborativo. Diante disso o objetivo do nosso projeto é fomentar a existência da pré-imcubadora do
UNIBAVE e realizar ações inspiradoras sobre o empreendedorismo junto aos alunos, dando início a captação de
recursos para construção de espaço físico para a sede da pré-incubadora.
Palavras-chave: Empreendedorismo. Renda. Fome.

1 GERAÇÃO DE RENDA E/OU NOVOS TRABALHOS
No século passado, muitos economistas e professores, acreditavam que bastava
incentivar o empreendedorismo entre os jovens para promover o desenvolvimento econômico,
reduzindo ou mesmo eliminado a pobreza.
Keynes, no ensaio “As Possibilidades Econômicas para nossos Netos” (Essays in
Persuasion. Macmillan: Londres, 1931), escrito em 1930 na Inglaterra, em meio
à pobreza, ao desespero e ao sofrimento da grande depressão, que atingiu países
industrializados, previu o fim da pobreza até o final do Século XX”. DEGEN (2009,
p.401)

Conforme DEGEN (2009), Keynes previu que o dramática desenvolvimento da ciência
e da tecnologia promoveria o crescimento exponencial da economia e resolveria o eterno
problema da população de não ter o suficiente para comer e não ter renda para agradar suas
necessidades básicas.
Shumpeter – em Captalismo, socialismo e democracia, publicado em 1942 – previu o
triunfo econômico do capitalismo sobre o socialismo, pois este último não incentivava
o empreendedorismo e, por consequência, não dispunha dos empreendedores como
agente do que ele chamou de “processo de destruição criativa” DEGEN (2009, p.401)

Conforme DEGEN (2009), esse processo é o impulso fundamental que aciona e mantém
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em marcha o motor capitalista e, consequentemente, promove o desenvolvimento econômico
apregoado proclamado por Keynes. É por meio dele que são gerados constantemente novos
produtos, novos serviços, novos métodos de produção e novos mercados.
Segundo Timmons, em seu livro A Mente Empreendedora (Amhest: Brick House
Publishing, 1989), escreveu:
Estamos em meio de uma revolução silenciosa, é o trunfo do espírito criativo e
empresarial da humanidade em todo o mundo e eu creio que o seu impacto sobre o
século XXI vai ser igual ou exceder o da revolução industrial sobre os séculos XIX
e XX. DEGEN (2009, p.401)

De acordo com MAIA; CESAR na década de 1990, no Brasil, a reestruturação produtiva
e a terceirização presentes no processo de globalização acompanhadas pelo enxugamento do
Estado têm afetado intensamente o mundo do trabalho, trazendo a questão do desemprego à
sociedade.
Diante dessa reflexão, faz-se necessário a discussão de novas ferramentas para o
enfrentamento do desemprego. Esta reflexão traz para o debate algumas questões relacionadas às
políticas de geração de trabalho e renda como estratégia das organizações não-governamentais
e do governo brasileiro no enfrentamento do desemprego.

2 IMCUBADORA DE NEGÓCIO
Conforme Abstartups (2017), uma incubadora de empresas seria uma forma de estimular
o empreendedorismo. Ela fortalece e prepara as pequenas empresas com o intuito de fazê-las
sobreviver no mercado. Além de ser uma boa oportunidade de estar no mercado conhecendo
e controlando os riscos do negócio e contando com auxílio de profissionais experientes nesse
assunto. (MARQUES, 2017)
A incubadora precisa fornecer toda infraestrutura para uma empresa que está recebendo
auxílio para o seu início, dentro dessa infraestrutura estaria embutido computadores, telefones,
espaço físico, dentre outros. (MARQUES, 2017)
Fazendo parte de uma incubadora, mesmo que esteja começando a empreender, as
empresas olharão de outra forma para você, pois terão em mente que seu negócio será promissor,
já que para fazer parte de uma incubadora, seu projeto precisa ser aprovado em um processo
seletivo. (MARQUES, 2017)
Segundo Abstartups (2017), critérios como ter um produto ou um serviço inovador,
que seja econômico e viável para o mercado, que tenha boa qualificação técnica da equipe
envolvida e do empreendedor e que possua recursos financeiros básicos para iniciar o projeto
são algumas das exigências para participar desses centros.
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3 OBJETIVO GERAL E ESPECÍFICO
O objetivo geral da Pré-Incubadora é promover o desenvolvimento sócio econômico
a partir de ideias do município e região, por meio do estímulo ao empreendedorismo, da
criação de novos negócios inovadores e de alta densidade tecnológica, e do desenvolvimento
e aprimoramento dessas Ideias de base tecnológica nos seus aspectos técnicos, gerenciais,
mercadológicos, financeiros e de recursos humanos, de modo a assegurar o seu fortalecimento,
a melhoria de seu desempenho e a sustentabilidade.
São objetivos específicos da Pré-incubadora:
I - Identificar, avaliar e selecionar Ideias empreendedoras com potencial de mercado e
tecnológico que tenham condições de cumprir e atingir os objetivos propostos no seu modelo
de negócios;
ll - Possibilitar para que essas ideias selecionadas, tenham o uso dos serviços,
infraestrutura e espaço da Unibave, mediante objetivos, obrigações e condições estabelecidas
na Pré-incubadora;
Ill - Facilitar o acesso das ideias inovadoras à inovações tecnológicas gerenciais, bem
como estimular o associativismo (tem como finalidade conseguir benefícios comuns para seus
associados por meio de ações coletivas) entre os empreendimentos e entre estes e os parceiros
que apoiam a incubadora;
lV - Propiciar aos acadêmicos condições favoráveis para o desenvolvimento de seus
negócios e para que prosperem em ambientes adversos;
V – Facilitar a aproximação de acadêmicos, estudantes com o conceito da Pre-incubadora
visando ter novas ideias e incentivando a pôr em pratica.
O alto crescimento da tecnologia em todo o mundo e principalmente em Santa Catarina
se tornou uma das principais fontes de renda e emprego, destacando Florianópolis, Coreia do
Sul e Singapura
Em Florianópolis, setor que emprega mais de 17 mil pessoas, fatura cerca de R$
4,3 bilhões por ano e que apresenta os maiores índices de crescimento na comparação com
outras regiões do país. Estes são alguns números que mostram o desenvolvimento do setor
de tecnologia na Grande Florianópolis, que se consolidou nos últimos anos como a principal
atividade econômica da região.
“Temos um forte e diferenciado ecossistema de inovação e nosso sonho grande é, num
período de 10 a 15 anos, tornar o setor de tecnologia a maior indústria do estado”, aponta Daniel
Leipnitz, presidente da Acate (Associação Catarinense de Tecnologia).
Centenas de empresas locais são resultado de programas de fomento e desenvolvimento,
como o Sinapse da Inovação (gerido pela Fundação Certi), StartupSC (do Sebrae), além das
incubadoras Celta, também ligada à Certi, e MIDI Tecnológico, gerida pela Acate. Recentemente,
novas iniciativas surgiram na cidade, como aceleradoras de startups (há duas em operação na
Capital, a Darwin Starter e a Inove Senior) e programas de inovação aberta, como o LinkLab,
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iniciativa da Acate e mantida por grandes empresas locais e nacionais (como Ambev, Marisol e
Engie) para seleção e desenvolvimento de startups.
A Coreia do Sul com 50 milhões de habitantes, ocupa apenas 100 mil km2 do globo, quase a
metade do estado de São Paulo. Nesse compacto território, situam-se as maiores empresas e marcas
tecnológicas do mundo. O país de origem da marca de celular mais vendida no mundo, Samsung,
também conta com uma indústria de games crescente. São mais de 16 mil companhias na área. Por
ano, a venda de jogos para celular na Coreia do Sul ultrapassa 700 milhões de dólares, segundo a
agência governamental para promoção da indústria de conteúdo (Korea Creative Content Agency).
Este enorme crescimento se dá por conta do alto investimento em pesquisas a fim de proporcionar o
desenvolvimento da sua própria tecnologia, hoje o país investe quase 3% de seu PIB em pesquisas
Já a República de Singapura com população de 5,4 milhões se tornou a cidade mais
tecnológica da Ásia. Hoje sua renda per capita de 56 200 dólares é superior à de Estados Unidos,
Alemanha e Reino Unido.
Seus investimentos em tecnologia variam desde os meios de transporte até a área de
saúde, todo com intuito de facilitar e auxiliar a vida dos cidadãos de Singapura.
O governo de Cingapura pretende que a cidade-estado seja nomeada ou vista como a
cidade mais inteligente do mundo em poucos anos.

3 COMO CRIAR UM AMBIENTE FAVORÁVEL À CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
DA TECNOLOGIA EM NOSSOS MUNICÍPIOS ?
Temos como exemplo no estado de Santa Catarina o município de Joinville onde o
poder público joinvilense aprovada a chamada Lei de Inovação, surgida com o Projeto de Lei
295/2011. A medida visa tornar as empresas joinvilenses ainda mais competitivas, colocando
a inovação como um fator fundamental para a qualidade dos produtos e prosperidade dos
negócios. Também poderá criar o Fundo Municipal de Inovação Tecnológica de Joinville
(FIT/Jlle), com o objetivo de fomentar a inovação tecnológica no município e de incentivar as
empresas e instituições nele instaladas ou que desejarem se instalar, a realizar investimentos em
projetos de pesquisa científica, tecnológica e de inovação ou desenvolvimento de tecnologias
sociais que venham a melhorar significativamente a qualidade de vida das populações onde
sejam aplicadas.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Brasil encontra-se em uma das piores crises econômicas dos últimos
tempos. Por isso é necessário buscar novas ferramentas que proporcionem geração de trabalho
e renda. Uma incubadora pode ser essa ferramenta, levando em consideração todos os aspectos
Revista Caminhos, Online, “Especial Proesde”, Rio do Sul, a. 10 (n. 32), p. 136-140, jan./mar. 2019.

140

positivos acima citados, que ela nos oferece.
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RESUMO
O artigo que se segue teve como objetivo analisar a produção artesanal do queijo kochkäse na região de Joinville
e verificar a possibilidade de conseguir o selo de indicação geográfica. A pesquisa se baseou na análise de livros,
artigos, entrevistas com produtores e matérias jornalísticas. Foram analisadas as características do queijo kochkäse
produzido em Joinville e foi destacado as suas principais qualidades que o tornam diferenciado do queijo produzido
em outro local. Concluímos que, a qualidade do produto produzido na região é diferenciada, e isso se deve ao seu
modo de produção. No entanto, á uma dificuldade em conseguir o selo de indicação geográfica, visto que o queijo
é produzido após o leite coalhar, tendo assim, restrições da vigilância sanitária.
Palavras-chave: Joinville. Produção Artesanal. Queijo Kochkäse. Selo de indicação geográfica.
ABSTRACT
The following article aimed to analyze the artisan production of Kochkäse cheese in the region of Joinville and
verify the possibility of obtaining the seal of geographical indication. The research was based on the analysis of
books, articles, interviews with producers and journalistic materials. The characteristics of the Kochkäse cheese
produced in Joinville were analyzed and the main qualities that make it differentiated from the cheese produced in
another place were highlighted. We conclude that the quality of the product produced in the region is differentiated,
and this is due to its production mode. However, there is a difficulty in obtaining the seal of geographical indication,
since the cheese is produced after the milk curling, thus having restrictions on sanitary surveillance.
Keywords: Joinville. Artisan production. Kochkäse cheese. Geographic indication seal.

1 INTRODUÇÃO
Este trabalho tem como objetivo verificar a viabilidade de transformar o kochkäse
num indicador geográfico para Joinville. Isto porque, o kochkäse é um queijo cozido típico da
culinária alemã, tradicional nas regiões de colonização germânica que é o caso de Joinville.
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Neste município, este queijo, se caracteriza por ser produzido de forma artesanal por famílias
rurais.
Até há algumas décadas, o Kochkäse era presença constante nas mesas das famílias
de Joinville. Quem tinha pelo menos uma vaca em casa reservava um pouco do leite
para fazer o tradicional queijo cozido. Quem não tinha, comprava bem fresquinho dos
colonos que levavam seus produtos direto para a área central. Hoje, com a mudança
de perfil das cidades e a busca por outras alternativas nas propriedades rurais, esse
costume está quase desaparecendo (DIAS, 2018, s/p).

O kochkäse produzido pelos joinvilenses possui uma textura, sabor e qualidade
diferenciados ao queijo. Isso se deve principalmente ao processo de produção artesanal, que se
inicia desde a escolha do leite a ser utilizado, que é retirado das próprias vacas. A tradição desse
produto artesanal é uma herança deixada pelos imigrantes alemães e que é passada de geração
a geração:
O Kochkäse também chamado de Stinkase (queijo fedido) ou Stinky (cheiro forte),
assim como tudo que diz respeito à culinária é feito tradicionalmente pelas mulheres,
sendo passado seu saber-fazer de uma geração a outra. Elas relataram terem aprendido
com suas mães que por sua vez aprenderam com suas avós e estas com as suas bisavós
[...] (SILVA, 2013, p.10).

Isto mostra a grande importância de se incentivar a produção do queijo kochkäse, visto
que, esse produto é produzido em propriedades familiares que possuem como fonte renda a
agricultura, o artesanato e produtos coloniais. Também se faz importante destacar que o gado
leiteiro e os produtos derivados do mesmo são considerados tradição nessas famílias. Segundo
os próprios agricultores o kochkäse é um produto fácil de preparar e gera uma renda extra
(SILVA, 2013). Preservar essa tradição é o mesmo que destacar a identidade das famílias
tradicionalistas, entrelaçando o modo de fazer com o modo de vida, visto que a forma da
agricultura familiar desenvolvida nas regiões de Joinville possui aspectos que derivam da cultura
alemã (SILVA, 2013). “É na pequena propriedade que o imigrante e seu descendente de origem
alemã reproduzem os costumes e tradições que passam a ser transmitidos e incorporados pelas
gerações seguintes” (PELLIN, WESSLING E MANTOVALELLI JR., 2018, p.122). Neste
sentido, este trabalho visa resgatar a cultura de produção artesanal do kochkäse por meio da
aquisição do selo de indicação geográfica (IG), trazendo consigo a possibilidade de legalizar
a produção e disseminar a cultura típica de Joinville. Faz parte das ações de indicação, a
valorização do patrimônio cultural da imigração alemã em Joinville, indicando que o produto
é genuíno e possui qualidades particulares, que estão atreladas a sua origem e cultura. Dado o
exposto tem-se como questão de pesquisa e objetivo verificar qual a possibilidade do kochkäse
se tornar um indicador geográfico para Joinville.
No que diz respeito a metodologia a ser utilizada, trata-se de uma pesquisa com
abordagem descritiva, que “[...] têm como objetivo primordial a descrição das características
de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis (GIL,
2008, p.28). Desta forma pretende-se descrever o processo para se adquirir o selo de indicação
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do queijo Kochkäse para a região de Joinville. A pesquisa também se qualifica como exploratória
pois de acordo com (GIL, 2008, p.27):
[...] têm como principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos
e idéias, tendo em vista a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses
pesquisáveis para estudos posteriores. De todos os tipos de pesquisa, estas são as que
apresentam menor rigidez no planejamento. Habitualmente envolvem levantamento
bibliográfico e documental, entrevistas não padronizadas e estudos de caso.

Neste sentido, o trabalho tem como finalidade esclarecer a possibilidade de tornar
o queijo kochkäse um indicador geográfico para região de Joinville. Para tanto, o método
utilizado é o dedutivo que (GIL, 2008, p.9) define como: “[...] o método que parte do geral e,
a seguir, desce ao particular. Parte de princípios reconhecidos como verdadeiros e indiscutíveis
e possibilita chegar a conclusões de maneira puramente formal, isto é, em virtude unicamente
de sua lógica”. Deste modo, inicia-se o trabalho apresentando o selo de indicação geográfica,
posteriormente, relacionando a produção do queijo kochkäse na região de Joinville e concluindo
com a possibilidade de tornar o kochkäse um indicador geográfico para Joinville em Santa
Catarina.

2 O KOCHKÄSE EM JOINVILLE
Ao se entrar em contato com a Dona Eulávia (2018), produtora artesanal do queijo
kochkäse da Região de Joinville, que tem sua propriedade localizada em Pirabeiraba, a mesma
informou que aprendeu a fazer o queijo kochkäse com a sua mãe, e a sua mãe aprendeu com
a sua vó, sendo essa receita passada de geração a geração. Dona Eulávia produz o queijo
artesanalmente, tendo em sua propriedade vacas leiteiras. A mesma nos contou que o que
realmente faz a diferença na receita é a desnatação do leite e através do processo natural a
formação do queijinho branco.
Esse tipo de produto vem sendo comercializado por alguns produtores de forma ilegal,
devido a problemas que os mesmos enfrentam com a Vigilância Sanitária. A base da
produção dessa iguaria está no leite cru desnatado. O processo de produção envolve a
ordenha, a desnatação do leite, a formação do queijinho branco através do processo de
coagulação natural do leite, o queijinho branco é então passa por um período de repouso
que varia conforme a temperatura ambiente, após este período ocorre o aquecimento
do queijinho branco “maturado” e o cozimento para a formação do Kochkäse. Existe
uma resistência dos Serviços de Inspeção em aprovar a comercialização do produto
por ele ser produzido com leite cru e não haver legislação específica do Ministério
da Agricultura estabelecendo diretivas para a produção e comercialização. Porém,
os agricultores acreditam que ao pasteurizar o leite, a essência do processo e o gosto
do produto são alterados, perdendo-se também as suas características de um queijo
artesanal tradicional (SILVA, 2013, p 67).

Percebe-se, portanto, que o processo de produção do kochkäse passa pelo cuidado da
Revista Caminhos, Online, “Especial Proesde”, Rio do Sul, a. 10 (n. 32), p. 141-148, jan./mar. 2019.

144

alimentação e saúde das vacas até processo de coalho natural, cozimento, esfarelamento e
principalmente ao feeling de produção. Passado de geração em geração por seus familiares
oriundos da Alemanha e aperfeiçoado no decorrer do tempo esta cultura de produção artesanal
de queijo vem se mantendo mesmo com pouca representatividade comercial e baixa expressão
na sociedade.

3 INDICADOR GEOGRÁFICO
O selo de indicação geográfica é de extrema importância, visto que, “A indicação
geográfica faz o reconhecimento de um produto através da sua origem, localidade e qualidade
diferenciada” (INPI, 2018, s/p). Neste sentido, “[...] é usada para identificar a origem de produtos
ou serviços quando o local tenha se tornado conhecido ou quando determinada característica
ou qualidade do produto ou serviço se deve a sua origem” (INPI, 2018, s/p). Além disso, é
possível garantir que o produto venha a ser valorizado trazendo o nome da região e ressaltando
a qualidade diferenciada do mesmo.
No Brasil, a lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996 regula as normas sobre indicação
geográfica. A mesma, estabelece duas possibilidades de indicação, a denominação de origem
ou a indicação de procedência. Segundo o artigo 177 da Lei nº 9.278 “Considera-se indicação
de procedência o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que
se tenha tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado
produto ou de prestação de determinado serviço” (BRASIL, 1996, s/p). Já a denominação de
origem é especificada no artigo 178 da Lei nº 9.278, em que:
Considera-se denominação de origem o nome geográfico de país, cidade, região
ou localidade de seu território, que designe produto ou serviço cujas qualidades ou
características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos
fatores naturais e humanos (BRASIL, 1996, s/p).

Além de regulamentar sobre a indicação geográfica, no artigo 182, parágrafo único, a Lei
nº 9.278 determina que “O INPI estabelecerá as condições de registro das indicações geográficas”
(BRASIL, 1996, s/p). Para conseguir o selo de identificação geográfica é necessário cumprir
com algumas determinações. O INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial), exige que
“produtores ou prestadores de serviços devem estar organizados numa entidade representativa;
deve haver um regulamento de uso do nome geográfico e a comprovação da existência de uma
estrutura de controle. [...]” (INPI, 2018). Os requisitos citados acima são considerados básicos,
após essas exigências é necessário realizar um pequeno processo:
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São preenchidos um formulário do INPI e um dossiê para a comprovação da
notoriedade, da vinculação com o ambiente, a delimitação geográfica, o regulamento
de uso e a existência de uma estrutura de controle. O processo passa, inicialmente, pelo
exame formal e pela publicação na Revista da Propriedade Industrial (RPI), abrindo
prazo de 60 dias para a oposição de terceiros. O INPI pode solicitar complementações
ou reapresentação de documentos e, uma vez cumpridos os prazos e exigências, defere
ou indefere o pedido de registro (PLANETA ORGÂNICO, 2018, s/p).

Neste sentido, para adquirir o selo de indicação geográfica é indispensável cumprir o
procedimento estabelecido pelo INPI.

4 PROCEDIMENTOS PARA A INDICAÇÃO GEOGRÁFICA
Após entender o que é a indicação geográfica, para que serve e quais as suas vantagens,
é importante conhecer o passo a passo para que se consiga o selo de denominação de origem,
que é o objetivo do kochkäse. O passo a passo é disponibilizado no site do INPI, em resumo,
o primeiro passo é a documentação. A documentação a ser apresentada é: Instrumento
comprobatório da legitimidade da entidade requerente, ou seja, á necessidade da criação de
uma entidade e posteriormente comprovar a legitimidade da entidade que está requerendo o
selo de indicação geográfica. Ainda é necessário apresentar documentos referentes aos dos atos
constitutivos da entidade requerente (ex: estatuto social), além do mais, documentação que
identifique o representante legal da entidade requerente (documento de identificação – CPF /
RG) - procuração, se for o caso. Regulamento de uso do nome geográfico. Instrumento oficial
que delimita a área geográfica. Descrição do produto ou serviço. Descrever as características
do produto ou serviço. Representação gráfica ou figurativa da Indicação Geográfica caso exista.
Além dos documentos descritos acima, são necessárias algumas comprovações, como
por exemplo, comprovação de que os produtores ou prestadores de serviços estão estabelecidos
na área geográfica demarcada e exercendo a atividade econômica no local que buscam proteger.
Comprovar a existência de uma estrutura de controle sobre os produtores ou prestadores que
tenham o direito ao uso exclusivo da Indicação Geográfica bem como ao produto ou prestação
do serviço distinguido pela IG. Para o cumprimento de alguns requisitos acima, no site do INPI
está disponível alguns formulários que precisam ser preenchidos.
Após reunir toda a documentação é necessário efetuar o pagamento da GRU (Guia de
Recolhimento da União), esta despesa é exigência para que o pedido seja analisado. Serve para
custear as despesas. Com a documentação em mãos e a guia paga, pode-se iniciar o pedido
na sede do INPI mais próximo. Dando entrada no pedido, o INPI fica encarregado de analisar
toda a documentação, essa analise passa por diversas etapas, e caso haja necessidade de mais
documentos comprobatórios, será feita a exigência. Para acompanhar o pedido faz-se necessário
verificar a Revista da Propriedade Industrial, esta, tem um site específico: http://revistas.inpi.
gov.br/rpi/, o qual faz publicações toda terça-feira, podendo assim acompanhar o pedido. É de
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extrema importância verificar o passo a passo para não ocorrer a perda de prazo, visto que, por
esse motivo o processo pode ser arquivado. Ao longo da análise do pedido o requerente pode
retirar dúvidas e buscar mais informações, após conseguir o selo de indicação geográfica, este
não possui data de validade.

5 SUGESTÃO PARA O DESENVOLVIMETNO DA MARCA DO KOCHKÄSE
JOINVILENSE
A marca é importante no que tange a facilidade para o reconhecimento e identificação
do produto:
[...] a principal função de uma marca, independentemente de sua natureza: distinguir
um produto ou serviço no mercado consumidor. No entanto, hoje, percebe-se que
a marca tem um valor que vai além desse: a marca se tornou um ativo que, se bem
administrado, pode garantir muitos ganhos ao seu proprietário (CAMPOS, 2017) .

Como se observa na figura 1, foi sugerida como uma marca que além de identificar o
produto pudesse especificar a região.
Figura 1: A Marca do Kochkäse Joinvilense

Fonte: elaborada pelos autores.

As cores apresentadas na marca foram definidas de maneira que fosse possível remeter
o queijo a cidade de Joinville. Sendo assim, os tons de verde demonstram a natureza, o que
remete a qualidade do habitat das vacas que produzem o leite, de modo que essa qualidade
influência diretamente no resultado final (queijo). A paisagem lembra o ambiente rural, visto
que, toda a produção do kochkäse ocorre em áreas rurais.
Não menos importante também foi pensado nas embalagens, como mostra a figura a
seguir, a embalagem escolhida é um pote com tampa. O queijo possui textura pasteurizada,
deste modo, foi necessário pensar o que facilitaria para os clientes.
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Figura 2: Embalagem

Fontes: CEPEL (2018a e 2018b)

Isto posto, verifica-se a importância da criatividade da marca, remetendo a cidade de
Joinville. De modo que o cliente possa associar a qualidade diferenciada com a cidade em que
o produto é produzido.

6 CONCLUSÃO
Verifica-se a importância do reconhecimento do selo de indicação geográfica para cidade
de Joinville, de modo que venha a influenciar na economia da cidade e trazer benefícios para os
produtores, agregando um valor cultural.
De acordo com o estudo, o kochkäse é um queijo cozido, produzido a partir do processo
de coagulação natural e a sua produção ocorre de modo artesanal. Motivo pelo qual se destaca,
visto que, não é industrializado. É o seu modo de produção que faz a diferença no produto
final, porém, é também por esse motivo que a legislação brasileira não permite a legalização da
produção do produto.
A tradição do queijo kochkäse passa de geração a geração, desta maneira, a receita
artesanal se mantém viva nas famílias descendentes de alemães na cidade de Joinville. Verificase então a necessidade de incentivar a produção do queijo, mantendo essa cultura, que é cultivada
principalmente nas áreas rurais.
Além do mais, a qualidade diferenciada dá-se ao saber fazer, importando desde a
qualidade da alimentação das vacas leiteiras até as habilidades desenvolvidas através da tradição
que foi mantida em todos esses anos.
Expondo então que o início da produção do kochkäse é o leite cru, sugere-se que se tenha
a garantia da qualidade, de modo que, durante a sua produção não seja possível ter bactérias,
microrganismos e outros, o que pode estar relacionado com a temperatura em que é produzido,
mas de maneira que o queijo não perca a sua qualidade diferenciada e sua identidade cultural,
chegando aos consumidores com segurança.
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RESUMO
O presente estudo objetivou identificar a possibilidade da produção de maracujá em Araquari tornar-se um
Indicador Geográfico da região. Para tanto utilizou-se o método dedutivo, com base na análise de livros, artigos,
matérias jornalísticas e publicações da internet sobre o cultivo da fruta e demais produtos derivados produzidos
na região. A cidade também sediava a cada dois anos a Festa do Maracujá, a qual foi cancelada em 2018, devido
à falta de verba, segundo o governo do município. Entende-se que é um projeto viável, já que a indicação traz
benefícios não apenas para os produtores, mas também para o restante da cidade, o que pode aumentar o turismo
na região. No entanto, existe a dificuldade da prefeitura do município em conseguir subsidiar a produção e manter
eventos, então é viável uma análise de parcerias para manter a tradição do cultivo da fruta.
Palavras-chave: Maracujá. Município de Araquari. Indicador Geográfico.
ABSTRACT
The present study aimed to identify the possibility of passion fruit production in Araquari becoming a Geographical
Indicator of the region. For this purpose, the deductive method was used, based on the analysis of books, articles,
journalistic materials and internet publications on the cultivation of fruit and other derived products produced in
the region. The city also hosted every two years the Passion Fruit Festival, which was canceled in 2018, due to
lack of funding, according to the municipal government. It is understood to be a viable project, since the indication
brings benefits not only to producers, but also to the rest of the city, which can increase tourism in the region.
However, there is the difficulty of the municipality in being able to subsidize the production and to maintain events,
so it is feasible an analysis of partnerships to maintain the tradition of the cultivation of the fruit.
Keywords: Passion fruit. Municipality of Araquari. Geographic Indicator.

1 INTRODUÇÃO
O presente artigo tem o intuito de abordar sobre os aspectos gerais que se referem a
produção do maracujá no município de Araquari, como fatores comerciais e sociais. Além disso,
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tem-se como objetivo verificar a possibilidade da produção de maracujá em Araquari tornarse indicador geográfico para a região. Outra forma de explorar a produção da fruta na região
é retomando a conhecida Festa do Maracujá, desta forma, sugere-se uma parceria públicoprivada para custear as despesas envolvidas. Desenvolveu-se também uma marca única para
caracterizar os produtos oriundos da cidade.
Trata-se de uma pesquisa com abordagem qualitativa, que de acordo com Goldenberg
(1997, apud SILVEIRA e CÓRDOVA, 2009, web), caracteriza-se pela análise lógica e dedutiva
dos dados, englobando os aspectos mensuráveis da experiência humana.
Segundo o mesmo autor, a presente pesquisa possui o cunho exploratório, ou seja,
procura proporcionar uma aproximação com o objeto de estudo, tornando o problema em
questão mais familiar e explícito. Trata-se de uma pesquisa do tipo bibliográfica. Conforme
Fonseca (2002, apud GERHARDT e SILVEIRA, 2009, web), é feita a partir do levantamento
de referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios de escritos e eletrônicos, como
livros, artigos científicos e publicações da internet.

2 A PRODUÇÃO DO MARACUJÁ EM ARAQUARI
O maracujá pertence à família Passifloráceas7, com mais de 200 espécies. No Brasil,
as mais cultivadas são maracujá-amarelo (Passiflora edulis f. flavicarpa), maracujá-roxo
(Passiflora edulis) e maracujá-doce (Passiflora alata), conforme cita Reiter, et al (1998, web).
O cultivo do maracujá se dá principalmente em regiões tropicais e subtropicais. No Brasil, os
estados que mais produzem maracujá, segundo o IBGE (2017, web), são Bahia, em primeiro
lugar, seguido do Ceará e Santa Catarina em terceiro.
O estado de Santa Catarina, localizado no sul do Brasil, começou a apresentar-se
nacionalmente como produtor de maracujá em 1992, aumentando significativamente até 1996,
segundo pesquisas do Instituto CEPA/SC (1998, web). Um dos municípios catarinenses que
passou a ser conhecido pelo cultivo do maracujá é Araquari, que está localizado na Mesorregião
Norte Catarinense e na Microrregião de Joinville.
A cidade de Araquari possui população de 24.810 habitantes, segundo o Censo IBGE
de 2010, seu IDH de 0,703 (2010) PIB per capita de R$ 85.194,63 (2015). Em 2016, conforme
IBGE Cidades, o salário médio mensal dos habitantes era de 2,6 salários mínimos, e a população
ocupada se concentrava em cerca 40,2% do total.
O município é conhecido pela produção do fruto em grande escala e chegou a se tornar
a “Capital Catarinense do Maracujá” tendo como marco de sua produção a “Festa do Maracujá”
que teve a primeira edição em 1995, sendo realizada a cada dois anos e com duração média de
7 Família de plantas dicotiledôneas, com cerca de seiscentas espécies, trepadeiras ou arbustos que crescem
principalmente na América do Sul e África. O maracujá pertence à família das passifloráceas (DICIONÁRO
INFORMAL, 2018, web).
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cinco dias (GOVERNO DE ARAQUARI, 2017, web).
Para tanto, Araquari conta atualmente com 32 produtores ativos (RONSANI, 2018, web).
Desta forma, entende-se ser necessário novas possibilidades com diferentes produtos a partir
da fruta, como utilizar a casca do maracujá para fazer farinha, a flor da fruta para cosméticos,
entre outras oportunidades de produtos, para que então os produtores da região possam estar se
beneficiando e aumentando sua renda, isto porque, o maracujá além disso, funciona “[...] como
princípio ativo calmante e também com o uso da casca na produção de farinha. Neste caso, o
fruto é utilizado como auxiliar natural para a perda de peso” (MARTENDAL, 2018, web).
Apesar da grande variedade de espécies atribuída à família Pacifloracea, a espécie
de maracujá-azedo representa a quase totalidade do volume comercializado
mundialmente. O valor econômico está intrinsecamente associado à produtividade,
rendimento de suco e teor de acidez. O fruto pode ser consumido in natura ou
processado sob a forma de suco concentrado, polpa, geleia e néctar (CARDOSO E
CORTÊS, 2015, web).

Hoje, em Araquari, são produzidos vários produtos à base do Maracujá, que são
comercializados para consumo da população local e demais regiões do Estado. Algumas das
comidas produzidas na cidade são tortas, pudins, pão, empadinha, compotas, coxinha, maionese,
farofa, x-salada, suco de couve com maracujá e mousse. Muitas das receitas são feitas a partir de
cursos de capacitação oferecidos pela EPAGRI- Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão
Rural de Santa Catarina, em parceria com a Secretaria da Agricultura e Pesca do município de
Araquari (GOVERNO DE ARAQUARI, 2014, web).

3 A FESTA DO MARACUJÁ EM ARAQUARI
A Festa do Maracujá em Araquari tem como intuito mostrar as especiarias produzidas
pela população local e também mostrar a cultura que o maracujá trás para a cidade, além de ser
uma grande forma de divulgar os produtos da comunidade para a comercialização. A Festa do
Maracujá acontece em um pavilhão de festas da igreja matriz que fica na Rua Antônio Ramos
Alvim.
Teve sua primeira edição em 1995, na gestão do prefeito Aci Ferreira de Oliveira, e era
realizada a cada dois anos, com duração média de cinco dias. Com caráter familiar, entre as
atrações da festa estavam shows nacionais, regionais, apresentações culturais e comida típica,
contavam também com exposições de produtos e serviços da agricultura de Araquari. Em sua
última edição, realizada em 2015, a organização contabilizou mais de 250 mil pessoas que
passaram pelo evento (MAIA, 2009, web).
O evento é tão tradicional para a cidade e recebe inúmeros visitante, que como
reconhecimento, em 2017 entrou para o calendário oficial de eventos de Santa Catarina.
Infelizmente, houve o cancelamento da festa para os próximos anos, por conta da situação
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econômica do município não permitir tamanho investimento para a realização do evento
(VERÍSSIMO, 2016, web).
O principal objetivo do presente artigo é verificar a possibilidade de tornar a produção de
maracujá na cidade de Araquari um indicador geográfico, para isso estudou-se algumas formas
de retomar o reconhecimento da cidade e ampliar o alcance dos produtos. Infelizmente, devido
à situação econômica do município, houve o cancelamento da tradicional Festa do Maracujá
que ajudava muito a alavancar a produção da fruta na região (VERÍSSIMO, 2016, web).
Como uma alternativa para manter o evento, propõe-se o estudo de parceria públicoprivada, pois atualmente todos os gastos são mantidos pela própria prefeitura. Desta forma, o
evento poderia continuar com a participação de empresas da região que possam se beneficiar do
acordo, e a prefeitura dividiria os custos, riscos e responsabilidade.
Existem particularidades deste tipo de acordo e precisam ser benéficas para todos os
envolvidos, então podemos destacar que para as empresas existem diversas vantagens em
preencher as lacunas deixadas pela falta de recursos do município. Entre eles estão a chance de
ampliar o nicho de mercado e atrair novos clientes, maior movimentação de pessoas na cidade,
os contratos normalmente são de longo prazo, alta rentabilidade devido aos prazos longos e
garantia de cumprimento do acordo por parte da prefeitura (PALHARES, 2017, web).
As parcerias público-privadas contam com garantias legais para assegurar sua execução
com excelência. É válido destacar, no entanto, que para que essa segurança jurídica se concretize,
as instituições precisam estar permanentemente atentas para os critérios da parceria, que devem
ser claramente definidos em contrato.

4 INDICADOR GEOGRÁFICO E SUA IMPORTÂNCIA
Como o maracujá passou a ser um produto que caracteriza Araquari, pensou-se em
verificar a possibilidade de transformá-lo num indicador geográfico para o município. Neste
sentido, o INPI (2018, web) indica que
A indicação Geográfica (IG) é usada para identificar a origem de produtos ou serviços
quando o local tenha se tornado conhecido ou quando determinada característica
ou qualidade do produto ou serviço se deve a sua origem. No Brasil, ela tem duas
modalidades: Denominação de Origem (DO) e Indicação de Procedência (IP).

A Denominação de Origem pode-se dizer que ela “refere-se ao nome do local, que
passou a designar produtos ou serviços, cujas qualidades ou características podem ser atribuídas
a sua origem geográfica” (INPI, 2015, web). Quanto a Indicação de Procedência “refere-se ao
nome do local que se tornou conhecido por produzir, extrair ou fabricar determinado produto
ou prestar determinado serviço” (INPI, 2015, web). Em Araquari a Indicação Geográfica é de
procedência, pois sua produção é realizada dentro do município.
Transformar a produção de maracujá de Araquari em um indicador geográfico seria
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de grande importância para a região, visto que a cidade é conhecida culturalmente por conta
da fruta. Com isso, é possível tornar a cidade mais atrativa turisticamente em outros períodos
do ano, além da conhecida “Festa do Maracujá”. Acredita-se que com o reconhecimento, os
produtores da região teriam melhores condições de produção e também novas possibilidades de
produtos à base do maracujá como também uma melhor aquisição de renda.
Outro aspecto importante a ser tratado diz respeito a marca que irá representar os
produtos do município. Neste sentido, vale destacar que esta marca deve se reportar a algum
tipo de característica que se reporte ao município do qual deriva esses produtos.
A American Marketing Association (AMA) define marca como “um nome, termo,
sinal, símbolo ou design, ou uma combinação de tudo isso, destinado a identificar
os produtos ou serviços de um fornecedor ou grupo de fornecedores para diferenciálos dos de outros concorrentes”. Uma marca é, portanto, um produto ou serviço que
agrega dimensões que, de alguma forma, o diferenciam de outros produtos ou serviços
desenvolvidos para satisfazer a mesma necessidade. Essas diferenças podem ser
funcionais, racionais ou tangíveis – isto é, relacionadas ao desempenho do produto. E
podem também ser mais simbólicas, emocionais ou intangíveis – isto é, relacionadas
ao que a marca representa (KOTLER e KELLER, 2007, p.269).

Assim, foi pensado uma marca para os produtos derivados do maracujá em Araquari,
que lembrasse o brasão do município, como segue:
Figura 1: Proposta de selo para referência de Indicação Geográfica.

Fonte: Elaborada pelos autores, 2018.

Como forma de representar a produção de maracujá em Araquari, foi desenvolvido um
selo (Figura 1) para ser exposto nos produtos que são comercializados no município e região,
como referência de Indicador Geográfico. Os itens apresentados no selo, mostram a bandeira do
município, representado pelo símbolo português, de colonização do município, bem como suas
principais atividades econômicas, tendo como principal cultivo a banana, o arroz e o maracujá,
que iniciou em 1987.
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5 CONCLUSÃO
O objetivo do presente artigo foi identificar as possibilidades da produção do maracujá
no município de Araquari, tornar-se um Indicador Geográfico. Os Indicadores Geográficos
trazem benefícios, visto que agregam valor ao produto da região, tornando-os diferenciados,
e com qualidades características do município. Além do aumento do turismo local, devido a
especificidade do produto de determinada região.
Uma forma de tornar o produto uma referência local, é através de parcerias públicoprivado, que garantam a realização da tradicional Festa do Maracujá, visto que somente com
os recursos públicos, a mesma foi cancelada em 2018, devido a falta de verbas. Os benefícios
para o setor privado, são a garantia de que o produto como Indicador Geográfico, seja único da
região e atraia mais investimentos.
Visto que os principais materiais utilizados na presente pesquisa, foram matérias de
jornais locais online, entende-se ser necessário mais pesquisas sobre a produção do maracujá
na região, bem como sua utilização e pontuais parcerias privadas, que atendam diretamente o
município.
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RESUMO
O presente projeto tem por objetivo propor uma intervenção na área da educação de Camboriú, acerca da depressão
infantil. A pesquisa realizada foi do tipo mista, abarcando-se características tanto da pesquisa qualitativa e
quantitativa. Para consecução da proposta foi elaborada uma entrevista semiestruturada, a ser realizada com o
gestor público municipal de educação, bem como um questionário respondido por 23 professores da Escola Básica
Municipal Clotilde Ramos Chaves (Escola-Piloto). Os resultados demonstraram que os sujeitos participantes
da pesquisa compreendem a gravidade da depressão infantil e a premente necessidade de instrumentalização
técnico-científico, para possam auxiliar na identificação deste transtorno mental precocemente, encaminhando-se
a criança ao serviço de saúde mais adequado. Deste modo, foi proposto de um Curso de Capacitação para orientar
professores do ensino fundamental para identificarem, precocemente, sinais e sintomas de depressão infantil em
seus alunos, com o intuito de poder, junto dos pais e da escola, realizar os encaminhamentos pertinentes. Contudo,
observou-se que o município, com os menores recursos da AMFRI, possui dificuldades orçamentárias numa
eventual futura implementação do projeto. Contudo, a falta de recurso disponível não implica num ostracismo do
curso de capacitação, eis que perfeitamente replicável em contextos municipais diferentes.
Palavras-chave: Educação. Depressão Infantil. Capacitação para professores.
ABSTRACT
The purpose of this project is to propose an intervention in Camboriú ‘s education about child depression. The
research was of the mixed type, encompassing characteristics of both qualitative and quantitative research. To
achieve the proposal, a semi-structured interview was elaborated, to be carried out with the municipal public
education manager, as well as a questionnaire answered by 23 teachers from Clotilde Ramos Chaves Municipal
School (Pilot School). The results showed that the subjects included in the study comprehend the severity of
childhood depression and the urgent need for technical-scientific instrumentation to assist in the identification of
this early mental disorder, by referring the child to the most appropriate health service. Thus, it was proposed a
Training Course to guide elementary school teachers to identify early signs and symptoms of child depression in
their students, with the intention of being able to carry out the relevant referrals with the parents and the school.
However, it was observed that the municipality, with the lowest resources of AMFRI, has budgetary difficulties
in an eventual future implementation of the project. However, the lack of available resources does not imply an
ostracization of the training course, which is perfectly replicable in different municipal contexts.
Keywords: Education. Child Depression. Teacher training.
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1 INTRODUÇÃO
Ao longo das décadas, um determinado fenômeno da psique humana foi cada vez mais
se tornando “popular”, tanto no diagnóstico das clínicas privadas quanto nas rodas de conversa
das pessoas: a depressão.
Comumente o termo depressão possui duas acepções: a clínica, da qual trata propriamente
da síndrome/transtorno em si, nomeado de transtorno depressivo maior; e a do estado afetivo
(ou de cunho comum), que trata o termo como um sentimento (DEL PORTO, 1999).
A depressão é um dos temais centrais de saúde pública, reunindo discussões ao seu
entorno e desafiando gestores públicos, Universidades e a sociedade civil. Uma vez que atinge
pessoas de todas as classes socioeconômicas, e não faz distinção entre credos e etnias, a
depressão afeta também pessoas em várias fases da vida: da infância à velhice.
Nesta senda verificou-se que crianças também podem passar por essa aterradora
experiência, o que pode acarretar mudanças significantes na sua saúde mental. Por isso,
ordenado pelo art. 196 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, o gestor
público municipal fica adstrito a realizar mudanças estratégicas na saúde, a fim de viabilizar o
adequado tratamento e amparo contra a depressão infantil.
Desse modo, ao se deparar com a magnitude e complexidade do transtorno depressivo em
crianças, idealizou-se uma intervenção, junto ao poder público de Camboriú, para se trabalhar
com este tema nas escolas. Compreendeu-se que a intervenção poderia acontecer por meio
dos professores do Ensino Fundamental, mediante um curso de capacitação para identificar,
precocemente, sinais da depressão infantil.
Portanto, procedeu-se inicialmente à uma coleta de dados, junto à Secretária Municipal
de Educação, para auferir o interesse e a viabilidade de uma intervenção nessa área. Aos
professores do Ensino Fundamental da Escola Básica Municipal Clotilde Ramos Chaves foi
entre questionário para compreender a percepção que tinham sobre o tema. Os profissionais, em
sua maioria, não só conhecem sobre o transtorno mental como anseiam por poder auxiliar seus
alunos de alguma forma. Por isso, todos os professores manifestaram interesse em um eventual
curso de capacitação para identificar depressão infantil, caso a gestão pública assim agisse.
Enfim, se chegou a seguinte pergunta de pesquisa “Como estruturar um curso de
capacitação, para professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental, para identificar sinais e
comportamentos de depressão infantil em seus alunos?”
A importância deste projeto se percebe quando existe a possibilidade de imaginar o quão
importante seria, e de pragmático efeito, se as crianças que desenvolvem depressão infantil
pudessem contar com mais uma pessoa zelando por elas. Confia-se que a depressão nas crianças
pode instaurar diversas dificuldades ulteriores na adolescência e na vida adulta.
Desse modo, um projeto de intervenção na sociedade, nada mais é que a externalização
da forma precípua para qual a Universidade existe – conhece e estuda os fenômenos para
transformar a realidade e permite, a si mesma, se transformar, a fim de conhecer e abarcar
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novos fenômenos. Por isso, este projeto é uma tentativa de sair do conforto do intramuros
universitários, para uma ação que se propõe a transformar a realidade com base no manancial
teórico acumulado, não só dos acadêmicos ou desta Instituição, mas da comunidade acadêmica.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo geral
·
Propor uma ação de intervenção, no município de Camboriú, para professores da rede
de educação pública dos anos iniciais do Ensino Fundamental, acerca da depressão infantil.

1.2.2 Objetivos específicos
• Compreender a percepção que o(a) secretário(a) de educação municipal possui acerca
da depressão infantil.
• Identificar o entendimento que os professores possuem sobre a depressão infantil.
• Elaborar uma proposta de curso de capacitação para os professores, acerca da
identificação precoce da depressão infantil.

2 REFERENCIAL TEÓRICO
Nesse item será tratado os principais assuntos teóricos que permeiam o presente projeto,
sendo eles: transtorno depressivo; depressão infantil, Depressão Infantil – Paralelo entre a
não intervenção clínica e o acompanhamento fármaco/psicoterápico; papel do professor no
enfrentamento da depressão infantil e sintomas.

2.1 TRANSTORNO DEPRESSIVO
Conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2018), observa-se nitidamente, na
atualidade, que cada vez mais a depressão invade a vida das pessoas de diversas faixas etárias,
porém, nem sempre há sensibilidade necessária para identificação e imediato tratamento por um
profissional habilitado.
De acordo com Teles (2005), há profissionais que se confundem entre os estados de
tristeza e depressão, uma vez que a diferença capital entre a tristeza e a depressão, que é uma
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doença, possui dois pontos importantes: na tristeza, por maior que seja a dor, não há baixa
autoestima; quando se está triste, o mundo parece vazio e sem sentido; já na depressão, é a
gente que sente vazio, e acha que não vale para nada, que não há nenhum sentido na própria
existência. A pessoa passa a dizer que não realizada nada de importante, que ninguém precisa
dela. Neste sentido, entende Biancarelli (1998) ser a depressão a principal patologia do fim do
milênio.

2.2 DEPRESSÃO INFANTIL
Sobre a Depressão Infantil, nos últimos anos, têm-se discutido mais significativamente
acerca dela. Por volta do ano de 1970, profissionais atribuindo uma maior importância a esse
transtorno, que deixou de ser apenas mais uma patologia, sendo considerada uma das doenças
mais graves, de difícil diagnóstico por se tratar de variáveis sintomas, causando sofrimento
ou prejuízo no funcionamento do indivíduo. Uma pesquisa realizada pela OMS (Organização
Mundial da Saúde) revela que até o ano de 2020 a depressão será a segunda maior causa de
doença no mundo. Para Calderaro e Carvalho (2005, p. 181), o interesse pelo assunto surgiu
principalmente devido ao fato de
[...] que essa patologia traz comprometimentos importantes nas funções sociais,
emocionais e cognitivas, interferindo no desenvolvimento infantil, de maneira a afetar
não só a criança, mas também sua família e o grupo com o qual se relaciona.

A criança acometida por depressão pode apresentar diversos sintomas, pelo fato de estar
passando pelo processo de crescimento, não conseguindo expressar o que estão sentindo, sendo
assim, prejudicando o seu rendimento escolar e a estabilidade familiar, do qual muita das vezes
os pais não conseguem identificar o que o filho está sentindo.
Os efeitos na vida de uma criança que sofre com a depressão são diferentes das que sofrem
na vida adulta, pois na infância ainda está em desenvolvimento, o que dificulta ainda mais por
ser um sofrimento mascarado e difícil de se constatar. Assim sendo, a criança acaba perdendo
sua autoestima e capacidade de identificar suas necessidades e sentimentos, não sabendo
enfrentar problemas no seu cotidiano, gastando sua energia para obter pouca gratificação. O
diagnóstico de depressão na infância é uma tarefa difícil, mas o quanto antes ela for dado início
ao tratamento, melhor será seu desempenho na vida adulta.

2.3 DEPRESSÃO INFANTIL – PARALELO ENTRE A NÃO INTERVENÇÃO CLÍNICA
E O ACOMPANHAMENTO FÁRMACO/PSICOTERÁPICO
A falta de tratamento da depressão na criança torna mais fácil desenvolver padrões de
comportamento que se tornam resistentes a mudanças. Os sinais de depressão presentes na
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criança são variados, pois como a criança não é capaz de descrever com palavras o que está
sentindo é necessário considerar as formas de comunicação pré-verbal, mas além de examinar
esses sintomas separadamente é necessário analisar sua conjunção e a durabilidade dos sintomas
(HUTTEL et. al. 2011).
A escola e a família também podem estar relacionadas à depressão infantil, referentes
aos padrões de relacionamentos disfuncionais, aflição e maus tratos, tanto na escola como na
família. Um ambiente familiar saudável atende as necessidades básicas para o desenvolvimento
emocional de uma criança saudável (CARMO, SILVA e TRONCOSO, 2009).
A inclusão dos pais ou responsáveis no tratamento de é extrema importância, para
serem orientados e informados sobre o andamento da terapia, contribuindo com a melhora do
desenvolvimento da criança.

2.4 PAPEL DO PROFESSOR NO ENFRENTAMENTO DA DEPRESSÃO INFANTIL
O desconhecimento dos pais e professores sobre os sintomas depressivos na infância
pode levar a um encaminhamento impróprio ou à ausência de tratamento. Por isso é essencial
fornecer o máximo de informação para os pais e professores, visto que são os mais presentes no
convívio da criança (DEAKIN, 2008).
A importância do professor para a identificação de algum transtorno na criança se
destaca pelo conhecimento que o docente tem sobre o desenvolvimento infantil. É importante
ressaltar que o professor não é responsável por diagnosticar a patologia na criança, por não
tem a qualificação profissional necessária para isso. O papel do educador é analisar alguma
manifestação dos sintomas depressivos, levando aos responsáveis e a orientação à informação
sobre a identificação de sintomas depressivos e sugerir encaminhamento para uma avaliação
psicológica com psicólogo, pediatra ou psiquiatra (CARMO, SILVA e TRONCOSO, 2009).

2.5 SINTOMAS
É interessante notar que, a depressão infantil pode elencar diversos sintomas, sendo
esses na rotina escolar da criança ou com traumas familiares.
Observa-se também que, a depressão infantil leva a ter pensamento negativos levando-a
pensar que tudo de mau que venha acontecer poder ser sua culpa, levando-a a ter uma baixa
autoestima, não obtendo sucesso em sua rotina diária. (KASLOW, 1984).
É de extrema importância que nem sempre, somente a tristeza seja um sentimento
dominante da depressão infantil, levando então em consideração que a criança pode vir aparentar
uma lentidão do que for realizar, sendo até mesmo em situações simples do seu cotidiano, pode
vir a chorar à toa e ser questionada pelo motivo, a mesma não saberá dizer o porquê.
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Vale destacar que esse sentimento pode acarretar em comportamentos agressivos,
apresentando uma queda no seu rendimento escolar, tendo dores de cabeça e de barriga
(CASTRO NETO, 2002).
Conclui-se que, a falta de informação e professores diante da depressão infantil, pode
contribuir para o aumento nas dificuldades da criança no futuro. Segundo Livingston (1985)
professor deve estar alerto aos sinais em que a criança apresente sinais indicativos de depressão,
sendo ela expressando profunda tristeza, mudança no nível de atividade ou diminuição no
rendimento familiar. (LIVINGSTON, 1985)

3 METODOLOGIA
O presente projeto se pauta pelos tipos de pesquisa tanto qualitativa, quanto quantitativa,
por isso, optou-se, como instrumento para coleta de dados, por utilizar uma entrevista
semiestruturada com a secretária municipal de educação e um questionário com professores da
Escola Básica Municipal Professora Clotilde Ramos Chaves.
A fonte secundária dessa pesquisa, se deu por meio do arcabouço teórico já existente,
tratando do tema da depressão infantil. Além disso, como fonte secundária, foi verificado o
projeto “Cuca Legal”, de autoria do Psiquiatra Rodrigo Bressan, no qual se reuniu uma equipe
multidisciplinar para capacitar professores da educação infantil sobre saúde mental e transtornos
mentais que acometem crianças (BRESSAN, 2006), idealizado inicialmente ao Departamento
de Psiquiatria da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP).
Assim, foi realizada uma entrevista semiestruturada com a Secretária de Educação
Municipal, em meados de setembro de 2018, na sede da Secretaria de Educação, composta
por 6 perguntas. No instrumento de coleta, além dos pontos necessários à realização dos
objetivos do projeto, foi combinado com o gestor municipal que uma das escolas recepcionaria,
inicialmente, os questionários.
Portanto, definiu-se a Escola Básica Municipal Professora Clotilde Ramos Chaves. Na
instituição de ensino, foi entregue então, à coordenadora pedagógica e a diretora, os questionários
que deveriam ser distribuídos somente aos professores que trabalhassem com o 1º ao 5º ano do
Ensino Fundamental, alcançando-se 23 professores.

4 RESULTADOS
Este capítulo tem por objetivo apresentar os dados coletados tanto na pesquisa realizada,
por meio de entrevista semiestruturada com a Secretária de Educação de Camboriú à época,
quanto por meio dos questionários entregues aos professores do 1º ao 5º do Ensino Fundamental
da Escola Básica Municipal Clotilde Ramos Chaves.
Revista Caminhos, Online, “Especial Proesde”, Rio do Sul, a. 10 (n. 32), p. 156-167, jan./mar. 2019.

162

Por fim, apresenta-se os resultados obtido, sendo o primeiro deles, o curso de capacitação
sobre identificação de depressão infantil para professores.

4.1 PERCEPÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Foi realizada, afim de cumprir com o primeiro objetivo específico do presente projeto,
uma entrevista semiestruturada com a Secretária Municipal de Educação à época, nas
dependências da Secretaria de Educação. Conforme se extrai do relato apresentado, a gestora
municipal compreende que a depressão infantil é um estado de muita tristeza ou frustração em
relação à algum acontecimento ocorrido na vida da criança, ou seja, para a Secretária a origem
deste transtorno mental é histórico/ambiental.
Em suma, verifica-se que a realidade de Camboriú, por meio da percepção que a
Secretária trouxe na entrevista, é a de que há um certo cuidado em se trabalhar a saúde mental
de forma generalizada, focando em situações específicas mediante encaminhamento à equipe
multidisciplinar. O que não quer dizer que o município “vença”, ou dê a devida vazão à demanda.
Porém, algo está sendo feito.

4.2 PERCEPÇÃO DOS PROFESSORES
Na Escola Básica Municipal Clotilde Ramos Chaves foram entregues, sob a guarda
da atual orientadora pedagógica do Ensino Médio, os questionários (Apêndice B) a serem
realizados por todos os 23 professores que atuam nos primeiros anos do Ensino Fundamental (1º
ao 5º ano). A equipe de professores dos anos iniciais da escola é composta, predominantemente,
por mulheres (20 dos 23). Dos 23 professores, 15 possuem pós-graduação.
Destes professores, 22 (vinte e dois) já ouviram falar sobre depressão infantil, enquanto
que 1 (um) não conhece o transtorno mental. Segundo os dados coletados, todos os participantes
entendem que a depressão infantil é uma doença grave. Quando questionados se testemunharam
alguma criança acometida pela depressão infantil, conforme o gráfico abaixo, observa-se que
a maioria não sabe dizer, ou tem convicção que não sabe, se algum dia se deparou com uma
criança com depressão. Observa-se aqui uma dificuldade, que é natural àqueles que não tem um
contato maior com o tema, de se afirmar com clareza se já presenciaram alguma criança nessas
condições.
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Fonte: elaborado pelos autores, 2018

Os professores foram instados a responder o quanto, no seu entendimento, uma criança
poderia ser afetada pela depressão infantil, referente ao seu desenvolvimento enquanto pessoa.
Todos acreditam que a depressão infantil afete a criança de alguma forma. Contudo, desta
totalidade, 74% dos professores entendem que a depressão pode afetar significativamente
(muito) o crescimento dos infantes, enquanto seres humanos.

Fonte: elaborado pelos autores, 2018

Assim, suas respostas foram sintetizadas das quais resultaram que a aprendizagem, os
sentimentos/emoções/autoestima e os relacionamentos pessoais são as áreas mais afetadas pela
depressão infantil, conforme o gráfico acima. Um outro questionamento importante foi se os
participantes verificavam alguma diferença entre a depressão infantil e a depressão nos adultos
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Fonte: elaborado pelos autores, 2018

Verifica-se que os professores estão bem divididos neste quesito – há praticamente um
terço para cada resposta. Neste grupo de três ideias diferentes, pode-se inferir que os que não
sabem opinar, talvez até entendam que haja diferenças, mas não conseguem apontá-las; os
que dizem saber, talvez, por inclinação profissional ou experiência de vida, tiveram de buscar
conhecimento além daqueles necessários à sua prática docente cotidiana, e por fim; os que não
sabem, ou talvez nunca cogitaram que houvesse diferença entre um ou outro transtorno (apesar
de ocorrerem em faixas etárias diferentes).

Fonte: elaborado pelos autores, 2018

Conforme se observa no gráfico acima, os professores reconhecem nos profissionais de
saúde (33% das respostas) a principal pessoa que deve acompanhar/tratar a depressão infantil.
Foi questionado aos professores se eles conheciam alguma ação promovida pelo gestor
público municipal que lidasse, não importando de qual jeito, com a depressão infantil. 15 (quinze)
deles responderam que não conheciam, enquanto 8 (oito) aquiesceram. Destes, informaram que
as ações que eles conheciam envolviam: 1) a clínica multidisciplinar do município; 2) o CAPS –
Centro de Atenção Psicossocial e; 3) os encaminhamentos diretos para o serviço de Psicologia.
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5 CONCLUSÃO
Considerando-se toda dilação até este presente momento, foi possível verificar que
os 2 primeiros objetivos específicos foram devidamente cumpridos, eis que, por meio dos
instrumentos de coleta de dados, compreendeu-se um pouco mais a percepção que gestor
público e professores possuem sobre a depressão infantil.
O gestor público, representado na figura da Secretária de Educação, entende ser o tema
de extrema relevância. Contudo, não recai sobre a depressão infantil mais “peso” do que outros
temais transversais
Pela visão dos professores, há um determinado interesse em se trabalhar com o tema,
pois estão diariamente em contato com os alunos e conseguem visualizar a deficiência técnica
que possuem para auxiliar de alguma forma, amargando a posição de meros espectadores do
drama infantil.
Da análise dos dados coletados, em conluio com o manancial teórico da área, foi
possível elaborar um curso de capacitação (da melhor forma que se encontrou), que alcançasse a
finalidade de preparar o professor para identificar, o quanto antes, a depressão infantil e realizar
o encaminhamento mais assertivo possível.
Uma pequena limitação foi a comunicação com o poder público, que se deu por
intermédio, inicialmente, do vice-prefeito. Os pesquisadores não conseguiam ter acesso à
Secretaria de Educação. Por causa da limitação do tempo, seria muito complicado dispender
um período do dia, tão somente, para ir até a Secretaria da Educação de Camboriú para poder
verificar se havia a possibilidade de realizar uma entrevista, uma vez que não havia respostas
aos e-mails enviados (endereço eletrônico disponível no próprio site da prefeitura), ou até
mesmo via telefone da própria secretaria (as chamadas não eram atendidas).
Mas nem tudo são pedras, há que se falar das gratas surpresas que se revelaram. Não
havia como se mensurar, anteriormente, qual seria a percepção dos sujeitos de pesquisa sobre
o tema da depressão infantil. No entendimento dos pesquisadores, haveria uma certa rejeição
ao tema, por ser o município de Camboriú mais ruralista, bem como por ser o município que
menos recursos dispõe da região da AMFRI. Havia um certo estigma pré-concebido.
Contudo, a depressão infantil é, não só algo conhecido pelos participantes, como algo
debatido e bem-quisto (no sentido de se querer buscar uma solução). Foi muito interessante
observar que as preocupações técnico-científicas do referencial teórico acumulado até então,
também são as preocupações, mas a nível empírico (ou seja, da experiência), dos sujeitos de
pesquisa quanto a depressão infantil.
Outrossim, percebe-se que foi plenamente possível realizar os objetivos, pois estes
foram pensados de maneira plausível e coerente. Nunca foi a intenção elaborar algo que
reduzisse a solução da depressão infantil aos limites deste trabalho – ou apresentar um projeto
messiânico de erradicação dos transtornos mentais, porém, dentro da reserva do possível, foi
apresentado um projeto capaz de ser posto em prática (um curso de capacitação necessita de
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2 dois sujeitos, essencialmente: o que ministra o curso e os ouvintes/alunos). Desse modo, o
projeto desafiou a própria vaidade dos pesquisadores, para ser possível apresentar algo concreto
e replicável. Aquilata-se ainda que, no transcurso do desenvolvimento do Projeto Águia, o
Programa de Educação Superior para o Desenvolvimento Regional (PROESDE), por meio da
atuação dos professores da Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), oportunizou o acúmulo
de conhecimento, a contribuição para elaboração do projeto,
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PROPOSTA DE ROTA TURÍSTICA PARA O MUNICÍPIO DE PAPANDUVA- SC
COMO ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO
Jayne Gonçalves Pereira1
Cirene Linzmeier Heyse²
RESUMO
A cultura está presente no cotidiano de uma sociedade, entretanto uma sociedade que não valoriza e divulga a sua
cultura, está fadada a viver sem história e como consequência, vindo a apresentar baixo índice de desenvolvimento,
tanto social quanto cultural. Norteado nesses parâmetros e nas orientações recebidas ao longo do curso de extensão
em Desenvolvimento Regional, do Programa de Educação Superior para o Desenvolvimento Regional PROESDE,
este estudo teve como referência o baixo índice de desenvolvimento no setor da cultura, da cidade de Papanduva,
município este, pertencente ao Planalto Norte do Estado de Santa Catarina, segundo os dados constantes no portal
de transparência da prefeitura municipal. Buscando a reversão desse índice, apresentamos como proposta de ação a
criação de uma Rota Turística, destacando as belezas naturais ainda pouco exploradas pela população, oportunizando
aos cidadãos o conhecimento da herança natural e o ambiente em que vive. Com isso, podemos destacar que as
ações participativas que tem o incentivo à cultura, como ponto central, podem promover o desenvolvimento de uma
região, pois consequentemente haverá o aumento da visibilidade do município, projetando-o não só regionalmente,
mas também nacionalmente. Por fim, com o intuito de implementação, esta proposta de ação foi apresentada ao
poder público municipal.
Palavras-chave: Cultura. Rota Turística. Desenvolvimento Regional.

1 INTRODUÇÃO
Este relato de experiência tem por objetivo propor ação de desenvolvimento, na área de
cultura, para o município de Papanduva- SC.
Desde sempre a cultura teve um papel importante dentro de uma comunidade, pois
tem ter um elevado grau de influência no desenvolvimento de uma sociedade, transmitindo
conhecimento entre as gerações e enriquecendo a herança histórica do município.
Outro fator importante influenciado pela cultura é a participação ativa no desenvolvimento
econômico de uma determinada região. Pode ser tomado como exemplo o patrimônio material
e imaterial de uma sociedade, pois o município pode se tornar um ponto turístico e vender
produtos originários de pequenos artesões, assim como de agricultores e apicultores.
Durante as aulas do Curso de Extensão em Desenvolvimento Regional do PROESDE,
foram vivenciadas um conjunto de atividades de ensino, pesquisa e extensão voltados à
formação do acadêmico, enquanto cidadão, capaz de intervir nas políticas públicas, mediante a
articulação entre sua formação acadêmica com o desenvolvimento socioeconômico da região. A
grade curricular do curso nos proporcionou um conhecimento amplo, na qual destacamos
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os módulos da História e Geografia Regional, Indicadores para o Desenvolvimento e,
Estratégias de Geração de Emprego e Renda que foram as bases teóricas desta proposta
de ação com o intuito de contribuir para o desenvolvimento de áreas que apresentam, segundo
dados oficiais, um baixo índice de desenvolvimento.
O site oficial da Prefeitura Municipal de Papanduva- SC apresenta, em seu portal de
transparência, um gráfico onde representa o baixo índice de desenvolvimento do município
em relação à cultura. Partindo deste pressuposto, este relato de experiência apresenta uma
proposta de desenvolvimento regional, na área do Turismo, onde foi analisado o baixo índice
de desenvolvimento na área da cultura, com apenas 0,267 %.
Diante dessas informações, e inteirando-se um pouco mais sobre a cidade de Papanduva, é
visível e assustador o baixo índice que compõe o resultado do desenvolvimento cultural, que será
apresentado no decorrer do trabalho. Com o intuito de reverter essa situação, com os conteúdos
e proposições apresentadas pelo curso e com a vontade de acrescer no desenvolvimento do
município, apresentamos a criação de uma rota turística, com narrativa histórica, valorizando
o artesanato local, a atividade agrícola e seus agricultores e ainda, as riquezas naturais do
município. Entretanto, tudo isso só será possível, com a ajuda dos órgãos públicos e com a
participação dos cidadãos papanduvenses.
Esta proposta foi levada até a Secretaria da Ação Social do município, secretaria esta
que responde pelo setor da cultura, onde apresentaram interesse em tornar ativa essa rota,
assim como, divulgar os lugares e contribuir para que esta proposta se realise, pois, prefeitura e
comunidade trabalhando juntos o projeto se torna mais forte, impulsionando o desenvolvimento
do município e projetando-o, não só regionalmente , mas também nacionalmente.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 O MUNICÍPIO DE PAPANDUVA E SUA FORMAÇÃO HISTÓRICA E SOCIAL
A cidade de Papanduva foi fundada no ano de 1954, é composta por aproximadamente
19.015 habitantes, possui uma área territorial de 759,832 m² e está situado na região do planalto
norte do estado de Santa Catarina, fazendo limite aos municípios de Itaiópolis, Monte Castelo,
Santa Terezinha, Rio do Campo e Major Vieira. A história do município inspirou a papanduvense
Sinira Damaso Ribas a escrever um livro chamado “Resgate de Memórias – Papanduva História
e Famílias”, neste livro ela relata desde o surgimento e primeiros moradores até as informações
colotadas no ano de 2004. Esta autora nos conta que Papanduva nasceu à beira de um caminho,
pois a origem do seu nome se originou do capim papuã. Conta em seu livro que:
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Os comerciantes viajores, com suas tropas faziam paragens nesta região, por encontrar
o papuã, excelente pasto para os animais. O capim-papuã da espécie Brachiaria
plantaginea, é uma gramínea com bom teor de proteína e alta digestibilidade, na
época, prestando-se ao pastejo. Por este motivo, em Papanduva, as caravanas faziam
paradas de vários dias, para recuperação, antes de prosseguir viagens. Papanduva é
um nome indígena, derivado do nome do capim e sufixo duva que significa muito.
O papuã é conhecido como capim-marmelada ou capim doce. (DAMASO RIBAS,
2004, p.25).

Desde o começo, a principal atividade econômica do município foi a pecuária e a
agricultura e principalmente o extrativismo vegetal da erva mate. Outro fato importante para a
história do município foi a passagem do famoso Monge João Maria, líder religioso da Guerra do
Contestado (1912-1917), um conflito por limites territoriais entre o estado de Santa Catarina e
Paraná. A presença deste monge exerceu forte influência religiosa na população daquela época,
refletindo até a atualidade, onde podemos constatar através da estatua alusiva a este personagem
que ste está na Praça José Guimarães Ribas, neste municcípio, como podemos observar na
imagem a seguir.
Imagem 1: Monge João Maria

Fonte: <https://www.papanduva.sc.gov.br/> Acesso em 12 out. 2018.

Segundo Damaso Ribas (2004), vários lugares ficaram consagrados, assim como vários
olhos d’agua, cujos lugares os devotos batizam suas crianças até hoje. Além do mais, a água,
liquido sagrado é servido como remédio. O município de Papanduva- SC completou em 2018
seus 64 anos de emancipação política e, mesmo sendo uma cidade pequena e pacata, apresenta
uma história riquíssima, cheia de aventuras, possuindo ainda, paisagens exuberantes, quedas
de águas que formam lindas cachoeiras e belos campos verdes, que tornam a paisagem ainda
atrativa.

2.1.1 Índices de Desenvolvimento do município de Papanduva-SC
Os índices de desenvolvimento são dados essenciais para relatar e mostrar qual é o
nível de desenvolvimento do município. A Prefeitura municipal deixa disponível em seu site
os gráficos de desempenho de todas as áreas, ambiental, econômico, área da educação, saúde,
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habitação, e também de cultura. Tais gráficos foram demonstrados abaixo:
Gráfico 1: Índice de Desenvolvimento Ambiental.

Fonte: <https://www.papanduva.sc.gov.br/> Acesso em 12 out. 2018

Gráfico 2: Indice de Desenvolvimento Econômico

Fonte: <https://www.papanduva.sc.gov.br/> Acesso em 12 out. 2018.

Gráfico 3: Indice de Desenvolvimento da Sáude

Fonte: <https://www.papanduva.sc.gov.br/> Acesso em 12 out. 2018.

Gráfico 4: Indice de Desenvolvimento na Habitação

Fonte: <https://www.papanduva.sc.gov.br/> Acesso em 12 out. 2018.

Gráfico 5: Indice de Desenvolvimento da Educação

Fonte: <https://www.papanduva.sc.gov.br/> Acesso em 12 out. 2018.

Gráfico 6: Indice de Desenvolvimento da Cultura

Fonte: <https://www.papanduva.sc.gov.br/> Acesso em 12 out. 2018.

Como pôde ser observado no último gráfico, o índice de desenvolvimento de cultura é
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o menor de todos, o que nos leva a perceber da importância em dedicar um estudo para propor
ações que venham a contribuir para o aumento deste índice. Tal fato é preocupante, e a postura
dos cidadãos debe ser a de contribuir com ideias ou propostas para que o município desenvolva,
em todas as áreas, pois todos os fatores estão interligados, direta ou indiretamente para que o
município se desenvolva.

2.1.2 Cultura no Município de Papanduva
Não se pode falar em qualidade de vida para o cidadão sem falar da importância da
cultura, valorizando seu modo de viver, suas crenças e costumes , sempre buscando a formação
global do indivíduo. Para tanto:
Vale nesta linha de continuidade a incorporação da dimensão antropológica da
cultura, aquela que, levada às últimas consequências, tem em vista a formação
global do indivíduo, a valorização dos seus modos de viver, pensar e fruir, de suas
manifestações simbólicas e materiais, e que busca, ao mesmo tempo, ampliar seu
repertório de informação cultural, enriquecendo e alargando sua capacidade de agir
sobre o mundo. O essencial é a qualidade de vida e a cidadania, tendo a população
como foco (BOTELHO, 2007, p.110).

Considerando o nível de relevância desta formação globasl do indivíduo, observou-se
que o índice de desenvolvimento da cultura no município é o menor de todos apresentados em
nossa pesquisa, por isso, como forma de contribuir com o desenvolvimento sócioeconômico
da cidade e dos cidadãos, foi sugerido a criação de uma rota turística, que levará a população
a conhecerem mais das suas raizes, e desvendarem as riquezas naturais e culturais. Tal rota irá
tornar conhecido variados pontos, comunidades, artesãos, agricultores e lindas cachoeiras e
nascentes de águas púras e cristalinas. Entretanto, será necessário a parceria da Municipal em
conjunto com a Secretaria da Ação Social que respondem publicamente pelo desenvolvimento
cultural e o turismo do município, para que esta proposta seja implementada.

2.1.3 O Potencial Turístico e o Desenvolvimento Sociocultural
O turismo é uma atividade que está relacionada às condições territoriais e geográficas
de uma região. Depende das características da paisagem natural, das condições ambientais
como: o clima, a vegetação, formas de relevo e hidrografia ou proximidade do oceano em
casos de cidades litorâneas, e cultural com paisagem arquitetônica, museus, eventos culturais,
estrutura do comércio e eventos econômicos como feiras comerciais. Tratando-se da cidade de
Papanduva é visível para todos que conhecem a fundo que o local possui ricas belezas naturais
ainda pouco exploradas, pois:
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Há ainda que se considerar o nosso grande potencial turístico. As belezas naturais
ainda são pouco exploradas. Nossa vegetação é exuberante, com quedas d’agua
magnificas, próprias para contemplação, outras para banho ou práticas de esporte,
além de sermos divisores de águas, nascente do Rio Itajaí e marcas da passagem do
monge João Maria. (DAMASO RIBAS, 2004, p. 127-128).

Como mencionou a autora, as belezas naturais ainda são poucas exploradas, e mesmo
passando vários anos dessa escrita a situação ainda é a mesma. Por isso, a sugestão de uma rota
turística composta, inicialmente, com os pontos turísticos que serão elencados a seguir. Em
Papanduva- SC, existem mais de 30 cachoeiras, várias cavernas e grutas, sem contar os sítios,
as serras com mata virgem e construções típicas oriundas de seus imigrantes. Ao fazer uma
pesquisa de possíveis locais para a visitação, percebeu-se que existe um número considerável
de lugares que até mesmo, poderíamos propor mais de uma rota, que poderão ser acrescentados
mais espaços, criando assim, mais itinerários interessantes. A seguir apresentamos resultante de
nosso primeiro estudo, pontos que podem ser reconhecidos como turísticos da cidade:
- Gruta Emidia: Localizada na comunidade de Pinhal e fica cerca de 30 km da sede e é
a maior, possuindo aproximadamente 1.500m².
- Gruta do Guarani: Fica a 20 km do Centro.
- Gruta do Paredão dos Queimados: Localizada a 3 km da sede.
- Gruta do Rio Iraputã: A 12 km da sede.
- Gruta do Rio da Veada: 15 km da sede.
- Gruta do Lageado dos Graneman: 15 km da sede.
- Gruta da Mica Branca: Localizada a 15 km da Cidade.
- Gruta Lagoa Seca: Mais recente, localizada a 3 km da sede.
- Cachoeira da Pratinha: Localizada a 30 km da sede.
- Cachoeira São João do Mirador: Localizada a 80 km da sede.
- Cachoeira do Rio Seco: Localizada a 55 km da sede.
- Cachoeira do Rio Bonito (Werka): Localizada a 57 km da sede. Está situada no terreno
da família Werka, na localidade de Rio Bonito. A família possuía uma farinheira artesanal, que
era movida pela força da água dessa cachoeira.
- Cachoeira Três Saltos: Localizada na localidade de Rio da Prata, fica a 12 km da
sede, e pode ser utilizada para a prática de rapel.
- Cachoeira de Coqueiros: A 27 km da sede.
- Serra do Pinheiro Seco: Este lugar é uma boa opção para quem gosta de admirar a
natureza. Está situada bem na divisa de Monte Castelo e Papanduva, além disso, é uma estrada
sem pavimentação, mas muito usada para acessar os municípios vizinhos de Rio de Campo e
Santa Terezinha.
- Morro da Pedra Branca: O morro da Pedra Branca está localizado na localidade de
Rio Bonito, cerca de 50 km do centro da cidade. Majestoso em sua altura, o morro tem como
atrativas taipas de pedra formando cavernas em suas extremidades.
- Restaurante e pousada da Jane: Está localizada a aproximadamente 50 km da cidade,
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na localidade de Nova Cultura, é muito conhecido pela ótima comida e hospitalidade.
- Poço do Monge João Maria: Situada na localidade de Passo Ruim, é um ponto
visitado por muitos fiéis, que buscam água e batizam crianças no local, por ser considerado um
local Santo. Fica a 4 km da sede.
- Nascente do Rio Itajaí: A 6 km da sede, a nascente é de fácil acesso, fica situada em
uma propriedade às margens da BR 116. O início do Vale do Itajaí fica a uns dois quilômetros
da nascente, o vale com aproximadamente 70 metros de altura. A cachoeira é de difícil acesso,
mas recompensa pela sua beleza.
Como podemos perceber, são diversos lugares que se pode visitar no município,
entretanto, neste momento, na rota proposta foram elencados os lugares de mais fácil acesso.

3 METODOLOGIA
Para se atingir os objetivos propostos, este estudo apresenta uma pesquisa do tipo
bibliográfica, documental e a campo. Na pesquisa bibliográfica, através de publicações em
livros e documentos, foi possível conhecer a formação histórica e cultural do município. A
continuidade da pesquisa foi realizada através do site oficial da Prefeitura Municipal onde
retiramos dados importantes acerca dos índices de desenvolvimento e possíveis locais turísticos
do município. Em relação à pesquisa de campo, fomos conhecer alguns locais com potencial
turístico, para sentir de perto seus atrativos. Dando continuidade, após fazer uma seleção prévia
dos lugares, organizamos uma proposta de rota turística para o município de Papanduva- SC
como estratégia de desenvolvimento na área da cultura, que será relatada a seguir.

3.1 PROPOSTA DE AÇÃO
A proposta de ação apresentada a seguir aborda a relação da cultura com o turismo
e desta forma pretende-se contribuir para que o índice da cultura, na cidade de Papanduva,
apresente aumento em seu percentual. Sobre isso, vale a pena ressaltar que a concepção de
cultura associada ao turismo se estabelece por meio do patrimônio cultural, sendo este o seu
principal atrativo. (Barreto, 2007) No entanto, essa relação é diversificada dado que cada região
responde de forma diferente aos desafios do turismo, ou seja, trabalham o turismo em função
da sua história e da essência da sua cultura. Cunha (2013) nos relata que as similaridades entre
turismo e cultura também podem ter uma dupla aplicação, pois por um lado, existe o turismo
como uma ação apenas focada na cultura ou forma cultural, entendido como o investimento
promocional da cultura, por outro, o turismo cultural que permite ao homem o acesso às
formas de expressão cultural proporcionando, deste modo, o encontro das culturas existentes e
estabelecendo relações com os valores adquiridos, promovendo e negociando o acesso a essa
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cultura pode a transformar num produto. Para este autor, é o turismo que combina diversos fatores
para permitir que um indivíduo possa desfrutar de uma manifestação de expressão cultural, de
heranças históricas, científicas ou do estilo de vida local de uma comunidade. Para que essa
ação seja colocada em pratica na cidade de Papanduva, o município poderá ajudar contribuindo
com um ônibus para levar as pessoas que tiverem interesse em se aventurar e também um guia
turístico para narrar os lugares e as histórias por onde forem passando. A seguir apresentamos
o layout da rota turística, onde foram selecionados, neste primeiro momento, 10 (dez) locais,
ficando assim constituída:
Imagem 2: Rota Turistica

Fonte: Jayne, Pereira (2018)

Neste momento faremos a apresentação de como se dará o percurso proposto:
1ª PARADA- INÍCIO DA ROTA: o primeiro local, que dará início a rota, será no Portal
da cidade, situado no trevo de acesso ao município, na BR 116. Inaugurado em 2008, o Portal
de acesso à cidade de Papanduva é considerado referência na região, devido a simbologia que
retrata toda a história do município em um mesmo monumento histórico. O projeto foi elaborado
com características rústicas de uma cidade de interior, ainda em desenvolvimento, sem deixar
de lado o requinte e modernismo, representados através de figuras em mosaico cerâmico, uma
arte muito apreciada para enriquecer esteticamente os mais diversos ambientes.
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Imagem 3: Portal da Cidade de Papanduva

Disponível em: <https://www.papanduva.sc.gov.br/> Acesso em 13 out. 2018.

2ª PARADA- MONUMENTO AO MONGE JOÃO MARIA: seguirá do trevo até a
praça José Guimaraes Ribas, no centro da cidade, na qual se destaca a imagem do Monge João
Maria, ali será narrada e história da cidade, e falado um pouco sobre a passagem do santo pela
cidade.
Imagem 4: Monumento ao Monge João Maria

Fonte: Dados da pesquisa (2018)

3ª PARADA- VISITA A GRUTA EMÍDIA: a próxima parada vai ser na gruta Emidia, lá
eles irão desvendar a beleza desta costrução da natureza com um piquenique de café da manhã
ao ar livre.
Imagem 5: Gruta Emidia

Disponível em: <https://www.papanduva.sc.gov.br/> Acesso em 13 out. 2018
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4ª PARADA- CACHOEIRA DA PRATINHA: visita a primeira das cachoeiras que
fazem parte do roteiro, localizada na comunidade da Pratinha, na região rural do município.
Imagem 6: Cachoeira da Pratinha

Disponível em: <https://www.papanduva.sc.gov.br/> Acesso em 13 out. 2018

5ª PARADA- RESTAURANTE E POUSADA DA JANE: a próxima parada será no
restaurante e pousada da Jane, localizado na comunidade de Nova Cultura, onde poderão
degustar pratos típicos trazidos pelos imigrantes.
6ª PARADA- CACHOEIRA DO SÃO JOÃO DO MIRADOR: depois de degustar a
ótima comida a rota continua e a próxima parada será na cachoeira da localidade de São João
do Mirador.
Imagem 7: Cachoeira do São João do Mirador

Disponível em: <https://www.papanduva.sc.gov.br/> Acesso em 12 out. 2018

7ª PARADA- CACHOEIRA DO SÃO JOÃO DO MIRADOR: agora os visitantes vão
se deliciar, se o tempo permitir, se refrescando nas águas cristalinas da Cachoeira do Rio Seco
na localidade de mesmo nome.
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Imagem 8: Cachoeira Rio das Pedras

Fonte: Dados da pesquisa (2018)

8ª PARADA- CACHOEIRA DOS WERKAS: a próxima parada é na localidade do Rio
Bonito, na cachoeira dos Werkas, onde a família Werka, proprietária da mesma, possuía
no século passado, uma fábrica de farinha artesanal, que atualmente encontra-se desativada,
movida exclusivamente pela força da água oriunda desta cachoeira. Essa localidade, assim
como as outras possui um santo padroeiro da igreja local, e em Rio Bonito a santa é Nossa
Senhora Aparecida.
Imagem 9: Cachoeira dos Werkas

Disponível em: <https://www.papanduva.sc.gov.br/> Acesso em 13 out. 2018

9ª PARADA- SERRA DO PINHEIRO SECO: Esta será nossa última parada, onde no
caminho de volta ao centro da cidade de Papanduva, acontece a última e igualmente bela
parada na Serra do Pinheiro Seco, possibilitando aos visitantes momentos de admiração, pois
do alto da mesma é possível ver todas as comunidades visitaram além da esuberante paisagem
composta de váriados tons de verdes, dos campos e das montanhas.
Imagem 10 – Serra do Pinheiro Seco

Disponível em: <https://www.papanduva.sc.gov.br/> Acesso em 13 out. 2018.
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10ª PARADA- CENTRO COMERCIAL DO MUNICÍPIO: Como ponto final da rota,
elencamos o centro comercial do município, onde o guia fará um relato destacando a importância
de se conhecer e valorizar as tradições e raízes de uma sociedade convidando-os a conhecerem
o comércio local para adquirirem souvenires e levarem consigo, além da memória visual, algo
material que remete ao município visitado.
A sugestão foi proposta para contribuir com o municipio, e principalmente para que
as pessoas que, ainda não tem conhecimento, ou oportunidade de conhecer e visitar os locais
turisticos dentro do próprio território possam ter acesso a esses lugares.
4 CONCLUSÃO
A cultura está presente na comunidade, no cotidiano, nos costumes, nas conversas e
principalmente na formação de caráter de todos os cidadãos. No decorrer do curso de Extensão
em Desenvolvimento Regional, foram apresentadas aos alunos inúmeras formas de investigar,
criar, idealizar e observar o ambiente em que vivemos, em todos os âmbitos. O mais interessante
foi que este curso nos proporcionou a vontade de contribuir no desenvolvimento da região
onde estamos inseridos e mostrou que todas as pessoas, enquanto cidadãos, são atores sociais
importantes dentro de uma sociedade. Diante da motivação proporcionada pelo curso de extensão,
do qual fui agraciada, a proposta de rota turística para o município de Papanduva-SC como
estratégia de desenvolvimento, poderá sim contribuir para o desenvolvimento socioeconômico
e cultural do município pois, caminhar na cultura é caminhar atrás da sua própria história.
Cada lugar tem a sua própria história, e Papanduva foi berço de uma honrosa e rica
colonização. As suas belezas naturais ainda pouco exploradas pode atrair muitos turistas,
começando pelos próprios papanduvenses, além do mais diante da rota sugerida podemos
esperar que muitos artesanatos serão vendidos, os colonos poderão vender seus alimentos
orgânicos, além de poderem preparar um lugar para tomar um café, experimentar comidas
típicas e caseiras. Tudo está interligado, de forma direta ou indireta.
Após elaborar o projeto e com a finalização do curso, conclui-se que somos importantes
para o desenvolvimento da nossa região, cada um pode contribuir de uma forma ou outra, com
a sugestão de uma ideia, um negócio novo ou um ato empreendedor para gerar novos empregos.
Desde o colono até o empresário, todos tem a responsabilidade de contribuir com o ambiente
em que esta inserida. E a nossa região é uma região rica, em natureza, e no potencial econômico,
principalmente com a influência de cooperativas e da agricultura. Por tudo isso, o projeto foi
apresentado ao órgão competente, e será acompanhado com eficiência para que possa ser um
fator que influencie no desenvolvimento da cultura da cidade de Papanduva, porque caminhar
para a cultura é caminhar atrás da sua própria história.
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RELATO DAS ATIVIDADES DO CURSO DE EXTENSÃO EM
DESENVOLVIMENTO REGIONAL NA UNOESC EM 2018
Tania Maria dos Santos Nodari1
Paulo Ricardo Bavaresco2
Edina C. Rodrigues Ruaro3
RESUMO
O Programa de Educação Superior para o Desenvolvimento Regional (PROESDE) consiste num conjunto de
atividades de ensino, pesquisa e extensão voltadas à articulação da melhoria do ensino de graduação ao processo
de desenvolvimento socioeconômico das áreas de abrangência das Agências de Desenvolvimento Regional. O
Curso de Extensão em Desenvolvimento Regional se insere no contexto PROESDE, desenvolvido pela Secretaria
de Educação do Estado de Santa Catarina em convênio com Instituições Universitárias. A carga horária do Curso
de Extensão em Desenvolvimento Regional é de 200 horas e contempla componentes curriculares, abrangendo
as dimensões do desenvolvimento sustentado (social, ambiental, econômica, cultural, espacial e política) além de
dois Seminários Regionais, visitas técnicas e um Seminário Estadual. As vagas são destinadas a alunos oriundos
de cursos de graduação estipulados pelo Programa. A seleção dos alunos é feita por sorteio e, obrigatoriamente,
os alunos devem estar cadastrados no Programa de Bolsas Universitárias de Santa Catatina (UNIEDU). A
Unoesc participa do Proesde/Desenvolvimento desde 2014 e o Programa já beneficiou 606 Alunos dos campi de
Joaçaba, Campos Novos, Videira, Xanxerê, São Miguel do Oeste, Maravilha, Itapiranga e Dionísio Cerqueira.
A concretização do programa oportuniza maior inserção das instituições de ensino superior em suas regiões de
abrangência, com o objetivo de promover o desenvolvimento regional por meio da formação de profissionais
com visão empreendedora, capazes de planejar, implantar, gerir e avaliar projetos de desenvolvimento regional
sustentável.
Palavras-chave: Desenvolvimento regional. Políticas públicas. Extensão. Unoesc.

1 INTRODUÇÃO
A Universidade do Oeste de Santa Catarina (UNOESC), é uma universidade
comunitária, sendo uma das instituições propulsoras do desenvolvimento, da pesquisa e das
perspectivas socioculturais e educacionais nas regiões de abrangência. São, aproximadamente,
118 municípios e mais de 1 milhão de pessoas em uma área geográfica que vai desde Santa
Cecília, no planalto central catarinense até a fronteira com a Argentina, atingindo o sudoeste do
Paraná e o noroeste do Rio Grande do Sul. A Unoesc atua na graduação, com mais de 50 cursos
em todas as áreas do conhecimento, além de Cursos de especialização, mestrado e doutorado. A
Universidade do Oeste de Santa Catarina (UNOESC), como uma universidade comunitária, tem
contribuído para o processo de desenvolvimento social, político e econômico das localidades
onde está inserida, por meio das atividades do ensino, da inovação tecnológica, da pesquisa e
das atividades de extensão.
Doutora em Ciências Humanas pela Universidade Pablo de Olavide de Sevilla/UFSC; Coordenadora
Institucional do Proesde na Universidade do Oeste de Santa Catarina de Joaçaba; tania.nodari@unoesc.edu.br
2
Coordenador Proesde em São Miguel do Oeste. paulo.bavaresco@unoesc.edu.br
3
Coordenadora do Proesde em Xanxerê. edina.ruaro@unoesc.edu.br
1
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É por meio da extensão, onde são estimuladas ações socioeducativas visando a redução
das desigualdades regionais a promoção da distribuição de renda e da diminuição da pobreza
e inclusão social, enfim, do desenvolvimento regional, que a Universidade assume o papel
de agente de transformação social. Enfatizando esse aspecto, Silva (2011), afirma que o
fortalecimento da relação universidade-sociedade, se dá quando acontece o desenvolvimento
de ações que possibilitem contribuir para a qualidade de vida dos cidadãos.
Assim, além das funções de ensino e pesquisa, a Universidade assume também o papel
de agente de desenvolvimento econômico e social. Diante desta abordagem, o objetivo deste
trabalho é relatar a experiência da Universidade do Oeste de Santa Catarina com a realização
do Curso de Extensão em Desenvolvimento Regional, integrante do Programa de Educação
Superior para o Desenvolvimento Regional, criado pela Secretaria de Educação do Estado de
Santa Catarina.
Dessa forma, foi celebrado convênio entre a Universidade do Oeste de Santa Catarina e
a Secretaria de Educação do Estado de Santa Catarina, para a implementação do Programa de
Educação Superior para o Desenvolvimento Regional (Proesde).
O projeto do curso foi elaborado pela vice-reitoria acadêmica, atendendo às normas do
Proesde, conforme Portaria n. 47/SED/2013 da Secretaria de Estado da Educação e Agência de
Desenvolvimento Regional.
Conforme o Projeto Pedagógico do curso, os objetivos do Curso de Extensão em
Desenvolvimento Regional são promover a melhoria da educação no Oeste Catarinense,
a partir de cursos de extensão estratégicos para o desenvolvimento regional sustentável e
integrar o esforço da universidade ao do Governo do Estado por meio de suas Agências de
Desenvolvimento Regional (ADRs), visando à melhoria da qualidade dos cursos de graduação,
para que contribuam para o desenvolvimento regional, a partir do binômio teoria-prática.

2 A UNOESC E O PROESDE
Na Unoesc, o Curso de Extensão em Desenvolvimento Regional abrange oito ADRs,
atingindo 73 municípios. Os cursos selecionados atendem às peculiaridades das regiões de
abrangência da Agência de Desenvolvimento Regional contempladas no programa, de modo
a tornar mais efetiva a contribuição das universidades ao desenvolvimento regional. Por outro
lado, o número de cursos participantes contempla um leque considerável de áreas.
A Unoesc participa do Proesde - Desenvolvimento desde 2014, e nestes anos o Programa
envolveu 606 alunos, sendo que em 2018 são 71 alunos de diversos Cursos de graduação,
de Joaçaba, Campos Novos e Videira, Xanxerê, São Miguel do Oeste, Maravilha Itapiranga
e Dionísio Cerqueira. Os alunos participantes recebem bolsa de estudo de 70% do curso de
graduação pelo período de 12 meses e como contrapartida frequentam o Curso de Extensão,
que é gratuito.
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Na região de abrangência, são 74 municípios de 08 Agências de Desenvolvimento
Regionais.
Quadro 1: Participantes 2014/17
ANO
2014
2015
2016
2017
2018
TOTAL
Fonte: UNOESC (2017).

NR. DE ALUNOS
198
164
81
92
71
606

3 METODOLOGIA DO CURSO
O Curso de Extensão em Desenvolvimento Regional, na Unoesc, acontece em regime
especial, com as aulas ministradas aos sábados pela manhã e, eventualmente, no período
noturno. As aulas são ministradas em salas de aula, com o auxílio de multimídias e acesso
à Internet wi-fi. Os professores que ministram os conteúdos, na maioria mestres e doutores,
fazem parte do quadro de professores da Unoesc, com titulação mínima de especialista na área
de conhecimento.
Os componentes curriculares buscaram atender às áreas estratégicas para a promoção do
desenvolvimento regional, conforme relacionado no Quadro 2.
Além das aulas são contempladas atividades visando estabelecer uma relação entre a
teoria e a prática, como visitas técnicas, nas quais os participantes podem conhecer experiências
que promoveram o desenvolvimento da região em que estão inseridos.
Quadro 2: Estrutura do Curso
Nº
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

COMPONENTES CURRICULARES
Desenvolvimento Regional
Economia solidária
Ambientes e recursos naturais regionais: características e conservação
Cidadania e Políticas públicas
Empreendedorismo
Seminário de melhores práticas em desenvolvimento regional I
Cultura e educação: aspectos gerais e potencialidades
Estratégias de Geração de Emprego e Renda
Planejamento Estratégico Participativo
Captação de recursos e Gestão Social
Elaboração de Projetos de Desenvolvimento
Visita Técnica
Seminário de melhores práticas em desenvolvimento regional I
Total
Fonte: Projeto Pedagógico do Curso (2017).

CARGA HORÁRIA
18 h/a
08 h/a
16 h/a
18 h/a
16 h/a
10 h/a
10 h/a
18 h/a
18 h/a
18 h/a
30 h/a
10 h/a
10 h/a
200 h/a

O Curso de Extensão em Desenvolvimento Regional tem um total de 200 horas-aula,
abrangendo as atividades em sala de aula, dois seminários regionais, visitas técnicas e um
seminário estadual. Os seminários estaduais são realizados nos diversos campi da Unoesc e
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contam com a participação dos professores e alunos matriculados no curso da Unoesc. Nesses
seminários são apresentados palestras e relatos de experiências que versam sobre casos de
promoção de emprego e renda e do desenvolvimento.
Em 2018, no Seminário I foi integrado com o componente de Visita Técnica, sendo
que foi realizado uma viagem técnica para a Serra Gaúcha com o objetivo de conhecer
empreendimentos que geram emprego e renda na região. Desta forma, foram visitadas e ouvidas
experiências de vinícolas familiares e de cooperativas, assim como de atividades culturais e
empreendimentos familiares. Os alunos também conheceram como se formaram rotas turistas
que transformaram algumas comunidades.
Já no Seminário II, as turmas apresentaram os projetos de final de curso. Estes projetos
versaram sobre vários temas para o desenvolvimento das regiões onde os alunos estão inseridos.
A turma de Joaçaba, por exemplo, se ocupou em propor ações voltadas para o turismo da região.
No que se refere ao processo de avaliação dos componentes curriculares, o curso seguiu
as normas do regimento da Unoesc para os cursos de graduação, ou seja, aproveitamento a
frequência mínima de 75%, e média de 7,0 nos componentes curriculares.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Devemos considerar que a Universidade do Oeste de Santa Catarina (Unoesc) ingressou
no Programa de Desenvolvimento Regional a partir de 2014 sendo que o Curso de Extensão em
Desenvolvimento Regional teve resultados positivos, pois abrangeu vários municípios e 606
alunos de graduação de diversas áreas do conhecimento participaram do curso.
No componente curricular Gestão de Projetos de Desenvolvimento, foram elaborados
pelos alunos projetos voltados à promoção do desenvolvimento nas regiões onde estão inseridos,
sempre atendendo às necessidades prioritárias dessas regiões
Diante do exposto, deve-se destacar que a contribuição do Programa é essencial para
a formação pessoal e profissional dos participantes, pois o egresso recebeu formação para
compreender o desenvolvimento, gerenciar programas, liderar equipes e ser agente empreendedor
de desenvolvimento, a partir da sua área de formação superior em seu curso de graduação.
Também foi importante para a integração da Universidade com as Agencias Secretarias de
Desenvolvimento Regional, que acompanharam diretamente o desenvolvimento do Curso.
Espera-se que o egresso do Curso de Extensão em Desenvolvimento
Regional seja capaz de compreender sistemicamente o desenvolvimento, traçar e implementar
estratégias de gestão e gerenciar programas e projetos.
Também se deve frisar que o Programa foi essencial para muitos alunos que se
beneficiaram com a bolsa de estudo, incentivando, dessa forma, a continuidade do curso de
graduação.
Por fim, espera-se que o Programa tenha continuidade pelos benefícios que este oferece
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e também pelas contribuições relacionadas ao desenvolvimento regional já mencionadas.
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