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Epígrafe 
 

“Não basta ensinar ao homem uma especialidade, porque se tornará assim uma 
máquina utilizável e não uma personalidade. É necessário que adquira um 

sentimento, senso prático daquilo que vale a pena ser empreendido, daquilo que é 
belo, do que é moralmente correto.” 

 
Albert Einstein 



 
RESUMO  

 
A partir de meados da década de 1980, começa a ganhar força no mercado 
brasileiro o turismo alternativo, atividade esta que traz a tona problemas 
causados pelo turismo de massa, que usa de maneira impensada ambientes 
frágeis, colocando em risco hábitos e costumes de comunidades e também 
impactos negativos à fauna e flora. No Paraná existe grande potencial para se 
desenvolver esta modalidade de turismo em comunidades tradicionais. Trata-se 
das comunidades de faxinais. Estas comunidades desenvolvem um modo de 
produção comunitário, com áreas de uso comum para criação de animais em 
ambiente de Floresta com Araucária, além de áreas particulares para plantar. 
Atualmente, existem cerca de 44 comunidades de faxinais na região Centro-Sul 
do estado, 07 destas localizadas no Município de Prudentópolis. Desta forma, o 
objetivo desta pesquisa é avaliar o potencial turístico das comunidades de 
faxinais neste município. A grande maioria dos faxinais de Prudentópolis possui 
em seu entorno áreas utilizadas para a prática do turismo ecológico (visitação a 
cachoeiras) e também a prática do turismo de aventura (rapel, treeking). O que se 
busca com este estudo é a inclusão dos faxinais neste sistema por meio do 
Turismo Comunitário, uma segmentação turística que se encaixa no turismo 
alternativo e sobretudo prioriza o bem estar da comunidade local, respeitando 
seus limites e desejos e permitindo que os residentes realizem a gestão do 
turismo. Para tanto, dois complexos de narrativas turísticas foram identificados: a 
etnicidade (comidas típicas, costumes, tradições, canções, danças, religiosidade, 
cotidiano de trabalho) e a história econômica e tecnológica (agricultura de 
subsistência, extrativismo da madeira e da erva mate, tropeirismo, criação de 
porcos, agroindústria de fumo). Acredita-se que esta segmentação do turismo 
pode significar uma recontextualização econômica para estas comunidades, além 
de poder conservar suas paisagens culturais e reforçar suas características 
comunitárias. 
 
Palavras-chave: Turismo Alternativo; Turismo Comunitário; Comunidades 
Tradicionais; Faxinal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ABSTRACT  
 
In the early 1980 the alternative tourism begins to gain strength in Brazilian 
market. This activity shows problems caused by mass tourism that explore fragile 
environment in an unthinking way putting the customs and habits of the local 
communities under threat as well as the local flora and fauna. In Paraná State 
there is a great potential to develop this kind of tourism activity in traditional 
communities. These communities are named faxinais, where is developed a 
community production with a joint area to raise animals in an environment of 
Araucária Forest and private areas to plant. Nowadays there are about 44 faxinal 
areas in Center –South of the State, 07 of them are located in Prudentópolis. For 
this reason the purpose of this research is to evaluate the touristic potential in 
faxinal communities of this borough. There are already areas around the faxinais 
exploring ecological tourism (visit to the waterfalls) and also the adventure 
tourism (rapel, trekking). Through Community Tourism, a tourist segmentation 
that fits in the alternative tourism and above all prioritizes the local community 
well-being, respecting their limits and desires and allowing that local people 
carry out the tourism management. So the intention of this study is the inclusion 
of the faxinal areas in this system. For this two complex of touristic narratives 
have been identified: ethnic(typical food, costumes, traditions, songs, dance, 
religion, everyday work) and the economic and technological history( 
subsistence agriculture, wood and erva-mate extraction, tropeirismo, pig rising 
and tobacco agribusiness). It is believed that this segmentation can mean an 
economical improvement for these communities and also the preservation of 
their cultural environment. 
 
Key Words: Alternative Tourism; Community Tourism; Traditional 
Communities;  Faxinal. 
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INTRODUÇÃO 

  

O turismo se apresenta como um potencial de desenvolvimento 

para muitos municípios. Esta atividade pode significar uma nova etapa  de 

desenvolvimento econômico e social na história destes, articulando suas 

características físicas, culturais, de organização social e técnicas. 

O estado do Paraná apresenta inúmeras possibilidades de 

implementação do turismo. O governo estadual criou em 2005 dez regiões 

turísticas, dentre as quais a “Terra dos Pinheirais”, localizada na região centro-sul 

do estado. É nela que se encontra o município de Prudentópolis, com um 

potencial turístico reconhecido estadual e nacionalmente em atrativos naturais, 

culturais e, sobretudo, na junção destes. 

Na história da humanidade, pode-se perceber a relação sempre 

existente entre homem e natureza, porém está em constante mutação devido ao 

desenvolvimento humano, suas necessidades, as relações sociais que os cercam, 

entre outros fatores.  

As mudanças decorrentes do processo de desenvolvimento 

tecnológico possibilitaram ao homem viver em agrupamentos fixos, dando início 

ao que atualmente se denominam cidades. O desenvolvimento de espaços 

urbanizados acarretou uma modificação da relação do homem com a natureza, o 

que alguns autores compreendem como um afastamento entre estes. (BENI, 

2001, p. 55).  

Este afastamento criou novas necessidades de lazer. Beni (2001, 

p. 55) coloca que o homem moderno, buscando fugir do caos urbano das grandes 

cidades, “...anseia pela liberdade antiga e seu domínio da natureza. O que sente, 

na realidade, é um desejo de fuga das cadeias diárias.” 

Isto leva a se considerar a necessidade de possibilitar ao homem 

moderno uma (re)socialização com a natureza através de atividades de lazer 
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realizadas nos espaços rurais. Nestes o contato com a fauna e flora podem 

amenizar o estresse das cidades. 

Uma alternativa de possibilitar tal contato é por meio de uma 

segmentação turística que combata os males do turismo de massa. No turismo 

alternativo, compreendido em uma modalidade de turismo consciente1, inserem-

se o ecoturismo, o turismo rural, o turismo cultural, o turismo de base 

comunitária, dentre outros. Tais modalidades trabalham com um número 

reduzido de turistas que entram em contato com o ambiente e com as populações 

locais. Para Wearing; Neil (2001, p. 02) o turismo alternativo “caracteriza-se pela 

tentativa de minimizar o visível impacto ambiental e sociocultural negativo das 

pessoas em férias, promovendo abordagens radicalmente em relação ao turismo 

convencional”. 

O município de Prudentópolis possui o perfil para que esta prática 

alternativa seja adotada. Isto devido a suas características interioranas, seu povo 

hospitaleiro e acolhedor, além dos inúmeros locais com potencialidade para o 

turismo. A natureza e a riqueza histórica e cultural deste município de mais de 

um século, são, sem dúvida, um chamariz para as pessoas que buscam uma fuga 

de sua rotina em um local tranqüilo, que una homem e natureza. 

Entre as inúmeras potencialidades turísticas que o município 

apresenta uma, em particular, despertou a atenção e se tornou objeto de estudo 

para a realização deste trabalho, trata-se das comunidades faxinalenses. Tais 

comunidades têm como característica principal o meio de produção comunitário, 

que integra o homem a Floresta com Araucária. Ao todo, em Prudentópolis, são 

sete as comunidades faxinalenses, todas com potencialidade para o 

desenvolvimento do turismo. Este trabalho optou por analisar e traçar as 

potencialidades turísticas de apenas uma destas comunidades, a Comunidade 

Faxinalense de Barra Bonita. 

                                                 
1 O termo refere-se a preocupação mutua de turistas e residentes em conservar o local de visitação, 
respeitando sua capacidade de carga para minimizar impactos negativos. 
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Por se tratar de uma Comunidade Tradicional torna-se possível  a 

implantação de uma forma de turismo onde a população local, os faxinalenses 

participem de todo o processo de implantação da atividade turística, por meio do 

Turismo Comunitário que para Sampaio (2005, p. 76) que vai na direção de um 

modelo de desenvolvimento que busca tornar as relações produtivas mais 

solidárias . Uma segmentação turística que visa a participação da comunidade no 

desenvolvimento da atividade desde seu planejamento até sua execução, é a 

comunidade quem decide o que fazer e quando fazer. Sendo esta além dos 

atrativos naturais e culturais um atrativo turístico diferenciado mostrando sua 

maneira de viver aos turistas. 

Para implantar o turismo onde quer que seja, em um aglomerado 

urbano ou em uma comunidade rural, algumas preocupações devem ser as 

mesmas. Isto se refere especialmente àquelas concernentes à vontade dos 

moradores locais, ou seja, se estes querem ou não desenvolver o turismo no lugar 

onde residem. 

As comunidades faxinalenses já estiveram muito mais presentes 

no território municipal. Com o passar dos anos elas enfrentaram diversos 

problemas que causaram uma diminuição em seu número. Uma das principais 

razões para esta diminuição é a questão econômica. A questão que se coloca, 

portanto, é se o turismo pode ser um mecanismo de recontextualização 

econômica e um meio de conservação da cultura e da paisagem faxinalense em 

Prudentópolis. 

Com o intuito de responder a estas e mais questões que surgiram 

no desenvolvimento deste trabalho, realizaram-se pesquisas bibliográficas em 

publicações acerca dos temas turismo, comunidades faxinalenses, turismo 

alternativo, turismo comunitário, além de publicações relacionadas à 

Prudentópolis e sua região. Para aproximar o estudo da realidade da comunidade 

escolhida, utilizou-se como instrumento de pesquisa um questionário. Neste, 40 

famílias residentes na comunidade faxinalense de Barra Bonita responderam a 

questões relevantes ao tema turismo alternativo e comunidades de Faxinais. 
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Também utilizou-se dados de um levantamento da Ong Instituto Guardiões da 

Natureza – ING, com sede em Prudentópolis, que possui uma forte atuação nas 

comunidades faxinalenses municipais. 

O trabalho está estruturado em três capítulos. O primeiro capítulo, 

pretende trazer à discussão as comunidades faxinalenses enquanto comunidades 

tradicionais. Além disso, objetiva-se analisar a atividade turística como uma 

alternativa para as comunidades tradicionais, com vistas à conservação de suas 

características tradicionais e relações comunitárias, ao mesmo tempo, como fator 

de desenvolvimento econômico e de estabelecimento de novas relações sociais e 

culturais entre turista e população local. 

O segundo capítulo busca investigar como a atividade do turismo 

é desenvolvida em Prudentópolis, suas potencialidades e sua situação atual, 

identificando seu patrimônio natural e cultural, buscando a inserção das 

comunidades faxinalenses neste contexto e no panorama atual das comunidades 

do município. Foca-se ainda o papel do poder público municipal no tocante a esta 

atividade. 

O terceiro capítulo traz a análise dos dados obtidos na pesquisa 

realizada pelo autor junto à comunidade de Barra Bonita, confrontando-os com 

os dados do ING e também com dados de Marques (2004). Esta análise procura 

realizar a integração dos temas faxinais e turismo, partindo do Faxinal de Barra 

Bonita. Avalia-se as potencialidades deste faxinal para desenvolver tal atividade 

de forma comunitária. 
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– CAPITULO I – 

TURISMO E COMUNIDADES TRADICIONAIS: 

ALGUMAS REFLEXÕES 

 

 

O turismo, se bem planejado, pode se tornar um aliado para a 

manutenção do modo de vida de comunidades tradicionais. Partindo desta 

afirmativa, este capítulo tem o intuito de buscar a compreensão da atividade 

turística como um fator econômico e social que possibilite o desenvolvimento de 

comunidades tradicionais, além de proporcionar uma valorização cultural das 

mesmas. Aprofunda-se aqui a análise para as comunidades faxinalenses, sujeitos 

desta pesquisa. 

São abordadas as várias possibilidades da atividade turística e 

como a mesma pode contribuir para o aumento na geração de renda e empregos. 

Quando se pensa em turismo, não há como desvencilhá-lo do contexto 

econômico, pois este é um fator determinante para projetos de desenvolvimento 

local. Porém, é importante não pensar apenas no lado econômico, pois a busca 

desenfreada por lucro pode aumentar o risco de a atividade se tornar um turismo 

de massa, praticado por um grande contingente de pessoas sem o respeito à 

capacidade de carga e às características culturais do local.  

Para evitar que isso ocorra é imprescindível que se aborde a 

questão sócio-cultural presente no turismo, ainda mais quando se pensa em 

realizar a atividade dentro de comunidades tradicionais. Desta forma, a reflexão 

se volta, sobretudo, para uma nova maneira de se pensar o funcionamento da 

atividade turística, o turismo de base comunitária, em que a comunidade participa 

de seu desenvolvimento e gestão e faz respeitar seus interesses e limites. 

 

 



17 

1 TURISMO COMUNITÁRIO COMO ALTERNATIVA PARA 

POPULAÇÕES TRADICIONAIS 

 

Pensar na implantação de atividades turísticas em comunidades 

tradicionais é pressupor que a comunidade tenha interesse em desenvolver tal 

atividade, participando no seu planejamento e gestão. A atividade turística deve 

ser encarada não como atividade principal, mas sim como uma atividade 

complementar às atividades tradicionais que a comunidade desenvolve. Ela deve 

auxiliar a manutenção dos hábitos e costumes que caracterizam a comunidade 

como tradicional. Diante disto, procurou-se primeiramente apresentar uma 

discussão em torno das comunidades de faxinais e da inserção destas no quadro 

geral dos povos e comunidades tradicionais brasileiros, apresentando o panorama 

das contribuições científicas relacionadas à temática. Na seqüência, as reflexões 

se voltam às possibilidades de se pensar em turismo alternativo e comunitário 

quando se trata de comunidades de faxinais. 

 

 

1.1 OS FAXINAIS ENQUANTO COMUNIDADES TRADICIONAIS 

 

Para o presente trabalho, o turismo terá como foco de sua 

reflexão as comunidades faxinalenses. Tais comunidades foram, a partir da 

década de 1980, consideradas como uma organização social camponesa presente 

no Centro-Sul do Paraná (Figura 01). Apenas recentemente, a partir de 2006, 

estas passaram “oficialmente” (Decreto Presidencial n. 10.884) a ser 

consideradas comunidades tradicionais, devido às particularidades no seu modo 

de vida e na sua forma de produção. 
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FIGURA 01 – LOCALIZAÇÃO DOS FAXINAIS NO ESTADO DO       
PARANÁ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Cunha (2003, p. 63). 

 

Conforme Chang (1988), mesmo antes da chegada dos imigrantes 

no final do século XIX e início do século XX, o caboclo já habitava a região  

centro-sul do estado, utilizando a terra de forma comunitária. Porém, foi a partir 

da vinda dos imigrantes europeus que o “Sistema Faxinal” realmente se 

consolidou como uma forma de produção tal como ainda é possível encontrar nos 

dias atuais.  

Os faxinais apresentam sua organização dividida em dois 

espaços, o criadouro comum e as terras de plantar. Segundo Löwen Sahr (2005a, 

p. 43):  

 

As terras do Criadouro Comum são, em geral, formadas por vales 
com relevo suavemente ondulado e presença de cursos d’águas. Elas 
abrigam um ambiente florestal alterado pelo pastoreio extensivo. Já 
as Terras de Plantar, se localizam geralmente nas encostas, em áreas 
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mais íngremes, e são separadas do criadouro através de um sistema 
de Cerca. (grifos do autor) 

 

A utilização destas áreas é complementada por Oliveira (2008, p. 

75) da seguinte maneira:  

 

As terras de criar constituem um conjunto de localidades privadas e 
próximas entre si, colocadas em uso comum. Já as terras de plantar 
são propriedades que embora próximas, têm um uso privado. As 
primeiras são separadas das segundas por uma cerca comum, bem 
fechada, ao longo do seu perímetro. 

 

Os faxinais fazem parte da história da ocupação do estado do 

Paraná e também da formação de muitos de seus municípios e, atualmente, é 

possível encontrar comunidades com esta forma de organização social em alguns 

deles. Entretanto, sua preservação cada vez mais encontra obstáculos difíceis de 

serem superados. Ao longo de sua história, os faxinais já se integraram em 

diferentes fases da economia paranaense: criação de suínos, extração de erva-

mate e madeira.  

Löwen Sahr e Iegelski (2003) apontavam que a falta de uma 

política efetiva voltada às comunidades faxinalenses fez com que muitos de seus 

moradores vendessem suas terras para grandes fazendeiros, que nelas implantam 

sistemas de monocultura intensiva, devastando as matas nativas que antes os 

sustentavam. O Decreto Federal n. 6.0402, lançado pelo governo federal em 

fevereiro de 2007, visa tirar as comunidades faxinalenses - bem como outras 

comunidades e povos tradicionais - da invisibilidade, entretanto, ainda não 

apresenta resultados concretos. 

Portanto, é preciso conhecer a situação atual dos faxinais para que 

se possa levantar a questão sobre a prática do turismo de base comunitária nestas 

                                                 
2 Institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. No 
seu Art. 3º § 1º reconhece e caracteriza os Povos e Comunidades Tradicionais; no mesmo artigo, mas em 
seu § 2º caracteriza os Territórios Tradicionais. (BRASIL, 2007) 
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comunidades. O turismo pode ser um fator contribuinte para sua preservação 

frente às pressões econômicas, sociais e culturais. 

Em termos acadêmicos, muito se tem produzido nos últimos anos 

sobre as comunidades faxinalenses. Esta produção se concentra, sobretudo, em 

um grupo intitulado “Rede Faxinal Pesquisa”, que congrega uma equipe 

multidisciplinar de pesquisadores regionais, mas que, entretanto, extrapola 

também este grupo. Existem estudos que apontam especificidades de algumas 

destas comunidades, entre estes o de Carvalho (1984) sobre o Faxinal do Couro 

no município de Irati; o de Nerone (2000) sobre o Faxinal Marmeleiro de Baixo 

no município de Rebouças; o de Löwen Sahr e Iegelski (2003), Monteiro (2006) 

e Ferreira (2006) sobre o Faxinal Sete Saltos de Baixo no município de Ponta 

Grossa; o de Lemes (2005) sobre o Faxinal dos Lemes no município de Ipiranga; 

o de Iegelski sobre o Faxinal da Linha Paraná no município de Prudentópolis 

(2002), o de Souza (2001) e Schuster (2007) sobre o Faxinal Saudade Santa 

Anita no município de Turvo; o de Barbosa (2007), Alves (2008), Gomes (2008) 

e Simões (2009) sobre o Faxinal Taquari dos Ribeiros no município de Rio Azul; 

e o de Ferreira (2008), sobre o Faxinal Lageado de Baixo, no município de 

Mallet, e sobre o Faxinal Lageado dos Mello no município de Rio Azul. 

Existem também estudos que trabalham a questão dos faxinais de 

forma mais abrangente, não se restringindo a um único caso. Estes estudos têm 

um caráter teórico ou temático. Entre os estudos de caráter mais teórico estão os 

de Löwen Sahr e Cunha (2005), Sahr e Löwen Sahr (2006), Löwen Sahr (2007) e 

Löwen Sahr e Sahr (2009). Entre os estudos temáticos sobre os Faxinais, além 

dos estudos de caso já apontados no parágrafo anterior, destacam-se os estudos 

de Barreto (2008) sobre a questão da erva mate, o de Tavares (2008) sobre a 

questão fundiária, o de Silva (2005) sobre a Floresta com Araucária.  

Relatórios técnicos também vêm auxiliando as investigações 

sobre os faxinais, entre eles o “Levantamento preliminar sobre o Sistema Faxinal 

no estado do Paraná” (MARQUES, 2004) e os “Anais do 1º. Encontro de Povos 

de Faxinais” (IAP, 2005), ambos elaborados pelo Instituto Ambiental do Paraná. 
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O “Relatório Final da Comissão Técnica sobre os Faxinais” (MARQUES, 

SANTOS, 2008), elaborado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária – Incra, e o dossiê “Conflitos socioambientais e violação dos direitos 

humanos na Floresta com Araucária” (APPF, 2007)., elaborado pela Articulação 

Puxirão dos Povos Faxinalenses são os mais recentes. 

Entre os estudos que se dedicam a investigação do turismo em 

Faxinais destacam-se o de Iegelski (2002) intitulado “Cultura cabocla, sistema 

faxinal e turismo: o faxinal da Linha Paraná em Prudentópolis – PR”, o de 

Oliveira (2008) intitulado “Os Faxinais do município de Prudentópolis – PR: 

potencialidades e perspectivas para o Turismo Rural” e o de Ferreira (2008) 

intitulado “Estudo sobre os Faxinais Lageado de Baixo e Lageado dos Mello – 

PR: a construção de conhecimento a partir da Ecologia Social como subsídio 

para um projeto de Turismo Comunitário”. 

A contribuição de Iegelski (2002) para o desenvolvimento da 

atividade turística em faxinais aponta que tal atividade pode vir a fomentar a 

auto-sustentação destas comunidades, podendo tranformar-se em uma forma de 

resgate/reconstrução cultural deste sistema. Isto, desde que seja realizado um 

planejamento minucioso, levando em consideração as particularidades de cada 

faxinal, pois cada um possui suas próprias características que não podem ser 

esquecidas. Tais características são fundamentais para que os elementos da 

cultura faxinalense não se tornem um mero produto a ser comercializado e para 

que os faxinais não venham a desaparecer pela imposição de uma cultura 

exógena. 

Oliveira (2008) coloca que as possibilidades de se implementar o 

turismo nessas comunidades acontece pelas particularidades culturais 

encontradas junto aos faxinais, como a preservação do patrimônio natural e 

cultural, além de sua forma de agricultura. Estas características permitem a 

realização de atividades ligadas ao turismo rural, um meio visto pela autora como 

alternativa para a manutenção das comunidades e combate ao êxodo rural. 
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Para Ferreira (2008), o turismo implantado nessas comunidades 

dever ter um cuidado a mais, visto que a inserção dos faxinais em um novo 

mercado pode também leva-los a desagregação. Por isso, a forma de turismo 

mais apropriada para ser implantada em faxinais é o turismo comunitário, onde 

existem principalmente o cuidado em conservar as particularidades da 

comunidade e utilizar tais aspectos como forma de atrativos. 

Com o incremento do número de trabalhos realizados sobre as 

comunidades de faxinal, essa maneira de viver e cultivar a terra ganha espaço e 

mais visibilidade, o que pode vir a contribuir para a conservação e resistência 

deste modo de vida3 perante as pressões que o cercam. 

Apenas em 2006 os Faxinais foram reconhecidos pelo Governo 

Federal como Comunidades Tradicionais pelo Decreto 10.884 de 13 de julho de 

2006 que altera a denominação e competência da Comissão Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável das Comunidades Tradicionais. Este 

reconhecimento foi possível devido a particularidades no modo de vida dos 

faxinalenses, que condizem com o que diz o 3º artigo do Decreto n. 6.040 de 

2007, em seu 1º parágrafo: 

 

Grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, 
que possuem formas próprias de organização social que ocupam e 
usam territórios e recursos naturais como condição para sua 
reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, 
utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e 
transmitidos pela tradição.  

 

Os faxinais apresentam características que os diferenciam dos 

demais grupos, como o uso comum da terra, o bom convívio com o meio 

ambiente, extrativismo, ações comunitárias para a resolução de problemas na 

comunidade, agricultura de subsistência, entre outras. 

Löwen Sahr (2005b, p. 57-61) aponta algumas das características 

dos faxinais que os caracterizam como populações tradicionais: 
                                                 
3 O termo modo de vida neste trabalho deve ser entendido como as práticas cotidianas do faxinalense, sua 
vida em comunidade, seus afazeres passados de pai para filho, sua bagagem histórica. 
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A associação da pecuária, da agricultura e do extrativismo em um 
sistema singular (...); a partilha do chão com as terras de criar sendo 
de uso comum (...); a prática de uma agricultura de subsistência com 
instrumentos tradicionais (...); a forte convivência e integração com o 
meio ambiente através da conservação da biodiversidade e de culturas 
de extrativismo (...); a existência de uma história e uma cultura 
própria (...); a preservação e o respeito as suas tradições e aos seus 
costumes (...); uma vida comunitária, solidária e de união. 

 

Com tais características os faxinais podem vir a tornar-se um 

atrativo turístico a ser aproveitado pelos planejadores do turismo, pois dentro do 

território faxinalense é possível a prática de diversas segmentações do turismo 

como o turismo rural, turismo cultural e o ecoturismo. Este potencial turístico 

dos faxinais deve ser encarado como uma atividade comunitária, que realmente 

envolva o conjunto dos moradores, análise que se aprofundará na sequência. 

 

 

1.2 DISCUTINDO O TURISMO ALTERNATIVO E COMUNITÁRIO 

 

Se, de um lado, o homem, na sua busca por um progressivo 

desenvolvimento, enxergou-se como um ser à parte do restante do mundo, 

criando para si um mundo moderno e distanciado da natureza, por outro, também 

buscou manter a convivência e harmonia com o meio-ambiente. Essa maneira de 

viver em ambientes pouco modificados pelo homem encontra-se presente entre 

povos como os indígenas e quilombolas, e entre comunidades como as das 

quebradeiras de côco, as dos pescadores artesanais e as dos faxinalenses.  

Observa-se, nas últimas décadas, uma tendência de determinado 

segmento da população em buscar certa reconciliação na relação homem-

natureza. Essa busca é apontada por Beni (2001, p. 55): 
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Os homens procuram resgatar o contato com a natureza, atrás de 
belas paisagens, ambiente saudável e tranqüilo, como lógica reação 
ao relacionamento frio e à opressão rígida do concreto que substitui o 
verde, do asfalto e congestionamento do tráfego, do adensamento 
populacional e ruído acima do tolerável – tudo imposto pelo 
cotidiano da vida nas grandes cidades. 

 

Desta forma, o turismo, embora seja uma das atividades 

econômicas de maior destaque a nível mundial (OMT, 1994), passou a ser visto 

também como agente de desenvolvimento social e de intercâmbio cultural. 

Assim, a partir de meados da década de 1980, começa a ganhar 

força no mercado brasileiro o turismo alternativo, atividade esta que traz a tona 

problemas causados pelo turismo de massa, que usa de maneira impensada 

ambientes frágeis, colocando em risco os hábitos e costumes de comunidades e 

também impactos negativos à fauna e à flora. A partir desta nova visão de 

turismo, tornou-se possível se pensar nesta atividade voltada a comunidades 

tradicionais no Brasil. 

Essa nova segmentação de mercado – o turismo alternativo – é 

definida por Wearing e Neil (2001, p. 4) como “a forma de turismo que 

demonstra ser coerente com os valores natural, social e comunitário e que 

permitem que tanto hospedeiros quanto hóspedes desfrutem uma interação 

positiva e conveniente”.  

Assim, o turismo alternativo não se mostra como uma 

segmentação do turismo, mas sim como uma forma de se realizar a atividade 

turística de maneira consciente e visando a minimização dos impactos por ela 

causados. Pode-se enquadrar no turismo alternativo segmentações que buscam 

integrar turistas e comunidades sem que esse contato seja prejudicial, como: 

turismo rural, ecoturismo e turismo cultural. Todas estas segmentações são 

possíveis quando se fala em faxinais, já que se tratam de comunidades rurais que 

preservam a Floresta de Araucária e possuem fortes laços tradicionais4. 

                                                 
4 Refere-se a cultura, aos hábitos e costumes do faxinalense, suas práticas de cultivo e criação, sua relação 
com o outro, o viver em comunidade. 
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A relação que se forma entre o residente e o turista modifica-se 

nesta forma de turismo. O contato com a comunidade local é ampliado devido ao 

fato de que o número de turistas é reduzido em relação ao do turismo de massa. É 

preciso, portanto, despender atenção para a importância da relação entre o 

morador local e o turista. O morador pode tanto assumir a responsabilidade de 

produtor da atividade turística, como também se tornar o próprio produto, devido 

a singularidades do seu modo de vida. 

Aprofundando essa questão numa discussão sobre construção de 

imagens turísticas, Sahr e Löwen Sahr (2001, p. 395) estabelecem que: 

 

Duas perspectivas se cruzam no complexo simbólico da paisagem 
turística. De um lado, o turista-consumidor realiza nela as suas idéias, 
as suas fantasias e os seus desejos, criando um “não lugar”, que é 
diferente do seu cotidiano. Ele decifra na paisagem uma narrativa 
exótica de suspense ou de contemplação. De outro, a mesma 
paisagem é a expressão da vida cotidiana, da história e da cultura do 
seu morador-produtor, que encontra nela uma narrativa de 
identificação e uma função socioeconômica. 

 

Esse processo intermitente de comunicação entre dois atores – 

residente e turista - pode trazer impactos positivos, contribuindo para o 

desenvolvimento econômico e social das comunidades, tornando-se um agente 

que possibilita a manutenção de culturas e formas de vida tradicionais, e também 

a de paisagens naturais (DIAS, 2003a). Desenvolver esta proposta em meio a 

uma comunidade tradicional é possibilitar a ela também uma fonte alternativa de 

renda.  

Refletindo sobre comunidades tradicionais, mais especificamente 

sobre as de faxinais, Löwen Sahr e Iegelski (2003, p. 98) apontam o turismo 

alternativo como uma das diretrizes para a preservação do ecossistema, do modo 

de vida, da cultura e das identidades dos faxinalenses. Para as autoras: 

 

Entende-se por Turismo Alternativo a implantação de um Programa 
onde os turistas participam da dinâmica da comunidade, utilizando a 
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infra-estrutura que a própria comunidade tem, sem a construção de 
espaços e instalações específicas para o turismo.  

 

Iegelski (2002) desenvolve uma reflexão em torno do turismo no 

faxinal da Linha Paraná em Prudentópolis. Segundo a autora, neste Faxinal, é 

possível começar a se desenvolver um Turismo Cultural. 

 

O Turismo Cultural enfocaria, sobretudo, as construções das 
identidades dos faxinalenses. Através da formação de condutores de 
turismo, preferencialmente moradores da própria comunidade, é 
possível organizar um passeio pelas casas dos faxinalenses, terras de 
plantar, terras de criar, valos, matas nativas e de faxinal, mostrando 
ao turista o cotidiano e a estrutura da comunidade. Estas visitas 
durariam apenas um dia e seriam feitas com um número reduzido de 
pessoas. As refeições poderiam ser feitas nas casas dos próprios 
faxinalenses, que estariam preparados e organizados para servir o 
almoço e o café da tarde aos turistas, com comidas típicas do seu dia-
a-dia (p.42). 

 

Torna-se necessário, entretanto, incluir as comunidades em 

roteiros turísticos. Articulando a comunidade faxinalense a um planejamento de 

turismo que atente para as suas necessidades, é possível proporcionar meios para 

que esta consiga desenvolver uma atividade econômica complementar 

sustentável, além de preservar aspectos de sua cultura. 

Para Diegues (1996), a relação entre comunidades tradicionais e 

turista pode representar uma situação intercultural se os organizadores do turismo 

utilizarem o conhecimento dos moradores, para que estes atuem como guias 

locais, mostrando não somente a beleza natural da área, mas ensinando-lhes o 

que sabem sobre as espécies de vegetais e animais, seus ciclos reprodutivos, 

migrações, a utilidade das ervas medicinais etc. 

Para a realização da atividade turística, mínimos detalhes podem 

contribuir para tornar o deslocamento mais motivador, levando as pessoas a 

sairem de seus locais de origem para locais que não condizem com sua realidade, 

buscando algo diferente do que é comum em seu dia-a-dia. Para Dias (2003a, 

p.142), a destinação turística deve ser “[...]aquela que pode ser identificada por 
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ser diferente de outros, o que na verdade atrai os visitantes”, do contrário se 

tornaria apenas mais um lugar comum. 

O turismo de base comunitária também tem como objetivo 

reduzir os impactos advindos de um turismo massificado, voltado apenas para 

ganhos econômicos, que em sua maior parte se concentram em uma pequena 

parcela de envolvidos. Normalmente, o que ocorre em regiões pouco 

desenvolvidas turisticamente é a concentração da renda nas mãos daqueles que 

organizam e exploram a atividade turística como produto comercial, as 

operadoras e agências de viagens. 

A atividade turística é capaz de provocar mudanças significativas 

no modo de agir de uma localidade, pois o fluxo de turistas pode influenciar 

mudanças de hábitos e costumes no lugar receptor por meio das diferenças 

culturais entre os envolvidos na atividade, residente/turista. Esta mudança pode 

gerar um problema para a sobrevivência do turismo como fonte de renda, pois ao 

perder suas características, a comunidade perde também sua atratividade. 

De acordo com Coriolano (apud MACHADO e VILLELA, 2006, 

p. 01): 

 

Considerando que a atividade turística é capaz de provocar profundas 
transformações na forma de apropriação e uso do espaço pelos grupos 
sociais, quando redefine as singularidades e reorienta os usos desse 
espaço, torna-se necessário a adoção de modelos que considerem as 
características endógenas como principal subsídio para a 
implementação de estratégias e ações. 

 

Esta modalidade de turismo procura retirar a função de organizar 

o turismo das operadoras e agências e fazer com que a comunidade “explorada” 

detenha o papel de organizar a oferta turística para que a demanda que busca esta 

oferta traga benefícios a todos os envolvidos, por meio de uma cooperativa ou 

associação, e assim valorizar e buscar conservar suas características. 

Ao planejar o turismo se deve ter o cuidado de não pensá-lo 

apenas pelo lado econômico, mas também pelo lado social, em que a participação 
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de todos é vista como um fator determinante ao seu desenvolvimento. O turismo 

deve ser responsável, precisa buscar o desenvolvimento de toda a localidade, 

permitindo que os envolvidos tenham as mesmas oportunidades, que todos 

trabalhem de forma integrada em torno de um objetivo comum e que se vejam 

como “sócios” e não como concorrentes. 

Sampaio (2005, p. 68) exemplifica esta possibilidade quando cita 

o caso da Associação Acolhida na Colônia, com sede no município de Santa 

Rosa de Lima, no Estado de Santa Catarina: “a cooperação entre os associados 

foi um pressuposto chave na implantação do agroturismo. Essa integração pode 

ser observada no intercâmbio de mercadorias entre os membros associados”. 

Esse olhar mais responsável da atividade turística é essencial para que as 

pequenas comunidades receptoras não permitam que a busca pelo sucesso 

econômico acabe por comprometer sua estrutura social e cultural e, dessa 

maneira, levar ao processo de aculturação do estilo de vida destas comunidades. 

Se observado os interesses comuns dos faxinalenses e desde que 

estes estejam aptos a receber os turistas, a atividade turística pode possibilitar um 

espaço de recuperação e troca de conhecimentos. De acordo com Ferreira (2008, 

p. 43-62) os faxinalenses, ao longo de sua existência, passaram por diversas 

tranformações: mudaram-se hábitos e costumes; vivenciaram diferentes situações 

econômicas inserindo-se no mercado regional e até nacional, etc. A cada 

mudança e/ou adequação a um novo sistema imposto por questões econômicas, 

costumes foram deixados de lado e por vezes esquecidos, isto porque algumas 

práticas econômicas demandam uma dedicação quase que exclusiva (ex. fumo), 

não havendo mais tempo para antigos hábitos como as rodas de chimarrão, as 

visitas aos vizinhos, entre outros. Todavia, mesmo com estas mudanças de 

comportamento de diversos faxinais, o espírito comunitário não se perdeu. 

Essa característica comunitária e de compartilhamento que se 

mantém, possibilita se pensar na inserção de mais uma atividade alternativa 

nestas comunidades - o turismo de base comunitária. Segundo Ferreira (2008, p. 

43), a prática do turismo na comunidade, por permitir uma retomada de práticas 
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tradicionais que algumas comunidades abandonaram, pode possibilitar uma 

maior visibilidade a estas comunidades tradicionais, dando-lhes uma alternativa 

de manter vivo o modo de vida faxinalense. 

As comunidades de faxinal, de forma geral, apresentam um 

grande potencial para o desenvolvimento do turismo comunitário, em função de 

de sua organização social comunitária, mas para isso é necessário um 

planejamento consciente e responsável, no qual as características e vontades da 

comunidade sejam respeitadas. Todas as decisões referentes à inserção da 

atividade turística no faxinal devem estar de acordo com a vontade da população 

que ali reside. 

O cuidado para implementar o turismo nos faxinais refere-se ao 

processo de descaracterização cultural, que pode ocorrer caso o desenvolvimento 

do turismo aconteça de maneira desorientada e não permita que a população se 

adeque às mudanças necessárias ao seu desenvolvimento. A população deve ser 

preparada para o contato com os turistas. Um choque cultural poderia 

comprometer a continuidade desta atividade, que pode vir a ser fonte agregadora 

de renda. Quando se faz referência às comunidades tradicionais, observa-se que 

essas populações possuem atualmente, na sua maioria, graus diferenciados de 

transformações culturais. Entretanto, importante é a identidade cultural que se 

quer resignificar ou o pouco que dela se deseja conservar.  

Nesta perspectiva, o turismo de base comunitária visa 

desenvolver a prática turística de forma que sejam mantidas as tradições locais, 

pois este fator apresenta-se como o atrativo a ser visitado. Ele se baseia na 

relação dialética entre turista e comunidade receptora, e não na sobreposição da 

comunidade ao turista. Turista e comunidade, ambos, são considerados agentes 

de ação sócio-econômica e ambiental que devem repensar as bases de um novo 

tipo de desenvolvimento, regulando padrões de consumo e estilos de vida e um 

conjunto de funções produtivas e sócio-ecológicas (SAMPAIO, 2005).  

Na proposta do turismo de base comunitária, turista e residente 

regulam também a oferta de bens e serviços e seus impactos ambientais. 
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Entretanto, não há como garantir que governantes e empreendedores locais não 

vulgarizem a essência de tal perspectiva quando implementam o turismo de base 

comunitária, como o fazem em modalidades de ecoturismo, turismo cultural ou 

agroturismo, decorando as comunidades como ideal de vida aldeã (SAMPAIO, 

2005).  

Para Sampaio (2005, p. 7): 

 

O turismo comunitário se aproxima de uma experimentação 
alternativa ao modo de vida consumista onde a população autóctone 
torna-se a principal protagonista, criando atrativos e serviços 
turísticos próprios. Não simplesmente um novo modo de fazer 
negócio, mas de aprender a viver. 

 

O diferencial do turismo em comunidades de Faxinais é o de 

permitir não apenas o contato com a Floresta com Araucária, mas também com a 

cultura identitária dos faxinalenses, seu peculiar modo de ver a vida, sua forma 

de conviver coletivamente e, sobretudo, com a natureza. 

 

 

2 A ATIVIDADE TURÍSTICA E SUAS POSSIBILIDADES PARA 

COMUNIDADES TRADICIONAIS 

 

A atividade turística tem se desenvolvido a cada dia, trazendo 

inúmeros benefícios, como geração de renda, empregabilidade, desenvolvimento 

dos municípios com potenciais turísticos, entre outros. O turismo se tornou um 

grande potencial econômico e as tendências de crescimento e previsões futuras, 

feitas pela Organização Mundial do Turismo (OMT), indicam que o turismo será 

o fator econômico mais importante quanto à geração de empregos e divisas do 

mundo.  
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Além da visão econômica que se tem desta atividade é preciso 

elencar que o turismo é também um fenômeno social, cuja conceituação não é 

unânime entre os pesquisadores. De La Torre (1992, p.19): 

 

O turismo é um fenômeno social que consiste no deslocamento 
voluntário e temporário de indivíduos ou grupos de pessoas que, 
fundamentalmente por motivos de recreação, descanso, cultura ou 
saúde, saem do seu local de residência habitual para outro, no qual 
não exercem nenhuma atividade lucrativa nem remunerada, gerando 
múltiplas inter-relações de importância social, econômica e cultural. 

  

Devido às inúmeras motivações pelas quais se pratica turismo, se 

tornou necessário classificar o mercado turístico para estudá-lo e melhor 

compreendê-lo. Beni (2001, p. 153) considera que:  

 

[...] a melhor maneira de estudar o mercado turístico é por meio da 
sua segmentação, que é a técnica estatística que permite decompor a 
população em grupos homogêneos, e também a política de marketing 
que divide o mercado em partes homogêneas, cada uma com seus 
próprios canais de distribuição, motivações diferentes e outros 
fatores. 

 

Desde as primeiras definições, a atividade turística não deixou de 

evoluir se tornando cada vez mais abrangente em relação aos distintos grupos 

que se deslocam de uma comunidade emissora a uma receptora e passou a ser 

visto também como agente de desenvolvimento social e de intercâmbio cultural. 

Sahr e Löwen Sahr (2001, p. 394) colocam que: 

 

Em face deste horizonte, fazer turismo não é só um bom negócio, 
mas representa também um fenômeno social e cultural de grande 
importância. Respondendo diretamente à fome insaciável de 
dramatizações nos imaginários sociais de pessoas que estão na busca 
de um relaxamento das suas rotinas cotidianas, o turismo apela – com 
seu suspense, sua excitação, suas possibilidades de identificações 
lúdicas e seu divertimento contemplativo – diretamente às 
necessidades existenciais da vida social.  
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Sendo o turismo um fenômeno tanto econômico como sócio-

cultural, é evidente sua importância para o desenvolvimento de comunidades que 

possuam potencialidades a serem utilizadas e desenvolvidas pela atividade, isto 

porque o turismo é uma atividade geradora de empregos e renda e pode ser um 

meio para garantir a manutenção de culturas específicas. 

 

 

 

2.1 O TURISMO COMO FATOR ECONÔMICO 

 

A atividade turística é tida atualmente como uma das principais 

fontes geradoras de divisas em nível mundial. Portanto, é preciso entender a 

importância econômica do turismo para as localidades em que este ocorre, 

participando intimamente da captação de divisas e geração de empregos diretos e 

indiretos. Assim, percebe-se que, aumentando a infraestrutura para o turismo, 

ocorre um incremento na economia e com a arrecadação de impostos, criam-se 

novas vagas de emprego e também surgem novos postos de trabalho. 

A conjuntura econômica (geração de renda) é condicionante 

permanente para a evolução do turismo, tanto na ordem micro quanto na 

macroeconômica. Mesmo sendo um agente econômico em potencial, o turismo 

não deve se desvencilhar do aspecto social em que estão inseridas as relações 

existentes entre turistas e residentes. 

O turismo é uma atividade produtiva, geradora de renda, que se 

acha submetida a todas as leis econômicas que atuam nos demais ramos e setores 

industriais ou de produção. O fluxo turístico de determinada região, ou país, está 

ligado diretamente às mudanças econômicas freqüentes a nível mundial. 

Observa-se este reflexo no mercado turístico brasileiro quando ocorrem 

mudanças de comportamento significativas, seja em âmbito mundial, nacional, 

local ou variação da taxa do dólar, crises econômicas, doenças, entre outros. 
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No ano de 2001 e 2002, por exemplo, o fluxo de turistas 

estrangeiros no Brasil reduziu consideravelmente devido ao fato do 11 de 

setembro5 e às mudanças de comportamento decorrentes deste fatídico 

acontecimento, conseqüentemente a renda proveniente do turismo também 

reduziu. Conforme Dias (2003a, p. 54), “O turista, quando viaja, não quer 

problemas que possam prejudicar sua curta estada. Qualquer problema que 

caracteriza insegurança, ou alteração da normalidade pode afetar o fluxo 

turístico”. 

Um fator importante do turismo na geração de renda é o de que, 

com esta atividade, os ganhos financeiros não ficam restritos aos que estão 

diretamente envolvidos nela. O turismo também provoca indiretamente 

acentuadas repercussões econômicas em outras atividades produtivas, através do 

efeito multiplicador. Para Dias (2003a, p. 43), “quando a despesa de um turista 

injeta fundos na economia, ocorre um feito econômico que é considerado um 

multiplicador de renda, uma vez que as despesas turísticas são transformadas em 

renda para a população local, direta ou indiretamente”. 

Este efeito possibilita que os ganhos financeiros provenientes do 

turismo não se restrinjam às empresas específicas do setor, tais como hotéis, 

agências de viagens, restaurantes, empresas de transporte, eventos, entre outros. 

Os recursos provenientes do turismo ficam também na comunidade e passam a 

circular pelos demais setores comerciais, possibilitando um ganho para toda a 

comunidade. Desta forma, só é possível pensar em turismo nos faxinais se este 

possibilite agregar renda aos faxinalenses, ou seja, se eles participarem da 

economia. 

Para Beni (2001, p. 66) a renda proveniente do turismo pode ser 

assim dividida: 

 

                                                 
5 Atentado terrorista contra os EUA, foram utilizados como armas aviões comerciais e estes entraram em 
colisão com os prédios do World Trade Center levando-os ao chão, causando a morte de milhares de 
civis. 
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1. Valor acumulado ou renda das atividades e ramos produtivos que 
prestam parcialmente, e não de maneira permanente, serviços 
turísticos (empresas de transportes, bancos, estabelecimentos 
comerciais, de espetáculos e outros). 

2. Valor acumulado ou renda de setores industriais, agrícolas ou de 
serviços, com repercussão direta ou indireta pela ação de crescimento 
do Turismo (construção, alimentação, comunicações, obras de infra-
estrutura, indústria em geral e outros). 

3. Salários, juros, lucros e aluguel conforme os demais fatores 
empregados. 

 

O turismo merece atenção especial diante dos destacados efeitos 

econômicos que ele causa, sendo estes efeitos de expressiva importância para o 

processo de desenvolvimento da economia e, por sua vez, dos índices sociais e 

do padrão de vida da população.  

A atividade turística provoca o desenvolvimento intersetorial, em 

função do efeito multiplicador do investimento e dos fortes crescimentos da 

demanda interna e receptiva, devido a esta ser uma atividade que importa divisas 

para região. É uma atividade que possibilita melhores resultados no 

desenvolvimento e planejamento regional ou territorial. O aumento da oferta 

turística (alojamentos, estabelecimentos de alimentação, indústrias 

complementares e outros) eleva a demanda de emprego, possibilitando a 

diminuição da mão-de-obra subutilizada ou desempregada. Para Oliveira (2003, 

p. 50) “o turismo é uma grande atividade produtora de riquezas e aparece em 

todo o mundo como um dos mais importantes segmentos geradores de empregos 

e postos de trabalho”. 

Na cultura contemporânea, o turismo é uma atividade altamente 

sofisticada, que movimenta dinheiro, envolve uma diversidade de serviços e de 

pessoal especializado e atinge um grande número de pessoas em todo o mundo. 

Pergunta-se de que forma o crescimento do turismo afeta a economia, e como 

esse crescimento reflete em um país, uma cidade e até mesmo em uma 

comunidade tradicional, como é o caso dos faxinais. Para uma reflexão mais 

aprofundada, é necessária a análise do fenômeno turístico no quadro econômico 

local/regional.  
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Para Bissoli (1999, p.13), o turismo “quando alcança um nível 

elevado de desenvolvimento, pode servir de base econômica para uma região ou 

um local”. Os benefícios que o turismo traz para a localidade onde se desenvolve 

resultam em lucro direto aos envolvidos, através dos serviços por ele produzidos, 

ou em ganhos indiretos, pois o recursos provenientes do turismo são externos a 

comunidade e nela circulam pelos mais diferentes pontos comerciais, industriais 

e agrícolas. A estrutura turística também traz benefícios, pois é utilizada 

igualmente pela população local. Enfim, observa-se que o turismo integrado local 

e regionalmente possibilita o aumento do poder de compra, do padrão econômico 

e do nível de vida de toda a população residente. Desta forma, não se pode pensar 

em turismo em comunidades tradicionais de forma isolada, é preciso articular as 

comunidades em um planejamento turístico mais abrangente.  

Prudentópolis, município que concentra o maior número de 

comunidades faxinalenses e onde se encontra a comunidade referência para este 

estudo, o faxinal de Barra Bonita, possui carência em relação a planos e projetos 

de desenvolvimento da atividade turística. A gestão 2005/2008 não apresentou 

nenhum projeto para desenvolvimento do turismo, a não ser pequenas ações de 

marketing e participação em eventos promovidos por entidades ligadas ao 

turismo em nível nacional. Porém, algumas ações desvinculadas do poder 

público são realizadas e buscam contribuir para que o turismo se torne realidade 

no município.  Existe um projeto que vem sendo realizado pela Ong Instituto 

Guardiões da Natureza (ING), que visa o desenvolvimento e implantação do 

turismo em dois faxinais: o Faxinal de Taboãozinho e o Faxinal de Barra Bonita.  

Isto mostra uma falta de articulação entre poder público, 

iniciativa privada e Ongs. Inserir o turismo em um projeto em nível municipal é 

fundamental para o sucesso desta atividade em Prudentópolis. Um planejamento 

municipal fortaleceria as potencialidades, atualmente desperdiçadas, que 

poderiam vir a se tornar grandes chamarizes para os turistas, dinamizando a 

economia local. Um exemplo a ser mencionado é o próprio faxinal de Barra 

Bonita, que esta localiza entre a área urbana e pontos já utilizados para visitação 

como o Recanto Cassiano e o Salto São João, dois atrativos utilizados na 
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divulgação do turística do município, mas sem articulação com o faxinal de Barra 

Bonita. A inclusão desta comunidade, por meio de atividades ligadas ao 

cotidiano dos faxinalenses, possibilitaria, um envolvimento da mesma e um 

acréscimo de renda a esta comunidade.  

As comunidades de faxinal de Prudentópolis normalmente fazem 

divisa com grandes fazendeiros, que ano a ano buscam aumentar suas 

propriedades, exercendo pressão sobre os faxinalenses para que estes vendam 

suas terras. Outro problema enfrentado pelas comunidades é o êxodo dos mais 

jovens, que em busca de portunidades de ganhos financeiros, acabam por deixar 

o faxinal. 

Para que a população do faxinal possa minimizar tais problemas é 

preciso que se criem oportunidades de emprego e renda na própria comunidade e 

uma possibilidade disto ocorrer é por meio da inserção da atividade turística no 

faxinal, de modo que se permita um múltiplo uso da área ocupada por este. Neste 

caso, o turismo viria a ser um acréscimo da renda e não susbstituir as atividades 

econômicas já realizadas. 

Esse uso múltiplo é chamado por Schneider (2006, p. 02) de 

pluriatividade: 

 

A pluriatividade refere-se à um fenômeno que pressupõe a 
combinação de duas ou mais atividades, sendo uma delas agrícola, 
em uma mesma unidade de produção por indivíduos que pertencem a 
um grupo doméstico ligado por laços de parentesco e consaguinidade 
entre si, podendo a ele pertencer, eventualmente, outros membros não 
consaguíneos, que compartilhem entre si um mesmo espaço de 
moradia e trabalho (não necessariamente em um mesmo alojamento 
ou habitação).  

 

Dessa forma, o turismo pode ser inserido sem que haja a 

necessidade de modificar os hábitos e costumes da população, pois esta seria uma 

atividade complementar não fazendo com que o faxinal se torne dependente 

economicamente do turismo, tendo em vista que se trata de uma atividade 

sazonal. 
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Para Schneider (2006 p. 10-11), a pluriatividade pode contribuir 

para que a localidade tenha diversos benefícios: a) elevar a renda familiar no 

meio rural; b) estabilizar a renda e reduzir a sazonalidade dos ingressos; c) 

diversificar as fontes de ingresso; d) contribuir na geração de emprego no espaço 

rural; e) gerar externalidades, diversificar a economia local e desenvolver os 

territórios rurais; f) reduzir as migrações campo-cidade; g) estimular mudanças 

nas relações de poder e gênero; e h) apoiar a multifuncionalidade do meio rural. 

A organização da atividade de turismo, vista como ramo da 

economia, assegura ao consumidor todos os benefícios desejáveis pelos quais 

está disposto a pagar, desde que este considere justa a relação entre o que lhe é 

oferecido e o valor cobrado. Fica, assim, a critério dos próprios consumidores a 

forma como gastam seu dinheiro e o preço que pagam pelos benefícios que 

recebem. Pode-se então levantar a questão das limitações de um enfoque 

econômico do turismo. Assim, pode-se supor que existe um amplo campo de 

análise do turismo que ultrapassa o enfoque econômico e se enquadra muito mais 

na sociologia, na psicologia e em outras ciências.  

É preciso conhecer a satisfação que sentem as pessoas em 

consumir o turismo, sua semelhança ou diferença em relação à proporcionada por 

outros tipos de consumos, sua importância relacionada aos valores e às 

aspirações da população consumidora e outras questões semelhantes. Segundo 

Castelli ( 2001, p. 143), “é o consumidor quem define e julga o que é qualidade”, 

ou seja, não basta produzir algo, é preciso produzir com qualidade e saber para 

quem se está produzindo, pois existem diferentes tipos de turistas e cada um se 

satisfaz com uma diferente modalidade de serviços. Portanto, pensar em turismo 

nos faxinais significa pensar em um grupo de consumidores bastante restrito, que 

precisa ser muito bem investigado antes da implementação de qualquer proposta 

turística. 

Desta forma, é preciso conhecer tanto a demanda que se pretende 

atingir como o que se está oferecendo. Assim, a avaliação do turista poderá 

permanecer sempre em uma ótica positiva. De acordo com Petrocchi (1998, p.  
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53), é desta avaliação positiva que depende a continuidade do turismo como 

negócio. Lembrando que, segundo Dias (2003b, p.14), o turista escolherá seu 

destino levando em consideração as acomodações, o preço, as facilidades de 

acesso, a qualidade dos serviços, etc. No caso dos faxinais e também de outras 

comunidades tradicionais, torna-se inviável uma sofisticação em termos de infra 

estrutura de acomodações, o que descaracterizaria as localidades. Todavia, uma 

melhoria nas condições de acesso às comunidades poderia facilitar o escoamento 

de sua produção agropecuária e o acesso aos serviços básicos e não-básicos que a 

comunidade não dispõe.  

O turismo é uma atividade cujo propósito é satisfazer 

necessidades expressas no mercado mediante a disposição do consumidor de 

pagar o preço dos serviços requeridos, o que leva as empresas a fornecê-los. 

Público e empresas prestadoras de serviços são, assim, os agentes centrais da 

atividade turística, e o Estado desempenha um papel controlador. Para Petrocchi 

(1998, p. 180), o poder público deve incentivar o desenvolvimento do turismo e 

uma das maneiras de fazer isso é criando normas para buscar qualidade na 

prestação de serviços, incentivos fiscais, subvenções financeiras, entre outros. 

Desta forma, o poder público deve estabelecer políticas voltadas às comunidades 

tradicionais que fortaleçam suas especificidades. Não é possível se pensar em 

uma política de turismo para todas as comunidades tradicionais, mas sim 

estimular esta atividade nas comunidades que apresentem potencialidade e 

motivação para o turismo. 

O turismo, em termos econômicos, situa-se entre demanda e 

oferta de serviços, sendo o limite destas algo impreciso. Dentro desta ótica, é 

preciso enfocar ainda as questões sócio-culturais que permeiam esta relação, pois 

existe uma linha tênue entre os limites da comunidade receptora e os do turista. 

Cada um dos lados precisa agir de forma que o contato entre as partes não seja 

danoso a nenhuma e, se este limite não for respeitado, os impactos gerados 

podem ser negativos tanto do ponto de vista social como econômico. 
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2.2 O TURISMO COMO UMA ATIVIDADE SOCIO-CULTURAL 

 

O processo de globalização se intensifica a cada dia. As ciências 

sociais buscam novos paradigmas e modelos para conhecer e explicar a nova 

sociedade global. Esta não é um prolongamento quantitativo e qualitativo da 

organização das sociedades locais, regionais e nacionais, mas sim a expressão de 

uma realidade política, econômica, cultural, geoestratégica, ecológica, religiosa 

ecumênica, uni-idiomática, inter e transcomunicação virtual, que é ao mesmo 

tempo multidimensional, transnacional, mundial, ou propriamente global (BENI, 

2001, p. 73). Se, de um lado, esta globalização traz um processo de 

homogeneização socio-cultural, de outro provoca uma reação de valorização das 

diferenças, sobretudo na escala local/regional, o que favorece se pensar em 

turismo em comunidades tradicionais como os faxinais. 

O surgimento dos potentes meios de comunicação de massa 

(imprensa, rádio, televisão, cinema, transmissão via satélite, antena parabólica, 

imagem virtual e redes mundiais de comunicação pessoal e os transportes 

modernos, especialmente o avião e o automóvel), desencadearam uma grande 

mobilidade que rompeu fronteiras antes intransponíveis. A intensificação da 

mobilidade humana deu ao mundo uma nova fisionomia. A proximidade já não é 

a única fonte natural de inter-relações humanas, estas são buscadas livremente 

independentemente das distâncias reais.  

A mobilidade põe em contato muitas pessoas, amplia e enriquece 

as maneiras de pensar e de atuar, expandindo o acervo cultural. Como todo 

fenômeno sociológico é ambivalente – envolve também elementos desfavoráveis. 

De acordo com Dias (2003b, p. 130-141), considerando as relações inter-pessoais 

do turismo, é possível evidenciar alguns impactos gerados por este fluxo de 

pessoas por diferentes culturas e locais: choque de culturas, mudanças na 

estrutura de trabalho, saturação da infra-estrutura, transformação dos valores e 
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condutas morais, modificação nos padrões de consumo, problemas de saúde, 

além de excesso de padronização. 

O turismo envolve movimentos de pessoas de diferentes e muitas 

vezes distantes localidades, provocando o estabelecimento de relações sociais 

entre pessoas que de outro modo não se encontrariam, e que representam culturas 

diferentes. Para Dias (2003b, p. 14), “a interação turista-residente constitui-se 

num fenômeno social, pois seus agentes têm um ao outro como referência para 

seus atos”. Neste encontro podem ocorrer choques motivados por vários tipos de 

diferenças culturais: valores e estilos de vida, etnias, grupos religiosos, línguas, 

etc. 

Há diferentes atitudes assumidas pelos residentes em relação aos 

turistas, que variam em relação ao estágio em que se encontra o desenvolvimento 

turístico do destino, podendo variar de estados de euforia, apatia, contrariedade e 

antagonismo (DIAS 2003a, p. 130). O extremo superior, ou seja, a euforia, 

ocorre quando os visitantes são bem-vindos. O extremo inferior, ou seja, o 

antagonismo potencial, ocorre quando atitudes antituristas começam a crescer 

entre a população local. As causas dessas atitudes podem ser definidas 

principalmente pela desigualdade econômica, comportamento dos turistas e 

ocupação de postos de trabalho. 

O turismo possibilita o deslocamento de pessoas para novas áreas 

turísticas, criando novas oportunidades de renda, novas expectativas e novas 

oportunidades de trabalho. De modo geral, as novas oportunidades de trabalho 

são mais adequadas para jovens e as mulheres, abrindo a perspectiva para que 

esses grupos sociais aumentem seu grau de independência econômica e social 

(DIAS 2003a, p. 134). Assim, os faxinais que tiverem potencial e motivação para 

desenvolver o turismo, poderão envolver os seus jovens nesta atividade, o que 

pode auxiliar na retenção do êxodo deste segmento das comunidades. 

No entanto, embora tenham aspectos positivos de alterar a vida 

econômica das localidades, os postos de trabalho abertos pelo turismo, de modo 

geral, são sazonais – ocorrendo durante os períodos de alta temporada, época do 
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ano que se observa maior concentração de turistas no Brasil e que se foca nos 

meses de dezembro a fevereiro e julho. A atividade turística pode retirar 

trabalhadores de outros setores da economia. Por exemplo, em muitos locais a 

agricultura vem perdendo pessoas para o turismo, com os conseqüentes efeitos na 

estrutura social. No caso dos faxinais, a atividade turística deve ser compatível 

com as demais atividades dos faxinalenses e não deve se tornar a atividade 

central, sob risco da comunidade vir a ser transformada em um simulacro uma 

encenação apenas para agradar o turista sem bases culturais e/ou históricas. 

Pelo uso das instalações e recursos no destino, os turistas podem 

causar impactos sérios na vida diária, aumentando a rejeição e a irritabilidade da 

população local em relação aos visitantes. A saturação do destino ocorre, em 

geral, quando um ritmo de desenvolvimento ou sazonalidade do mercado 

provoca a coexistência, num mesmo espaço, de um grande número de turistas, se 

comparado ao da população local. Para evitar qualquer tipo de impacto negativo 

nas comunidades tradicionais, é preciso se pensar em turismo de pequenos 

grupos e que este ocorra em períodos específicos onde não haja sobrecarga de 

trabalho com as atividades agropecuárias. 

Ao atingir o ponto de saturação, o turismo pode criar diferentes 

tipos de problemas. Lage e Milone (2000, p. 122) relacionam alguns deles, 

salientando a questão do preço da terra, que com o rápido desenvolvimento do 

turismo, tende a subir. Com os preços elevados, a terra tende a cair em mãos de 

compradores externos, impedindo que a comunidade local os adquira. No caso 

dos faxinais o que se observa, sobretudo no criadouro comunitário, é um partilhar 

da terra, ou seja, embora a terra seja posse e/ou propriedade particular, seu uso é 

comum. Assim, a venda de frações de terra a pessoas externas, que não partilhem 

desta cultura, pode fragilizar as relações comunitárias.  

A presença de turistas pode provocar mudanças nos valores 

sociais assumidos pelas comunidades receptoras, alterando de modo geral 

comportamentos normalmente aceitos e ocorrendo choques com códigos morais 

locais. Dias (2003a, p. 137-138) aponta os comportamentos morais considerados 
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negativos nas destinações, que são mais comuns: a) a prostituição e o turismo 

sexual, que podem ser encorajados pelos turistas, com o envolvimento de 

menores de idade. b) a exploração do trabalho infantil, que surge como 

conseqüência da desigualdade social em muitas localidades turísticas. c) a taxa 

de criminalidade que, de modo geral, aumenta com o turismo. 

No caso dos faxinais, os choques de códigos morais entre os 

turistas e as comunidades locais se diferencia dos apontados por Dias (2003a). 

Acredita-se que, entre as mudanças de comportamentos, o que pode ocorrer seja 

uma certa euforia da população local, sobretudo a mais jovem, por um modo de 

vida ligado ao consumo e à vida urbana. Assim, ao mesmo tempo que as 

atividades ligadas ao turismo podem absorver a população mais jovem, 

diminuindo seu êxodo, pode impulsionar um comportamento contrário, ou seja, 

provocar o êxodo desta faixa da população.  

O contato entre residentes e turistas pode originar a mudança nos 

padrões de consumo. Tanto o “efeito demonstração” como o aumento nos níveis 

de renda justificam essas mudanças. O turista, de modo geral, aparece para a 

população local como rico e bem-sucedido e esta tem a tendência a imitar o 

comportamento e os padrões de consumo daquele. Na realidade, na maioria das 

vezes, o visitante não é o que parece, pois adota padrões de consumo e 

comportamento que muitas vezes não apresenta no restante do ano. (DIAS, 

2003a, p. 139) 

Ruschmann (1997, p. 84) expõe o planejamento como 

fundamental ao desenvolvimento turístico: “no turismo, plano de 

desenvolvimento constitui o instrumento fundamental na determinação e seleção 

das prioridades para a evolução harmoniosa da atividade, determinando suas 

dimensões ideais, para que, a partir daí, possa-se estimular, regular ou restringir 

sua evolução”.  

Desta forma, o turismo, se bem planejado, não só minimiza os 

impactos já descritos como pode gerar impactos socioculturais positivos como: a) 

aumento da informação e integração entre as mais diferentes culturas, promovido 
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pelo contato social entre visitantes e visitados. Os turistas tomam consciência da 

história, música, artes, comida, religião, língua etc. de diferentes povos e 

culturas; b) aumenta o contato social com a chegada dos turistas, ocorre um 

aumento da circulação de novas idéias; c) a cultura local, em vários de seus 

aspectos (arte, artesanato, música etc.) sobrevive e em muitos casos é renovada 

pelo interesse despertado pelos turistas; d) a presença de turistas leva à criação e 

desenvolvimento de muitos serviços úteis que facilitam e amenizam a vida da 

população local, e que de outra forma, possivelmente, não estariam disponíveis 

para a comunidade receptora; e) ocorre maior valorização do patrimônio 

histórico, com a população passando a ver objetos, móveis e prédios antigos com 

outros olhos. Há também um aumento da troca intercultural entre diferentes 

povos, aumentando a tolerância e a compreensão.  

A atividade turística desenvolvida com base na utilização de 

comunidades faxinalenses como seu principal atrativo pode trazer benefícios 

como os citados acima para os faxinalenses e de certo modo contribuir para que 

os traços culturais de tais comunidades sejam conservados. Há, também, a 

possibilidade de fazer com que práticas deixadas de lado voltem a se tornar parte 

do cotidiano faxinalense, pois o diferencial do turismo é a valorização do 

diferente.  

A comunidade de Barra Bonita em Prudentópolis, além de ser 

constituída pelos traços de uma comunidade tradicional, possui em seu território 

locais com potencialidade para o desenvolvimento do turismo, alguns já 

utilizados para visitação. Estes, por serem atrativos naturais, podem se somar à 

riqueza cultural dos faxinalenses, constituindo assim, um atrativo turístico único. 
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– CAPÍTULO II – 

O TURISMO EM PRUDENTÓPOLIS: 

SITUAÇÃO ATUAL E POTENCIALIDADES 

 

 

O município de Prudentópolis, localizado na região Centro-Sul do 

Estado do Paraná, embora esteja no Segundo Planalto, encontra-se no sopé da 

Serra Geral. Desta forma, seu relevo privilegiado lhe atribui singularidades que 

se manifestam, entre outras, em quedas d’água que variam de 10 a 196 metros. O 

município embora apresente uma grande superfície de 2.311,601 km², apresenta 

apenas 48.708 habitantes (IBGE, 2007), sendo destes 56% rurais e 44% urbanos. 

Trata-se, portanto, de um município com características rurais. Sua população, 

descendente de imigrantes ucranianos e poloneses, além de caboclos, contribue 

para uma diversificação cultural, que reforça ainda mais a potencialidade turística 

do município. 

O território do município tem, assim, uma variedade de atrativos 

naturais que possibilitam a prática da atividade turística. O patrimônio natural 

permite a formação de um fluxo de turistas que busque contato com a natureza. 

Fazem parte desta oferta todos os recursos existentes que não foram criados pela 

ação humana, mas sim pela própria natureza, como rios, cavernas, cachoeiras, 

clima, entre outros. 

A vinda de imigrantes poloneses, ucranianos, italianos e alemães 

para a região no final so século XIX possibilitou uma integração com a 

população que já residia em Prudentópolis e uma troca de informações entre 

estas diferentes culturas. Esta diversificação, presente no município, compõe um 

patrimônio cultural impar que também pode ser utilizado para o desenvolvimento 

da atratividade turística. O patrimônio cultural é composto por objetos que são 
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criados pela ação antrópica como artesanato, folclore, edificações, manifestações 

populares, hábitos e costumes, maneira de viver, entre outras.  

Embora Prudentópolis apresente este potencial para a atividade 

turística, o turismo no município é uma atividade recente que se iniciou no ano 

de 1993 (GUIL; FERNANDES; FARAH, 2006, p. 165). Por sua história recente, 

a infraestrutura e desenvolvimento desta atividade ainda não atingiu o pico 

esperado pelos entusiastas deste setor. Isto ocorre até mesmo porque a prática do 

turismo deve ser planejada a médio e longo prazo, tempo necessário para que a 

comunidade local possa se adaptar a receber os turistas. 

Neste Capítulo aponta-se algumas reflexões sobre o patrimônio 

natural e cultural como recurso turístico. Ilustra-se a reflexão com dados do 

município de Prudentópolis. Sua riqueza cultural e natural o diferencia dos 

demais municipios da região, permitindo-o integrar-se a uma proposta regional. 

Segue-se uma análise das propostas federais, estaduais e municipais para o 

desenvolvimento do turismo em Prudentópolis, enfocando o planejamento e as 

realizações. Por fim, contextualiza-se as comunidades de faxinais do município e 

suas potencialidades para o desenvolvimento do turismo. 

 

 

2.1 O PATRIMÔNIO NATURAL COMO RECURSO TURÍSTICO  

 

Os municípios que desenvolvem atitividades turísticas 

relacionadas ao patrimônio natural, geralmente possuem em seu território um 

número expressivo de singularidades. Segundo Braga (2003, p. 171) os recursos 

naturais utilizados pelo turismo são: 

 

O conjunto de atrações do mundo fisico, aproveitado pela indústria 
do turismo, tais como praias, quedas d’agua, parques naturais, 
recursos hidrominerais, climas excepcionais, grutas, formações 
rochosas, paisagens, áreas para caça e pesca, etc. A maior parte dos 
produtos turisticos usa como matéria prima os recursos naturais. 
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O uso do patrimônio natural para atividades econômicas pode, 

entretanto, ser danoso. Para Beni (2001, p.59)  

 

A ação do homem sobre o meio ambiente tem provocado a perda de 
qualidade dos recursos naturais em muitos ecossistemas. Portanto, a 
alteração, degradação, deterioração, impacto ou contaminação 
ambiental, causados pelo homem, têm conseqüências enormes e, em 
muitos casos, irreversíveis. As várias atividades econômicas 
tendentes a satisfazer suas necessidades, cada vez mais crescentes e 
diversas, têm-no levado a transformar irracionalmente o meio 
ambiente, com o que as possibilidades de reestruturação do equilíbrio 
ecológico tornam-se sempre mais complexas e onerosas. 

 

É necessário observar que tais transformações na natureza podem 

causar danos a qualidade de vida da população local e também reduzir as 

possibilidades de ganhos econômicos com o turismo. 

Segundo a OMT (2003, p. 24), para que a atividade seja 

considerada sustentável e se desenvolva em conformidade com os aspectos locais 

ela deve: 

 

atender às necessidades dos turistas de hoje e das regiões receptoras, 
ao mesmo tempo em que protege e amplia as oportunidades para o 
futuro. É visto como um condutor para o gerenciamento de todos os 
recursos, de tal forma que as necessidades econômicas, sociais e 
estéticas possam ser satisfeitas sem desprezar a manutenção da 
integridade cultural, dos processos ecológicos essenciais da 
diversidade biológica e dos sistemas que garantem a vida. 

 

Numa primeira etapa do planejamento turístico de Prudentópolis, 

efetuou-se um levantamento de seus recursos. Segundo dados do Inventário 

Turístico Municipal (2001), Prudentópolis possui cerca de 32 cachoeiras 

catalogadas e mais 5 que ainda necessitavam de verificação. De acordo com o 

Guia Turístico e Cultural do Paraná (2002, p. 256), estes números levaram o 

município a ser conhecido como a “Terra das Cachoeiras Gigantes”, devido a 

existência de quedas d’agua com mais de 100 metros de altura. 
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Além das cachoeiras, o município possui ainda recantos, canions, 

serras, morros e a floresta com araucária. Nos Quadro de 01 a 05 enlenca-se os 

recursos turísticos pertencentes ao patrimônio natural do município e que se 

encontram distribuídos por todo seu território, sobretudo nas comunidades rurais. 

QUADRO 01  
 

RECURSOS NATURAIS DE PRUDENTÓPOLIS – UNIDADES DE 
CONSERVAÇÃO 

Recurso turístico Características 
APA da Serra da Esperança Área de proteção ambiental que abrange 10 

municipios do Estado do Paraná, marca a divisa do 
2º para o 3º planalto paranense. Não possui 
infraestrutura para visitação, nem é utilizada como 
atrativo turístico pelo município de Prudentópolis. 

RPPN Ninho do Corvo Reserva particular de proteção a natureza, onde 
funciona um parque de turismo de aventura com 
rapel, tirolesa, cachoeirismo e trekking. Possui 
infraestrutura de camping e hospedagem em 
pousada. 

Fonte: Inventário Turístico Municipal de Prudentópolis (2001) 
Org. Sanches Lemes (2009) 
 

As UC – unidades de conservação encontradas no município se 

comparadas a sua extensa área territorial apresentam um número relativamente 

pequeno. Porém existem projetos da Secretária Municipal de Meio Ambiente em 

criar novas UC, com a denominação de Monumento Natural. 

QUADRO 02  
 

RECURSOS NATURAIS DE PRUDENTÓPOLIS – QUEDAS DE ÁGUA 
Grota Funda São quatro quedas d’água em seqüência, num 

percurso de 400m. Situada na localidade de Patos 
Velhos, é de propriedade particular. 

Salto do Enxu (Cônsul 
Pool) 

Localizado na Linha6 Paraná, não possui 
infraestrutura e fica em propriedade particular. 

Salto Jacutinga Fica na localidade de Queimadas e não possui 
infraestrutura. Situado em propriedade particular. 

Salto Manduri e Recanto 
Rickli 

Localizados na Linha Manduri, são os atrativos 
mais próximos da área urbana. Possuem 
infraestrutura de camping, lanchonete, piscinas, 

                                                 
6 Obs.: A denominação de Linhas para a localização é utilizada no Município. Trata-se de estradas 
retilíneas de onde partem, em ambas as margens, lotes rurais das antigas Colônias de Imigrantes. 
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campo de futebol de areia e parque infantil. 
Encontra-se em propriedade particular. 

Salto Ivánei Situado na localidade de Barra Bonita, em 
propriedade particular, não possui infraestrutura. 

Salto do Virgílio Localizado em Barra Bonita, não possui 
infraestrutura e encontra-se em propriedade 
particular. 

Salto Barão do Rio Branco Localizado na Linha Manduri, é um dos mais 
volumosos em relação a água. Fica em propriedade 
particular e não possui infraestrutura. 

Salto do Imjo (Mijo) Situado na Linha Manduri, em propriedade 
particular, não possui infraestrutura. O local é 
utilizado para a prática do cachoeirismo. 

Salto São Sebastião, Salto 
Mlot e Cachoeira do Miguel 

Todos localizados na Linha São Sebastião, 
formando uma paisagem única pois colocam-se 
frente a frente. Não possuem infraestrutura e ficam 
em propriedade particular. 

Salto dos Papagaios Localizado em Terra Cortada, não tem 
infraestrutura. Fica em propriedade particular e é 
pouco utilizado para o turismo devido a distância e 
dificuldade para se chegar ao local. 

Salto São João Fica na Linha Barra Bonita e é um dos saltos mais 
conhecidos e procurados pelos visitantes e 
população local devido o volume de água e altura. 
Localiza-se em propriedade particular e não possui 
infraestrutura. 

Salto Barra Grande e 
Fazenda Velha 

Situados em Barra Grande são conhecidos também 
como Saltos Gêmeos por estarem lado a lado. Não 
possuem infraestrutura e ficam em propriedade 
particular. Não são utilizados para o turismo 
devido a dificuldade de se chegar ao local. 

Salto São Francisco e 
Cachoeira Menor 

Ambos localizados na Linha São Francisco. Desde 
o ano de 2007 há um impasse sobre a qual 
município pertence estes atrativos, Prudentópolis, 
Turvo ou Guarapuava, sendo este último por hora 
quem está investindo no local (centro de recepção, 
banheiros, churrasqueiras, infraestrutura de 
segurança como cercas, até uma igreja foi 
construída no local). Guarapuava denominou esta 
área de Parque Municípal São Francisco da 
Esperança. A área pertence a familia Agibert. O 
município e a familia dizem que entrarão com um 
processo contra o município vizinho, se não se 
chegar a um acordo. 

Fonte: Inventário Turístico Municipal de Prudentópolis (2001) 
Org. Sanches Lemes (2009) 
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Estas cachoeiras hoje se configuram como o atrativo turístico de 

destaque de Prudentópolis, sendo esta a principal motivação para turistas visitarem o 

município. Embora o número seja grande não são todas as cachoeiras que recebem 

visitação de turistas, algumas não possuem nem trilhas de acesso, as mais freqüentadas 

são o Salto São João, o Salto Barão do Rio Branco, o Salto Manduri, o Recanto 

Perehouski, o Salto São Francisco e os Saltos São Sebastião e Mlot. 

 

QUADRO 03 
 

RECURSOS NATURAIS DE PRUDENTÓPOLIS – CÂNIONS 
Cânion Rio São João Formado pelo rio que lhe dá o nome, é visualizado 

do mirante natural do Salto São João, formando 
uma paisagem de destaque. 

Cânion Rio dos Patos Seu nome provém do rio dos Patos, possui sua 
melhor visualização junto ao Salto Barão do Rio 
Branco. 

Cânion Perehouski Possui este nome por ficar logo após o recanto 
Perehouski, mas está localizado na RPPN Ninho 
do Corvo. O cânion é utilizado para a prática da 
“corvolesa”, prática de esporte de aventura que 
mistura o rapel e a tirolesa. 

Fonte: Inventário Turístico Municipal de Prudentópolis (2001) 
Org. Sanches Lemes (2009) 
 

Juntamente com os demais atrativos que completam sua formação 

como as cachoeiras, formam paisagens únicas de grande beleza, capaz de entreter os 

visitantes por horas, agraciando seu conjunto paisagístico. 

 

QUADRO 04 
 

RECURSOS NATURAIS DE PRUDENTÓPOLIS – MORROS 
Morro Morunga (Chapéu) Localizado na APA da Serra da Esperança, na 

Linha Xaxim, em propriedade particular. Não 
possui infraestrutura para visitação, nem é 
utilizado para o turismo. 

Morro Trombudo Situado ao norte do município na localidade de 
Ligação, não tem infraestrutura e não é utilizado 
para o turismo. 

Morro Trombudinho Localizado próximo ao Morro do Trombudo, não 
possui infraestrutura e não é utilizado para o 
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turismo. 
Morro Agudo Fica em Marcondes, não possui infraestrutura e 

não é utilizado para o turismo. 
Fonte: Inventário Turístico Municipal de Prudentópolis (2001) 
Org. Sanches Lemes (2009) 
 

Apesar de possuírem uma vegetação natural praticamente intocada 

estes recursos naturais são subutilizados pelo turismo que acontece no município. O 

Morro Morungava se localiza a aproximadamente 20 km da área urbana de 

Prudentópolis em um trecho de fácil acesso, e mesmo com esta proximidade não se 

atualmente não se pensa em utilizá-lo como atrativo turístico, os demais morros são 

distantes da sede municipal, o que dificultaria sua utilização. 

 

 

QUADRO 05 
 

RECURSOS NATURAIS DE PRUDENTÓPOLIS – COMUNIDADES 
FAXINALENSES 

Comunidades Faxinalenses Localizadas no interior do município, possuem 
uma paisagem característica de integração do 
homem a Floresta com Araucária. 

Fonte: Inventário Turístico Municipal de Prudentópolis (2001) 
Org. Sanches Lemes (2009) 
 

Tais comunidades apresentam um potencial turístico diferenciado 

por se tratarem de localidades rurais de residência e mesmo assim conservam seu 

entorno, a Floresta com Araucária, estas localidades permitem a visualização do 

convívio sustentável entre homem e natureza. 

A atratividade presente neste conjunto de patrimônios pode ser 

considerada única, pois não existe uma cachoeira igual a outra, uma mata como 

outra, fato este que potencializa a visitação em locais que possuem tais recursos. 

No entanto, para que estes locais com potencial sejam de fato aproveitados, tanto 

pela população local como pelos turistas, é fundamental que tenham suas 

características conservadas. É necessário buscar a minimização de impactos 

ambientais como desmatamento, erosão, acumulo de lixo etc. Estes fatores, além 

de diminuirem o interesse das pessoas em visitar os locais, a médio ou longo 
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prazo, podem acabar se tornando irreversíveis, impossibilitando o 

desenvolvimento do turismo.  

Em Prudentópolis, a maioria dos atrativos naturais ainda se 

encontram conservados, com excessão dos recantos devido ao alto fluxo de 

pessoas, residentes e turistas. Estes estão mais degradados, pois, por extrapolar os 

limites da capacidade de carga destes locais, sofrem impactos ambientais como 

poluição sonora, acúmulo de lixo, erosão etc. 

Dentro dos recursos naturais vistos (nos Quadros 1, 2, 3, 4 e 5) no 

Quadro 05, as comunidades faxinalenses são os que possuem seus territórios 

mais conservados. Isto devido ainda não serem vistas como atrativos turísticos 

pelos gestores municipais, mas isso não os isenta do risco de sofrerem impactos, 

pois tais comunidades se encontram no caminho para outros atrativos turísticos 

do município. 

A comunidade faxinalense de Barra Bonita, objeto principal deste 

estudo, possui em seu território, e próximo a ele, locais já utilizados para 

visitação por turistas e residentes. No entanto, sem um devido planejamento, as 

visitações gerarão um fluxo desordenado que pode se tornar um possível 

causador de impactos nocivos à comunidade e seu território, neste caso a Floresta 

com Araucária.  

 

 

2.2 O PATRIMÔNIO CULTURAL COMO RECURSO TURÍSTICO 

 

De acordo com Oliveira (2003, p. 91), são considerados 

patrimônios turísticos os recursos utilizados para atrair turistas.  A autora aponta 

como patrimônio cultural “os acontecimentos, obras e atividades provenientes de 

ações do ser humano que podem servir como atração turística” (p.103). Têm-se 

aí as cidades históricas, ruinas de cidades históricas, monumentos, obras de 

engenharia, museus, castelos, santuários e cidades santas, igrejas e outros. 
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No que tange a questão dos patrimônios culturais, estes podem 

ser subclassificados em material e imaterial, sendo o primeiro as produções 

palpáveis feitos pela população local, como artesanato e edificações. Estas 

formas de manifestações culturais são utilizadas pelo turismo e em comparação 

às formas imateriais de patrimônio, são menos influenciáveis e absorvem menos 

o impacto do choque de culturas. 

Barreto (2000, p. 9) aponta que até a primeira metade do século 

XX, patrimônio cultural foi sinônimo de obras monumentais, obras de arte 

consagradas, propriedades de grande luxo, associadas às classes dominantes. 

Atualmente, há um consenso de que patrimônio cultural inclui não apenas as 

manifestações artísticas, mas também o conjunto de ações do ser humano, ou 

seja, os hábitos, os usos e os costumes, as crenças e as formas de vida cotidiana 

da sociedade. 

A cultura de uma localidade é ponto fundamental para a prática 

turística, pois se mostra como um atrativo único, criando no turista a vontade de 

conhecer um local diferente de seu cotidiano, pois é a necessidade do novo, do 

diferente que faz com que as pessoas viajem. A prática do turismo voltada à 

visitação de patrimônio cultural é vista por Braga (2003, p. 78) como 

“modalidade turística que consiste em visitação aos acervos culturais e conhecer 

as manifestações particulares de cada povo”. 

Entretanto, isto só é possível se as práticas culturais dos povos 

forem conservadas, pois sem elas não há atrativo e conseqüentemente ocorre a 

diminuição no número de turistas. Para Beni (2001, p.87), “o turismo pode 

contribuir para a preservação de valores culturais que apresentam também um 

valor específico para o turista”. 

Para Meneses (2006, p.12-13), o desenvolvimento da atividade 

turística, aliada a questões culturais, possibilita a compreensão do patrimônio 

cultural como um recurso de desenvolvimento social e mostra a exigência de 

rigor metodológico na interpretação dos traços culturais. A importância que os 
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bens patrimoniais adquirem, provocam mudanças nas formas de ação e gestão 

desses valores. 

A atividade turística, por utilizar como atrativos turísticos certos 

bens culturais, na maioria das vezes contribui para a conservação das práticas 

culturais de uma localidade, já que estas práticas se tornam também fonte de 

renda. Beni (2001, p. 88) afirma “que muitos bens culturais foram assim salvos 

da destruição, e isso devido muito mais ao turismo do que o valor que lhes era 

atribuido pela população local”. 

A ligação entre o patrimônio cultural e o turismo é evidente, o 

turismo precisa do patrimônio como atrativo para existir e o patrimônio, em 

alguns casos, utiliza-se do turista para sobreviver. A percepção que a comunidade 

local passa a ter dos seus recursos patrimoniais por meio do turismo pode vir a 

oportunizar uma melhor compreensão de si própria. Rodrigues in Funari e Pinsky 

(2005, p. 17) salienta: 

 

[...] acreditamos que preservar o patrimonio cultural – objetos, 
documentos escritos, imagens, traçados urbanos, áreas naturais, 
paisagens ou edificações – é garantir que a sociedade tenha maiores 
oportunidades de perceber a si própria. 

 

Embora a questão existencial apontada na citação acima seja de 

suma importância, não se pode deixar de lado a questão econômica da atividade 

turística em função do caráter de geração de renda ser o grande incentivador para 

se tomar iniciativas. Segundo Rodrigues in Funari e Pinsky (2005, p. 22) 

 

[...] o crescimento da importância dada pelo poder público ao 
patrimônio fundamentava-se no reconhecimento de seu valor cultural 
mas, além disso, de sua potencialidade como mercadoria de consumo 
cultural. 

 

Mesmo sendo a questão econômica um forte apelo para a 

conservação de patrimônios, um fator indispensável para a utilização do 
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patrimônio como atrativo é saber interpretar suas manifestações. De acordo com 

Murta e Albano (2003, p. 10): 

 

[...] a interpretação é um componente essencial, sobretudo quando se 
apoia na cultura e em paisagens específicas. Ela possibilita aos 
visitantes conhecer e apreciar mais os lugares, podendo leva-los a 
prolongar sua permanência e estimular novas visitas.  

 

Esta interação – turista/cultura local – e os beneficios 

provenientes deste contato possibitado pelo turismo leva a população a se 

identificar de forma mais íntima com estes atrativos, o que pode resultar em uma 

maior conservação do patrimônio. Segundo Murta e Albano (2003, p. 53) “aquilo 

que a comunidade valoriza para si própria, o que ela deseja preservar, é 

possivelmente o que ela vai querer compartilhar com os outros”. E deste 

compartilhamento é que se desenvolve a prática turística. Pois aquilo que 

desperta orgulho na comunidade, esta sente a necessidade de mostrar aos outros, 

neste caso os turistas. Com isso residentes e turistas passam a se utilizar 

concomitantemente do mesmo objeto, compartilhando o mesmo local e 

experiências diversas.  

Em Prudentópolis, já não existem tantas edificações históricas 

como há uma década atrás devido a uma onda de modernização que buscou 

substituir as construções mais antigas do centro da cidade por edificações 

modernas. O município possui, porém, um rico acervo de recursos culturais que 

podem despertar um aumento de seu fluxo turístico. Nos Quadros de 06 a 12 

estes recursos aparecem listados. 

QUADRO 06 
 

RECURSOS CULTURAIS DE PRUDENTÓPOLIS - EDIFICAÇÕES 
Recursos culturais Características 

Seminário São José Fundado em 1935, é uma edificação de destaque no 
município, sendo uma das maiores. É permitida a 
visitação sem cobrança de taxas mediante 
agendamento e autorização da secretária. Localiza-
se no centro da área urbana. 

Portal da Cidade Localizado no trevo de acesso ao município para 
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quem vem de Ponta Grossa pela BR373 em sentido 
a Foz do Iguaçu. Possui traços da cultura ucraniana 
(bordado em ponto cruz, abobadas das igrejas) e 
também desenhos de araucárias em baixo relevo. 

Praça Ucrânia e Taras 
Chewtchenko 

Ambos datam de 1989, em homenagem aos 
imigrantes ucranianos que colonizaram 
Prudentópolis. A praça possui representações do 
bordado ucraniano e em um altar fica a estátua em 
bronze do poeta mor da Ucrânia Taras Chewtchenko 
e aos seus pés um de seu poemas. Localizados no 
centro de Prudentópolis,  

Tipografia Prudentópolis Fundou o primeiro jornal escrito totalmente em 
ucraniano no Brasil denominado “Prácia”. É 
produzido ainda hoje. Possui máquinas tipográficas 
que fazem a impressão letra por letra. É permitida a 
visitação mediante agendamento. 

Casa do Coronel João 
Lech 

Imponente edificação localizada no centro da 
cidade, de propriedade particular, já foi totalmente 
descaracterizada em seu interior. No passado serviu 
de local de hospedagem a políticos que vinham a 
Prudentópolis. Já foi também ponto comercial, 
atualmente serve de residência. Não é permitida 
visitação. 

Casas em madeira Na área urbana do município já são poucas, mas na 
zona rural no caminho aos recursos naturais são 
fáceis de serem encontradas, podendo ser visitadas 
se permitido pelos proprietários. 

Museu do Milênio Inaugurado juntamente com a Praça Ucrânia, possui 
um acervo riquíssimo sobre a vida dos primeiros 
imigrantes, e sobre a cultura ucraniana presente no 
município. É um museu particular que permite a 
visitação em horários predeterminados, não cobra 
taxa, apenas pede uma doação voluntária. 

Fonte: Inventário Turístico Municípal de Prudentópolis (2001) 
Org . Sanches Lemes (2009) 
 

As edificações apresentadas possuem uma ligação com o passado 

prudentopolitano pois algumas como a Casa do Coronel João Lech datam do inicio do 

século XX, outras são recentes mas procuram se integrar a cultura local com detalhes 

em suas fachadas que mostrem algo da cultura prudentopolitana e evidenciem o 

passado. São atrativos que mostram a história municipal porém são pouco utilizados, 

com exceção do Museu do Milênio. 
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QUADRO 07 

 
RECURSOS CULTURAIS DE PRUDENTÓPOLIS – MANIFESTAÇÕES 

FOLCLÓRICAS 
Grupo de Banduristas 
Sloveiko 

Fundado em 1991, para que a música ucrâniana se 
tornasse mais presente no cotidiano dos 
descendentes. A bandurra é um instrumento típico 
ucraniano, com 33 cordas. A sede do grupo é anexa 
ao Museu do Milênio. Realiza apresentações 
mediante agendamento. 

Grupo Folclórico Dibrova Grupo amador fundado em 1998, localiza-se na 
Linha Barra Bonita, ficou inativo por alguns anos e 
retomou suas atividades em 2008. 

Grupo Folclório Ucraíno-
Brasileiro Vesselka 

Conhecido em todo o território nacional, já realizou 
apresentações no exterior. Completou seu 
cinqüentenário em 2008. Realiza no primeiro sábado 
de agosto a Noite Ucrâniana, com jantar tipíco e 
apresentação folclórica, sendo este um evento anual. 

Fonte: Inventário Turístico Municípal de Prudentópolis (2001) 
Org . Sanches Lemes (2009) 
 

 

Todos os grupos apresentados são ligados a cultura ucraniana e buscam 

manter as tradições e costumes dos imigrantes presentes no cotidiano prudentopolitano. 

O de maior destaque é o Grupo Folclórico Ucraíno – Brasileiro Vesselka, possui um 

elenco de mais de 50 integrantes e já se destacou em eventos nacionais e internacionais, 

tendo previsto para setembro de 2009 uma turnê pela Ucrânia e Estados Unidos. Os 

demais são grupos armadores que participam de eventos locais e oscilam períodos de 

destaque com períodos em que praticamente são desfeitos. 

 

 
QUADRO 08 

 
RECURSOS CULTURAIS DE PRUDENTÓPOLIS – FESTAS RELIGIOSAS 

Festa de São João Batista Realizada em homenagem a São João, padroeiro do 
município. Acontece no mês de junho, do dia 10 ao 
dia 24. Possui como atrativo novenas, fogos de 
artifício, quadrilhas, coral, bingos, entre outros. 
Acontece há 94 anos. 

Festa de São Josafat Realizada para o outro padroeiro da cidade, São 
Josafat, no mês de novembro. Possui como atrativos 
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bingos, novenas, comida tipíca ucraniana, entre 
outros. Inicia no dia 03 de novembro e termina no 
dia 12 de novembro. 

Fonte: Inventário Turístico Municípal de Prudentópolis (2001) 
Org . Sanches Lemes (2009) 
 

Ambas são festas tradicionais no município devido a seu apelo 

religioso e por se tratar de festas para homenagear os dois padroeiros da cidade, São 

João e São Josafat. A primeira é a maior festa do município com duração de duas 

semanas e com grande participação do público. A segunda é menor e a maior parte de 

seu público é formada pelos descendentes de ucranianos. Embora sejam festas 

realizadas anualmente a participação de turistas ainda é pequena sendo estas um evento 

de caráter local que pode ser melhor utilizado para fins turísticos. 

 

QUADRO 09 
 

RECURSOS CULTURAIS DE PRUDENTÓPOLIS – EDIFICAÇÕES 
RELIGIOSAS 

Igreja Matriz São João Relíquia do passado prudentopolitano, construída 
em 1910 em estilo colonial. Possui em seu interior 
os restos mortais de Firmo Mendes de Queiroz, 
fundador de Prudentópolis. Permite visitação 
mediante agendamento. 

Santuário Nossa Senhora 
das Graças 

Construída em estilo gótico no lugar da primeira 
igreja polonesa do municípo, devido esta ter sido 
destruída em um incêndio no início da década de 
1940. Seu altar é todo trabalhado em mármore, 
possui todos os vitrais decorados. Permite visitação 
mediante agendamento. 

Igreja Matriz São Josafat A construção religiosa mais procurada por turistas. 
Construída em estilo bizantino. No ano de 1979 foi 
considerada como Patrimônio Histórico do Paraná. 
Permite visitação mediante agendamento. 

Igreja Nossa Senhora do 
Patrocínio 

Localizada na Linha Esperança, permite visitação 
mediante agendamento. 

Igreja de São Basílio 
Magno 

Localizada em Bracatinga, permite visitação 
mediante agendamento. 

Igreja Transfiguração de 
Nosso Senhor Jesus Cristo 

Localizada na Linha Paraná, permite visitação 
mediante agendamento. 

Igreja Natividade de 
Nosso Senhor Jesus Cristo 

Localizada na Linha Eduardo Chaves, permite 
visitação mediante agendamento. 

Igreja Apresentação de 
Nossa Senhora no Templo 

Localizada na Linha Marcondes, permite visitação 
mediante agendamento. 
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Igreja Corpus Cristi  Localizada em Tijuco Preto, permite visitação 
mediante agendamento. 

Igreja São Miguel 
Arcanjo 

Localizada na Linha Nova Galícia, permite visitação 
mediante agendamento. 

Igreja São João Batista Localizada na Linha Herval Grande, permite 
visitação mediante agendamento. 

Igreja Apresentação do 
Menino Jesus 

Localizada em Vista Alegre, permite visitação 
mediante agendamento. 

Fonte: Inventário Turístico Municípal de Prudentópolis (2001) 
Org . Sanches Lemes (2009) 
 

O municipio de Prudentópolis já ostentou o titulo de Capital da 

Oração e também de Vaticano II, devido ao grande número de igrejas 

encontradas em todo o território municipal. Apresentadas aqui as que se 

destacam pela sua arquitetura e história e que se destacam nas regiões em que se 

localizam. A Igreja Matriz de São Josafat é a mais visitada por turistas, seguida  

da Igreja Matriz de São João e do Santuário de Nossa Senhora das Graças, todas 

na área urbana. 

 

QUADRO 10 
 

RECURSOS CULTURAIS DE PRUDENTÓPOLIS - GASTRONOMIA 
Krakóvia 
 
  
 

Salame produzido artesanalmente desde a década de 
1970 e composto com os seguintes ingredientes: 
carne suína selecionada (observa-se até a idade do 
animal para o abate), não podendo ser congelada; 
alho, sal e pimenta. Surgiu na década de 1960 no 
Açougue Alvorada. 

Borchtch 
 
 

Sopa de sabor azedado, a base de beterraba, repolho 
ou couve, com costela ou lombinho de porco, de 
preferência temperada com nata e saboreada com 
acompanhamento de pão preto de centeio ou trigo. O 
borchtch é servido como primeiro prato, logo após o 
aperitivo e tornou-se o prato nacional da família 
ucraniana. 

Perohê Espécie de pastel de massa amanteigada a base de 
trigo fermentado,  cozidos em água e recheados de 
uma mistura de batatinha com requeijão. Pode ser 
acompanhado de molho de carne. 

Holubchi Uma espécie de charuto feito com recheio de carne, 
trigo mourisco ou arroz e envolvido em folhas de 
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repolho ou couve em panela fechada à base de 
vapor. 

Chrin Molho à base de raiz forte moída com beterraba, 
acompanha carnes assadas, principalmente a de 
porco. 

Kubassat Lingüiça de carne de porco defumada, frita ou 
assada, de sabor muito leve. 

Krakóvia Salame produzido artesanalmente em Prudentópolis, 
a partir de carne suína selecionada, possui um sabor 
muito característico. 

Kasha Alimento de quirera de trigo mourisco, aveia, milho 
ou arroz. Servido no café, almoço e jantar nas mais 
variadas formas. 

Salo Toucinho, muito característico na alimentação, pode 
ser servido cru, cozido, frito, defumado. Serve como 
acompanhamento para batatas, kasha e broa. Possui 
múltiplos usos. 

Nata Extremamente suave, mas azedinho, este molho à 
base de leite acompanha o perohê. 

Fonte: Inventário Turístico Municípal de Prudentópolis (2001) 
Org . Sanches Lemes (2009) 
 

Em termos gastronômicos Prudentópolis é totalmente ucraniano, 

apreciada por toda a população os pratos herdados dos imigrantes que chegaram no final 

do século XIX permanecem nas mesas das famílias ainda hoje e não só nas de 

descendentes destes, mas de todos os prudentopolitanos. Porém não há no município um 

restaurante de comida típica, para saboreá-la é necessário agendar com os restaurantes 

ou hotéis, o que acaba frustrando turistas desavisados. 

 

QUADRO 11 
 

RECURSOS CULTURAIS DE PRUDENTÓPOLIS - ARTESANATO 
Pessânkas 
  
 
 

São ovos de galinha pintados artesanalmente. As 
pessânkas atualmente simbolizam a ressurreição de 
Cristo e na tênue casca do ovo apresenta-se, em 
símbolos, a história da humanidade, suas crenças, 
esperanças e anseios. São inúmeros os símbolos 
usados nas pessânkas, alguns comuns em toda a 
Ucrânia e outros típicos de certas regiões. 

Bordados Ucranianos O bordado ucraniano é um dos mais estimados e 
expressivos componentes da cultura ucraniana. Os 
pontos são inúmeros e variados, entretanto, o mais 
utilizado é o ponto de cruz. 
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Fonte: Inventário Turístico Municípal de Prudentópolis (2001) 
Org . Sanches Lemes (2009) 
 

O artesanato de destaque no município é o de origem ucraniana 

produzidos e comercializados pela Cooperatida de Artesanato Ucraniano e 

também de forma independente por alguns artesãos e comercializados nos hotéis 

e  no museu. 

QUADRO 12 
 

RECURSOS CULTURAIS DE PRUDENTÓPOLIS - EDIFICAÇÕES 
Comunidades 
Faxinalenses 

Situados no interior do município, possuem um 
modo de viver particular,  priorizando a coletividade 
e o uso comum do seu espaço. 

Fonte: Inventário Turístico Municípal de Prudentópolis (2001) 
Org . Sanches Lemes (2009) 
 

Já mencionados os atributos naturais presentes nestas 

comunidades. Em termos culturais apresentam particularidades possiveis de 

despertar interesse em qualquer pessoa. 

Dentre os atrativos no município de Prudentópolis, merecem 

destaque as Comunidades Faxinalenses com seus hábitos e costumes e a vida em 

comunidade. Tais comunidades que já ocuparam boa parte do território estadual, 

no dias atuais são poucas e ainda precisam constantemente lutar pela sua 

conservação e sobrevivência, diante das mudanças econômicas e tecnológicas no 

meio rural. A formação destas comunidades em Prudentópolis se deu pela junção 

da cultura cabocla aqui existente e a chegada dos imigrantes ucranianos vindos 

no final do século XIX. 

Atualmente as comunidades faxinalenses estão espalhadas pelo 

interior do município, como um potencial turístico. O turismo, por sua vez, 

apresenta-se como uma alternativa econômica a estas comunidades, 

possibilitando que a competição com seu entorno, formado por grandes 

produtores agrícolas, seja menos díspar. 

Para Novaes in Ansarah (1999, p.140) 
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As atividades do meio rural representam um instrumento valioso na 
revitalização do ambiente cultural de uma região, além de beneficiar 
o pequeno produtor rural com uma fonte alternativa de renda e, 
principalmente, contribuir para evitar o êxodo rural graças à melhora 
na qualidade de vida da população dessas localidades. 

 

A conservação das práticas culturais é fundamental para despertar 

o interesse de outros em conhecer uma localidade e, quanto mais particulares 

forem os traços culturais, mais forte será este apelo. Este é o caso das 

comunidades faxinalenses, ou seja, seu forte apelo cultural. Meneses (2006, p. 

48) afirma que “a ação de interpretar o patrimônio cultural de indivíduos é tão 

antiga quanto o próprio ser humano. Desde os primórdios das formações 

coletivas a história dos povos é transmitida oralmente de geração a geração”.  

As comunidades faxinalenses podem ser vistas como um 

patrimônio cultural de Prudentópolis, pois contribuíram para sua formação e 

desenvolvimento, fazendo parte da história município. Segundo Funari e Pinsky 

(2005, p. 8) “patrimônio cultural é tudo aquilo que constitui um bem apropriado 

pelo homem, com suas características únicas e particulares” e estes requisitos são 

facilmente encontrados na maneira de viver do faxinalense. 

Estas comunidades presentes no município são em sua maioria 

formada por imigrantes ucranianos que, em conjunto com os caboclos, 

constituíram a imagem dos faxinalenses da atualidade e contribuem para que este 

patrimônio cultural prudentopolitano possua particularidades que despertem o 

interesse nos turistas em conhecer/participar/aprender a cultura de uma 

comunidade tradicional tal como a comunidade faxinalense de Barra Bonita que, 

atualmente, procura manter vivas as tradições, as raízes, os hábitos, as crenças de 

seus antepassados, através de festividades, folclore, gastronomia, religião. 

Fatores que despertam interesse em qualquer pessoa que busque conhecer as 

origens e a realidade vivida em uma comunidade faxinalense. 

As formas de cultura presentes nas comunidades faxinalenese 

seus hábitos, costumes, manifestações culturais e a paisagem de seu entorno - a 
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Floresta com Araucária - forma um atrativo turístico único e de grande potencial. 

Este forte atrativo municiplkjhlal, que encontra-se praticamente invisível no 

Inventário Turístico do município, é o foco central do presente estudo.  

 

 

2.3 O TURISMO EM PRUDENTÓPOLIS: PLANEJAMENTO E REALIDADE 

 

O município de Prudentópolis possui expressiva quantidade e 

variedade de atrativos, sendo que os mesmos – conforme já apresentado no 

tópico anterior - estão relacionados com seu patrimônio natural e cultural, 

proporcionando ao município um grande potencial para o desenvolvimento do 

Turismo Cultural e do Ecoturismo. 

Segundo Lubachevski (2005, p. 71), em Prudentópolis e região, 

sobressai-se: 

 

[...] a presença dos imigrantes, principalmente  eslavos (ucranianos, 
poloneses e russos) através de suas manifestações ligadas às tradições 
religiosas, suas festividades, usos e costumes, entre outras 
particularidades que se destacam nos diferentes municípios da região. 
Existe na região grande número de cachoeiras, rios, águas e estâncias 
hidrominerais, destaques que podem ser identificados como atrativos 
de expressivo potencial turístico. 

 

O município de Prudentópolis possui atualmente um fluxo 

turístico, principalmente entre os meses de dezembro e fevereiro. O turismo é 

motivado principalmente pelos atrativos em áreas naturais (rios, cachoeiras, 

faxinais, entre outros) e também pelas datas comemorativas, como a páscoa 

ligada à cultura ucraniana. No mês de junho, os turistas vão a Prudentópolis 

devido a festa de São João Batista; em agosto a motivação para o fluxo de 
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turistas é a Noite Ucraniana, realizada pelo Grupo Folclórico Vesselka; e, no mês 

de novembro, a festa de São Josafat é a grande atração7. 

Embora esse fluxo exista, o município não possui um estudo de 

demanda para saber o real contingente de turistas que visitam Prudentópolis. 

Como a atividade turística no município apresenta-se como um fato expressivo, 

faz-se necessário a realização de um planejamento a longo prazo, com o 

envolvimento de diferentes setores, para que o turismo possa ser efetivamente 

uma atividade que traga benefícios para a população, não somente benefícios 

financeiros, mas, sobretudo, tornando-se uma ferramenta para a valorização e 

conservação de seu patrimônio natural e cultural. 

Prudentópolis possui potencial para desenvolver o turismo nos 

seus mais diversos segmentos. De acordo com Michalouski (2008, p. 29), o 

patrimônio natural do município: 

 

[...] se destaca pela inúmera quantidade de rios, que, por motivo de 
sua localização geográfica, transição do Segundo para o Terceiro 
Planalto, possui um terreno acidentado formando os mais variados 
tipos de cachoeiras e cânions. 

 

São dezenas de cachoeiras que variam de 10 a 196 metros de 

altura, o que contribui também para a realização da prática do turismo de 

aventura. Guil, Fernandes e Farah (2006, p. 169), apontam “Prudentópolis é 

considerado um dos melhores locais do Brasil para a prática de esportes de 

aventura” (rapel, cascading, tirolesa, entre outros).  

Sobre o patrimônio cultural do município, Guil, Fernades e Farah 

(2006, p. 162) destacam ainda que “além da natureza exuberante, com as 

fantásticas cachoeiras, percebeu-se que a cultura e a religiosidade dos imigrantes 

formam um conjunto sofisticado e único”. Para o turismo cultural, as diferentes 

etnias que povoam o município ainda mantêm vivas as tradições de seus 

antepassados, onde prevalecem ucranianos e poloneses, o que possibilita também 

                                                 
7 Entrevista realizada pelo autor com o Secretário de Turismo Municipal em fevereiro de 2009. 
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o desenvolvimento do turismo gastronômico com comidas típicas ucranianas e 

polonesas. Também que as comunidades faxinalenses são um espaço 

privilegiado, no qual ainda é possível visualizar grupos étnicos com fortes traços 

de seus países de origem, principalmente em relação à cultura ucraniana.  

O município possui uma forte religiosidade. Considerando apenas 

o rito ucraniano, são mais de 30 igrejas espalhadas pelo território 

prudentopolitano. Este fato cria a possibilidade de se trabalhar também o turismo 

religioso, aliado ao turismo cultural. Michalouski (2008, p. 29) coloca que com a 

manutenção “de todos esses referenciais, Prudentópolis pode oferecer para os 

turistas uma expressiva quantidade de atrativos culturais, sejam eles tangíveis ou 

intangíveis”, tornando real a possibilidade de desenvolvimento do turismo no 

município. 

Para que o turismo se desenvolva de forma a satisfazer os anseios 

de turistas e da população local, são necessárias tanto a organização, como a 

profissionalização do setor. Para tanto, Guil, Fernades e Farah (2006, p. 162) 

apontam que “os prudentopolitanos ainda caminham para adquirir o devido 

know-how para o turismo. Cursos profissionalizantes foram abertos visando 

preparar adequadamente a mão-de-obra para atender esse exigente e lucrativo 

setor”. Em 2005 no Colégio Estadual Barão de Capanema teve início o curso 

profissionalizante Técnico em Turismo na modalidade Integrado, ou seja, ensino 

médio e profissional ao mesmo tempo, com duração de 4 anos; e Técnico em 

Turismo e Guia Regional na modalidade Subseqüente com duração de um ano e 

meio, sendo apenas a parte profissional para pessoas que já concluiram o ensino 

médio.8  

Michalouski (2005, p. 58) aponta também a necessidade do 

turismo receber mais incentivo para que assuma seu local de destaque na 

economia municipal: “as ações tomadas até o momento pelos órgãos 

responsáveis pela administração do município não estão sendo suficientes para 

que o turismo assuma um nível de crescimento considerável”. 

                                                 
8 Entrevista realizada pelo autor com a Direção do Col. Est. Barão de Capanema em Fevereiro de 2009. 
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Cada um dos atrativos turísticos de Prudentópolis poderia se 

tornar foco de pesquisa. Entretanto, para a realização de um planejamento 

turístico dinâmico, que ofereça ao turista a oportunidade de conhecer os diversos 

aspectos do patrimônio natural e cultural do município, é preciso integrar estas 

diversas realidades e apresentá-las como particularidades naturais e culturais do 

complexo conjunto que constitui a cultura e a natureza do município de 

Prudentópolis. Além disso, é necessário ampliar a escala do turismo numa visão 

regional, que integre outros municípios dos Campos Gerais e da Mata com 

Araucária. 

O município possui em seu território um leque variado de opções 

para o turismo destacados em seus patrimônios culturais e naturais. No entanto, 

com uma diversidade em relação a atrativos, é necessário criar uma imagem que 

identifique Prudentópolis, ou seja, apontar que segmento da atividade turística 

será lembrado quando se ouvir falar do município. 

Sahr e Löwen Sahr (2001, p. 402) destacam que para se formar 

uma imagem turística são necessárias quatro características. A imagem necessita: 

a) ser facilmente identificada; b) ter um determinado nível de profundidade, 

detalhamento e diversidade estrutural; c) ter integração ao contexto social local; 

d) se destacar como única, apresentar um diferencial no contexto regional. 

Sahr e Löwen Sahr (2001, p. 402 – 404) apresentam também para 

a região dos Campos Gerais diversas formações étnicas as quais denominam de 

“complexos étnicos” sendo eles: russos-alemães; poloneses; holandeses e 

menoritas; caboclos e ucranianos. Este último citado tem grande influência na 

formação cultural de Prudentópolis, onde a junção com a cultura cabocla 

contribuiu para a formação das comunidades faxinalenses do município. 

Com os aspectos apresentados se percebe a riqueza cultural 

presente na região dos Campos Gerais e as inúmeras possibilidades de se 

desenvolver o turismo ligado ao patrimônio cultural da região. Sahr e Löwen 

Sahr (2001, p. 404 – 407) vão além, e apontam também a possibilidade turística 

das formações sócio-tecnológicas regionais, como o projeto “Caminho das 
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Tropas” estabelecido em 1991. Outra possibilidade seria a de se formar um 

projeto ligado à questão da erva-mate na região. A agricultura presente também 

representa um potencial turístico a ser desenvolvido. Tem-se ainda o setor de 

transporte, o complexo ferroviário e rodoviário pode atrair um fluxo turístico 

diferenciado a região. Existe um fascínio pelas ferrovias por parte de 

ferromodelistas de países da Europa Central, Estados Unidos e também em 

caráter nacional pelo Estado de São Paulo.  

A região possui um leque variado de opções quando se pensa em 

turismo, mas ainda é preciso uma organização por parte dos envolvidos e que se 

desenvolva um bom planejamento de maneira a trabalhar o turismo 

regionalmente, integrando municípios e não desenvolvendo neles uma 

competição pelos turistas.  

Grande parte da extensão territorial do município de 

Prudentópolis abrange áreas de Floresta com Araucária. Estes locais podem ser 

utilizados para a prática do turismo alternativo, buscando o contato com a 

natureza. No espaço rural, pode-se desenvolver diversos segmentos da atividade 

turística, tais como: turismo rural, ecoturismo, turismo ecológico, agroturismo, 

turismo de aventura, turismo cultural, entre outros. 

Prudentópolis também apresenta um riquíssimo acervo cultural, 

pois tem, na formação de sua população, uma grande diversidade cultural e 

étnica entre os ucranianos, os poloneses, os italianos, os alemães, os espanhóis e 

os portugueses. O grupo étnico que ganha maior destaque, é o dos ucranianos, 

por serem maioria entre os demais. Os poloneses foram, todavia, os primeiros 

imigrantes a chegar às terras onde nos dias atuais se encontra o município, que já 

se encontrava antes ocupado por caboclos. 

Segundo a Secretaria Municipal do Turismo9 o despertar para o 

turismo no município de Prudentópolis se deu no início da década de 1990, 

quando um grupo de professores residentes no município começou a catalogar as 

quedas d’água existentes. No final desta década o Governo Federal sob a 

                                                 
9 Entrevista realizada com o Secretário de Turismo Municipal em julho de 2009. 
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presidência de Fernando Henrique Cardoso lança no Brasil o PNMT – Programa 

Nacional de Municipalização do Turismo, em que foram realizadas diversas 

oficinas em municípios que possuíssem potencial para o turismo. Prudentópolis 

participou de todas as etapas do PNMT. Sendo a última uma oficina com a 

participação dos moderadores da Paraná Turismo, representantes do Poder 

Público e da comunidade, em que buscou-se fazer o levantamento do potencial 

turístico municipal e eleger as prioridades para seu desenvolvimento. 

Foi nesta época também que criou-se o Conselho Municipal de 

Turismo – COMTUR. Este Conselho ainda existe em Prudentópolis, porém não 

possui uma atuação marcante na gestão do turismo municipal. Juntamente com o 

COMTUR deveria ser criado um Fundo Municipal de Desenvolvimento do 

Turismo, entretanto este fundo só foi criado em 2004. O Fundo receberia os 

recursos provenientes do alvará pago pelos bares, restaurantes, hóteis, empresas 

de transportes e demais setores ligados ao turismo. No entanto, atualmente este 

fundo encontra-se sem nenhum recurso. 

No ano de 2002, o poder público municipal criou o Kozia 

Festyvalh com o intuito de estimular a criação de caprinos no município e 

também para atrair um fluxo turístico em uma época de baixa estação. Com a 

mudança de gestão, todavia, o evento modificou-se e acabou sendo cessado. 

Em 2003 o Governo Federal cria o Ministério do Turismo e lança 

o Programa Nacional de Regionalização do Turismo como passo seguinte ao 

PNMT. Segundo o Guia Turítico “Terra dos Pinheirais” (2009), no contexto 

desta regionalização o Paraná possui 10 regiões turísticas, sendo a “Terra dos 

Pinheirais” aquela onde se insere Prudentópolis. 

Esta região, para o Guia Turístico “Terra dos Pinheirais” (2009): 

 

É muito paranaense, sim, tanto quanto as demais regiões, mas é 
também “única” e levou essa denominação porque foi aqui que gente 
de muitos lugares do mundo – ucranianos, poloneses, italianos, 
alemães, portugueses, eslavos, russos e “até” brasileiros – veio 
construir, com arte, mais do que agradabilíssimos lugares [...] 
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A busca pela conservação destas variadas culturas é preocupação 

dos gestores locais em Prudentópolis e ações da iniciativa privada vem em 

auxílio a esta preocupação. 

De acordo com Farah; Fernades; Guil; (2006, p. 149),  no ano de 

2004 no município de Carambeí foi constituida a Cooptur – Cooperativa de 

Turismo do Paraná, com o intuito de desenvolver o turismo de forma integrada 

nos municipios de Prudentópolis, Carambeí, Castro, Guarapuava, Palmeira, 

utilizando como atrativo suas colônias de imigrantes. 

A atual gestão do município pretende dar novos ares ao turismo e 

já tem previsto para 2009 a 6ª edição do Kozia Festyvalh, a implantação de um 

centro de informação turísticas e cursos de capacitação em parceria com o Sebrae 

– Serviço Brasileiro de Apoio as Pequenas e Micro Empresas e Abeta – 

Associação Brasileira de Ecoturismo e Turismo de Aventura. 

Gomes (2006, s.p.) aponta - ao lado da exploração sustentável de 

produtos florestais não-madeireiros, da exploração madeireira sustentável, da 

composição do mosaico de Unidades de Conservação - o turismo como uma das 

potencialidades para os faxinais de Prudentópolis: 

 

Os Faxinais, além de se localizarem em regiões de grande beleza 
cênica (florestas, cachoeiras, etc), possuem um potencial 
praticamente inexplorado no que se refere às suas tradições e modo 
de viver, no sentido de desenvolver um circuito turístico histórico-
cultural. [...] Prudentópolis-PR, embora tenham faxinais que sejam 
visitados por abrigarem cachoeiras e recantos, além de igrejas 
ucranianas, pouco explora também esta possibilidade do turismo 
histórico-cultural.  

 

Um exemplo para o desenvolvimento do turismo em 

Prudentópolis seria o faxinal de Barra Bonita. A implantação do turismo poderia 

permitir tanto a recontextualização econômica deste, como garantir a preservação 

de suas características de comunidade tradicional. Características estas que após 

um século de existência ainda se mantem vivas e fortes no dia-a-dia desta 
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comunidade, seja pela religião, gastronomia, rodas de chimarrão, ou pelos 

trabalhos comunitários. Barra Bonita, no cenário prudentópolitano, é destaque 

quando se pensa em tradições étnicas e conservação de costumes de 

antepassados, possui um grupo folclórico que busca manter as danças típicas 

ucranianas em evidência no cotidiano destes faxinalenes e também dos 

municipes. Está entre as maiores áreas de faxinal de Prudentópolis, possuindo 

cerca de 200 famílias. Realizam festividades e novenas durante todo o ano, 

deixando evidente a religiosidade presente na comunidade. Devido ao potencial 

encontrado nesta comunidade, esta já foi palco de outras pesquisas aliadas ao 

turismo, sendo a mais recente feita por uma organização não governamental do 

próprio município. 

A questão do turismo em faxinais no municipio de Prudentópolis 

extrapola a esfera da administração pública. Uma organização não governamental 

(ONG) também atua nesta área. Trata-se do Instituto Guardiões da Natureza 

(ING), que desenvolve projetos voltados para o desenvolvimento e conservação 

dos faxinais, entre eles um projeto de ecoturismo. 

O ING atualmente executa o projeto “Eco-Turismo como 

ferramenta de desenvolvimento sustentável dos Faxinais da Barra Bonita e 

Taboãozinho – Prudentópolis – PR”. A idéia central é o desenvolvimento de um 

roteiro turístico que inclua os faxinais como seu principal atrativo. Primeiramente 

foram escolhidos, pelo ING, para a implantação deste projeto, os faxinais de 

Barra Bonita e de Taboãozinho. Após a seleção dos interessados, oficinas foram 

realizadas para capacitar os faxinalenses a receber/trabalhar com o turista. As 

oficinas de pesquisas se concentraram sobre o potencial e a infraestrutura dos 

faxinais, a fim de identificar, assim, os pontos fortes e os possíveis pontos a 

melhorar dentro dos faxinais. 

Para o projeto do ING foi realizado um estudo de demanda com 

alunos universitários da região, com a qual se concluiu que os faxinais, enquanto 

produto turístico, terão um público para visitá-lo, no próximo capitulo serão 

analisados os resultados do estudo. A idéia do projeto, assim que o roteiro for 
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implantado e o fluxo de turistas começar a surgir, é passar toda a administração 

deste produto turístico aos faxinalenses, para que eles próprios possam gerir a 

atividade obtendo o máximo de benefícios. A previsão para que o projeto esteja 

concluído é início de 2010, esperando que neste momento as deficiências já 

estejam sanadas e os faxinais prontos para receber com hospitalidade os turistas. 

A comunidade faxinalense é um lugar privilegiado para os 

turistas que buscam a realização de um turismo que possibilite um contato com a 

natureza e com formas diferentes do homem se estabelecer, viver, criar e cultivar 

plantas e animais. Na sequência, é observado um panorama atual destas 

comunidades em Prudentópolis. 

 

 

2.4 O PANORAMA ATUAL DAS COMUNIDADES FAXINALENSES DE 

PRUDENTÓPOLIS 

 

Dentre as localidades rurais de Prudentópolis, um grande número 

tem sua origem como comunidades de Faxinais, ou seja, pequenos povoados 

rurais com atividade silvo-pastoril em áreas comuns, além de uma policultura de 

subsistência, em que as áreas de criar e as de plantar são separadas através de 

valos e cercas. Estas comunidades também apresentam uma diversidade cultural, 

sendo algumas delas formadas por caboclos, outras por descendentes de 

poloneses ou ucranianos. 

No I Encontro de Povos de Faxinais, realizado em Irati no ano de 

2005, onde representantes dos faxinais de Prudentópolis também estiveram 

presentes, os faxinalenses se auto-atribuíram a designação de povos tradicionais: 

 

[...] porque vivem num sistema singular, possuem uma história e uma 
cultura própria, preservam suas tradições, possuem uma religiosidade 
popular, possuem uma forte integração com o meio-ambiente, tem 
uma vida comunitária baseada no uso comum da terra (REDE 
FAXINAL,  2005, p. 41).  
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Para Löwen Sahr (2008, p. 224), as comunidades de faxinais, 

assim como as demais comunidades tradicionais, “só podem ser tidas como 

‘tradicionais’ quando inseridas num contexto mais amplo, o da sociedade 

‘moderna’”.  A autora reforça ainda que: 

 

As comunidades faxinalenses mantêm paralelamente, mas também 
contraditoriamente, racionalidades diversas. Desta forma, seu 
tradicionalismo, singularizante para o grupo, é também uma estrutura 
social adaptada ao contexto da sociedade moderna. Assim, se para a 
manutenção e recriação dessas comunidades existe a tendência de 
reprodução de seu sistema autosustentável e singular, existe também 
a tendência destas de ampliarem suas relações com o mundo externo. 

 

Para Haesbaert (2004, p. 20), uma sociedade ou comunidade só 

pode ser observada em conjunto com a dimensão social que ocupa, pois não há 

como definir a identidade de um indivíduo, um grupo, uma comunidade ou uma 

sociedade sem, concomitantemente, inseri-los num determinado contexto 

geográfico, territorial. A começar pelo simples fato de que o próprio conceito de 

sociedade implica, de qualquer modo, na sua espacialização ou, num sentido 

mais restrito, na sua territorialização. 

As comunidades faxinalenses vem encontrando dificuldades para 

se manter devido a venda de terras do faxinal a proprietários que não partilham a 

idéia do comunitário. Segundo Guil, Fernandes e Farah (2006. p.60): 

 

A partir da década de 1970, as dezenas de sistema faxinais da região 
Centro Sul começaram a se degradar. Ao comprar o terreno de um 
agricultor numa área de Faxinal, o novo proprietário, embasado em 
outros conceitos de desenvolvimento agrícola, rompia a cerca e 
removia a floresta de dentro de sua propriedade. Como a cerca é 
elemento indispensável para o funcionamento do criadouro comum, o 
sistema se desfazia. 

 

Em Prudentópolis, assim como em toda a região da Floresta com 

Araucária, com o passar dos anos algumas características básicas do sistema 
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faxinal foram transformadas. Em algumas comunidades ocorreu a extinção do 

criadouro comunitário de animais, e, em outras, permaneceu a paisagem de 

Faxinal, entretanto, estas últimas, não apresentam mais a organização social deste 

sistema (Quadro 13). 

 

QUADRO 13 

 

        ANTIGAS COMUNIDADES DE FAXINAIS 

DO MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS  

Nome da comunidade Área total aproximada 
(ha) 

Nº de famílias 
residentes 

Cachoeira do Palmital 245,80 57 
Capanema N.I. N. I. 
Manduri 1.374,00 125 
Marcondes 1.180,00 100 
Papanduva de Cima N.I. N. I. 
Patos Velhos 39,83 62 
Ponte Nova 72,60 35 
Queimadas 1.096,00 180 
Rio Bonito 433,00 07 
Rio do Meio 700,00 85 
São Pedro 780,00 80 

Obs.: N.I.= não identificado 
     Fonte: atualização de Marques (2004) 
 

Por outro lado, em Prudentópolis, assim como em toda a região 

da Floresta com Araucária, existem comunidades que mantêm não apenas a 

paisagem de Floresta com Araucária, como também a forma de organização 

social de Faxinal (Quadro 14). 

 

QUADRO 14 

COMUNIDADES DE FAXINAIS 

DO MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS - 2007 
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Nome da comunidade Área total 
aproximada 
(ha) 

Área do criador 
comunitário 
(ha) 

Nº famílias 
residentes 

Tijuco Preto 2.304,0 2.066,48 400 
Paraná-Anta Gorda 612,0 252,0 97 
Ivaí–Anta Gorda 1.289,0 726,0 50 
Barra Bonita 3.146,0 1.144,0 190 
Taboãozinho 508,2 363,0 86 
Guanabara 243,0 72,0 43 
Papanduva de Baixo 1.450,0 1.340,0 130 

Fonte: Atualização de Marques (2004) 
 

Essa modificação observada ocorrida na década de 1990, ou seja, 

a “redução” do território faxinalense no município, ocorre em parte pela 

expansão agropecuária modernizante. Grandes latifundiários, com maior poder 

econômico, acabam pressionando os faxinalenses a vender suas propriedades, 

adquirindo estas terras para aumentar sua área de produção e, conseqüentemente, 

diminuindo o território dos faxinais.  

Segundo relato dos próprios faxinalenses10, existe uma 

competição “injusta” pelas áreas de plantar do faxinal com os grandes produtores 

de soja, gado e madeira da região. Além dos latifundiários, existem também 

outros atores envolvidos com a questão territorial dos faxinais, como a Prefeitura 

Municipal, Ongs e a Indústria de Fumo. Dentro de todos os interesses, a 

dificuldade maior encontrada pelos faxinalenses envolve a questão econômica, o 

que possibilita a influência de agentes externos sobre a comunidade faxinalense.  

As comunidades faxinalenses no município de Prudentópolis 

sofrem constante pressão de grandes produtores de soja e reflorestamento para 

que vendam suas terras. Além desta influência, existe também outros grupos com 

interesses diversos que participam das atividades relacionadas e por isso acabam 

por influenciar nas tomadas de decisões dos faxinalenses, entre estes atores 

destacam-se o poder público municipal e as organizações não governamentais 

(Ongs). Esta situação de diferentes grupos com diferentes interesses gera 

conflitos entre os grupos e também entre os próprios faxinalenses. 

                                                 
10 Pesquisa realizada pelo autor em outubro de 2007 
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FIGURA 02 - MAPA DE LOCALIZAÇÃO DAS COMUNIDADES 
FAXINALENSES DE PRUDENTÓPOLIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PMP   Org.: Sanches Lemes (2008) 
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De acordo com Fernandes (2005, p. 2):  

 
A questão agrária sempre esteve relacionada com os conflitos por 
terra. Analisá-la somente neste âmbito é uma visão redutiva, porque 
esses conflitos por serem territoriais não se limitam apenas ao 
momento do enfrentamento entre classes ou entre camponeses e 
Estado. O enfrentamento é um momento do conflito. 

 

Em praticamente todas as comunidades faxinalenses do 

município é possível observar conflitos pelos mais variados motivos. Em especial 

no faxinal de Barra Bonita o conflito de maior evidência e que acaba impondo 

prejuizos a estrutura faxinalense se apresenta da seguite forma: é uma verdadeira 

“guerra fria” sem enfrentamentos corporais explícitos, mas inundada de 

artimanhas econômicas e políticas, que procuram, de um lado, desestruturar o 

modo de vida comunitário e, de outro, mantê-lo. Nessa rede de interesses é 

possível identificar alguns atores: Poder Público, ONGs, Produtores de Soja e 

Reflorestamento, Indústria Fumageira, além dos próprios faxinalenses (Figura 

03).  

FIGURA 03 – ATORES DOS CONFLITOS DE INTERESSE 

NAS COMUNIDADES DE FAXINAL 
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Cada uma das forças citadas acaba “recrutando” parte dos 

faxinalenses a seu favor, o que gera uma ruptura dentro da comunidade. Parte da 

comunidade segue as linhas de pensamento do poder público, outra se dirige 

pelas das Ongs, enquanto parte dos faxinalenses optam apoiar grandes 

produtores. Contudo, existe uma parcela de faxinalenses que busca se fortalecer e 

continuar a manter o sistema, apoiado em sua identidade e história, não se 

relacionando de forma efetiva com nenhuma das demais forças de influência ao 

sistema. 

Esta ruptura parcial e momentânea que ocorre na comunidade 

acaba por fragilizá-la. Quando entende-se que esta divisão se apresenta parcial e 

momentânea é devido a ela estar ligada principalmente a questões financeiras. 

Quando a pauta em discussão é a economia da comunidade ocorre tal divisão, 

mas em se tratando de outros assuntos, criadouro comunitário, festividades, 

religião, as ações comuns de trabalho ou as amizades, os residentes se mostram 

unidos, deixando claro que o ponto fraco da comunidade é hoje a rentabilidade 

do faxinal, por isso são aceitas as pressões e influências mostradas na figura 02.   

Para entender melhor estas formas de conflito, se utiliza do 

conceito de conflitualidade utilizado por Fernandes (2005, p. 2):  

 
A conflitualidade é um processo constante alimentado pelas 
contradições e desigualdades do capitalismo. O movimento da 
conflitualidade é paradoxal ao promover, concomitantemente, a 
territorialização – desterritorialização – reterritorialização de 
diferentes relações sociais. 

 

A conflitualidade acontece através das relações sociais 

decorrentes do convívio em sociedade. No caso das comunidades de faxinais, em 

que sua essência se apóia no modo solidário de vida, a ruptura desta 

característica torna-se uma verdadeira ameaça ao sistema, pois quando ocorre a 

desunião mesmo que passageira, pode um morador sucumbir às pressões externas 

e acabar vendendo sua propriedade a um latifundiário que possui o objetivo de 

aumentar seu poder de capital, ignorando os fatores culturais e ambientais 

presentes no sistema faxinal. 
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Segundo Fernandes (2005), a dimensão da questão agrária 

alcança tanto o campo como a cidade, atingindo todas as instituições. A questão 

agrária está inserida no sistema capitalista, mas possui particularidades de 

desenvolvimento, sobrevivência, e na maneira de atuar junto a sociedade, o que 

pode gerar conflitos. É este o seu caráter mais significativo, porque manifesta a 

conflitualidade e o desenvolvimento por meio de relações sociais que constroem 

territórios diferentes em confronto permanente.  

Esta configuração notada dentro dos faxinais leva a identificar 

diferentes formas de poder agindo sobre este território. Segundo Silva (2007, p. 

01), “para entender o local e as relações de poder nele existentes, não basta 

identificá-lo ao poder político. É preciso conceituar esse poder como o poder 

exercido econômico, social, cultural e simbolicamente”. Esse poder local advém 

do conjunto de redes sociais que se formam e se sobrepõem, com relações de 

cooperação e conflito, em torno dos interesses de uma comunidade, dos recursos 

e valores desta. 

O poder local identificado nos faxinais do município de 

Prudentópolis se dá devido as diferentes bases políticas e econômicas dos grupos 

que o compõem, que de certa forma representam parte da elite municipal e 

acabam por influenciar o modo de vida em diferentes escalas locais. 

Segundo Davidovich (apud SILVA 2007, p. 02): 

 
[...] a viabilidade de uma escala local de poder, mesmo numa 
economia capitalista e ainda que articulada a outras instâncias de 
dominação, passa por um suporte de bases sociais específico, 
sustentado pelas elites, grupos econômicos, políticos e instituições 
com influência efetiva. 

 

Para Silva (2007, p.03), “as relações de poder se sustentam e são 

passíveis de existência por meio de alguns atores, dentre eles o Estado e os 

grupos de interesses (elites, partidos políticos, empresas e outros) vinculados ou 

não ao mesmo”. Devido a essas relações advirem das diferenças de ideais de 

diversos grupos e também do poder público, estas geram diversos conflitos de 

caráter político-econômico e social. Nos conflitos não ocorrem necessariamente 
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uma oposição entre dominantes e dominados, mas sim “situações de poder” que 

favorecem ora a uns, ora a outros. 

Observado o panorama político do município, é possível 

considerá-lo também como um dos problemas para manutenção das comunidades 

de Faxinal. Esta questão vem à tona principalmente quando se discute os destinos 

do ICMS Ecológico (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) do 

Município. O ICMS Ecológico surgiu no Brasil, pioneiramente no Paraná em 

1991, a partir da aliança do Poder Público Estadual e de municípios, mediado 

pela Assembléia Legislativa do Estado. Os municípios sentiam suas economias 

afetadas pela restrição de uso causada pela necessidade de cuidar dos mananciais 

de abastecimento para municípios vizinhos e pela existência de unidades de 

conservação. Nasceu sob a concepção de “compensação”, mas o ICMS 

Ecológico evoluiu, transformando-se também, ao longo do tempo, em 

instrumento de incentivo direto e indireto à conservação ambiental. 

(PRESERVAÇÃO, 2006) 

As sete comunidades de faxinais de Prudentópolis são 

cadastradas junto ao IAP (Instituto Ambiental do Paraná) como ARESUR (Áreas 

Especiais de Uso Regulamentado) e assim têm direito a receber recursos 

provenientes do ICMS Ecológico. O ICMS Ecológico dos Faxinais visa 

contribuir para a manutenção das áreas de faxinais, tanto nos aspectos naturais 

como culturais. Logo após a promulgação do Decreto Estadual 3.446/97 que 

criou as ARESURs, o município de Prudentópolis possuía 16 áreas de faxinais 

enquadradas nesta categoria, hoje estas são apenas sete e correspondem ao total 

dos faxinais remanescentes. A Comissão Executiva da Articulação Puxirão dos 

Povos Faxinalenses11 discorda dos números apresentados pelo IAP em relação a 

quantidade de comunidades faxinalenses tanto em Prudentópolis como no 

Paraná. A Articulação se contrapõe a análise governamental, enquanto o governo 

considera o criadouro comunitário como fator que determina uma comunidade, a 

                                                 
11 Organização das comunidades faxinalenses do Estado do Paraná, que procura lutar pelos direitos dos 
faxinalenses e dar visibilidade a estes. Organizada a partir da base da comunidade, para núcleos 
municipais, até que cheguem as comissões a nível estadual. Possui como lema “Na luta pela terra, 
nascemos faxinalenses”. (Nova cartografia social dos povos e comunidades tradicionais do Brasil, 2008). 
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Articulação compreende que seja necessário levar em conta o sujeito 

faxinalenses e sua cultura. 

A visão de gestão dos recursos do ICMS Ecológico difere entre o 

poder público e as Organizações Não Governamentais (Ongs). Segundo Löwen 

Sahr (2008, p. 219-220) “os municípios nos quais as ARESURs estão inseridas 

passaram a receber ICMS-Ecológico, embora, via de regra, estes recursos 

cheguem apenas parcialmente às comunidades”.  

Para a Articulação Puxirão, no decreto referente as Aresur e ao 

ICMS-Ecológico não há nada que determine que as prefeituras devam repassar o 

valor recebido às comunidades, o que gera um problema no repasse do recurso. 

Em Prudentópolis, existe um termo de compromisso assinado entre Poder 

Público e Ministério Público, no qual consta que ao menos 50% dos recursos 

devem ser repassados às comunidades. Porém, em 2009, as comunidades 

prudentópolitanas não receberam nem uma parcela deste recurso. 

Devido ao problema no repasse, gera-se divergência e esta, de 

acordo com os faxinalenses, gera uma divisão dentro das comunidades 

faxinalenses. Alguns seguem o poder público municipal e outros preferem o 

contato com as Ongs. De um lado, as Ongs reivindicam o repasse total dos 

recursos deste imposto para a comunidade, de outro, o poder público se defende 

apontando que parte dos recursos chegam a comunidade de forma indireta, não 

sendo possível o repasse total. 

Trazendo a tona as dificuldades de se obter os benefícios 

possíveis advindos do ICMS ecológico Sahr e Cunha (2005, p. 97) apontam que 

somente 20 Faxinais recebem ICMS ecológico e que, “na maioria dos casos, 

entretanto, esses recursos aportam aos caixas das Prefeituras, mas na prática 

pouco tem refletido em benefícios às comunidades e na melhoria da qualidade de 

vida”. 

Também a falta de uma Agenda de Desenvolvimento para os 

Faxinais é reclamada pelas Ongs, o que faz com que os recursos repassados pelo 

poder público não atinjam os objetivos para os quais foram propostos: melhoria 

da qualidade ambiental e preservação cultural.  
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Os interesses econômicos também são conflituosos nos faxinais. 

Um ator importante neste cenário são as indústrias fumageiras. O fumo, por ser 

uma atividade de plantio que garante retorno de investimento ao produtor, acaba 

adentrando nas comunidades de faxinais, transformando-as em áreas de uma 

única cultura, contradizendo a tradição de policultura das mesmas. A 

dependência da fumicultura acaba fragilizando a estrutura comunitária dos 

faxinais, fazendo com que seus plantadores tenham que acatar solicitações dos 

compradores, que cada vez mais exigem maior produção, obrigando os 

faxinalenses a cercarem suas terras, retirando-se do criadouro comum e por isso 

perdendo uma das características fundamentais de faxinal. 

Essa real influência do fumo ainda não adentrou maciçamente na 

comunidade em estudo, o faxinal de Barra Bonita, porém a questão econômica é 

apontada pelos faxinalenses como um dos principais motivos para que a 

população mais jovem abandone estas áreas e migrem para os centros urbanos 

em busca de novas oportunidades. 

Com relação ao panorama cultural do município, os Faxinais 

apresentam-se como um grande diferencial de Prudentópolis, já que agregam 7 

das cerca de 50 comunidades remanescentes da região da Floresta com 

Araucária.  

As comunidades de faxinal do município apresentam-se como 

recurso turístico em si, mas existem uma séria de atrativos naturais ligados a elas, 

nestas comunidades é comum a existência de atrativos turísticos já freqüentados 

por turistas (Quadro 15). 

 

QUADRO 15 

ATRATIVOS TURÍSTICOS DAS COMUNIDADES DE FAXINAL DE 
PRUDENTÓPOLIS 

Comunidade Faxinalense Atrativo Turístico 
Barra Bonita Recanto Cassiano, Salto São João, 

Canion do Rio São João, Salto do 
Virgilio 

Tijuco Preto Salto dos Papagaios, Salto do Barreiro 
Paraná Anta Gorda Salto do Enxu 
Ivai Anta Gorda Salto Rio Anta Gorda 
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Papanduva de Baixo Salto Cipó, Salto Samambaias 
Fonte: Inventário Turístico Municipal de Prudentópolis (2001) 
Org.: Sanches Lemes (2009) 
 

Dentre as comunidades que apresentam atrativos já utilizados 

pelo fluxo turístico existente no município, a que se destaca é a de Barra Bonita, 

pelo número de atrativos, pela facilidade no acesso e por possuir um dos recantos 

mais visitados do municipio, o Recanto Cassiano. Esta Comunidade e seu 

potencial para a prática do turismo será melhor analisada no próximo capítulo. 
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– CAPITULO III – 

FAXINAIS E TURISMO:’ 

O CASO DA COMUNIDADE DE BARRA BONITA 

 

 

O desenvolvimento de uma atividade turística de base 

comunitária nos faxinais poderia valorizar o sistema, cultural e socialmente, e 

atenuar a idéia de que os faxinais são atrasados em relação a atividade 

agropecuaria mecanizada, diminuindo a descrença no sistema e a desagregação 

decorrente dos conflitos de interesses existentes no mesmo, além de poder 

representar uma fonte de renda alternativa para os faxinalenses. 

Acredita-se que a atividade turística poderia vir a ser um 

elemento contribuidor para a conservação das comunidades faxinalenses no 

município de Prudentópolis. Para que isto de fato se concretize, é necessário 

entender como tornar possível uma união positiva do turismo com os faxinais. 

Assim, analisa-se a seguir o perfil de uma comunidade faxinalense em 

Prudentópolis, bem como o seu potencial turístico. Trata-se do Faxinal de Barra 

Bonita. 

 O primeiro contato do autor com membros da comunidade 

faxinalense de Barra Bonita foi por meio dos alunos do curso técnico em turismo, 

do Colégio Estadual Barão de Capanema, que residem neste faxinal. Em uma 

reunião no colégio foi discutido qual a melhor forma de obter os dados 

necessários para a realização deste trabalho. Participaram deste primeiro encontro 

5 alunos que posteriormente ajudariam na aplicação de um questionário 

(Apêndice 1) para os faxinalenses. Após esta etapa, durante o ano de 2008, o 

autor participou de festas realizadas pela comunidade de Barra Bonita, com o 

intuito de observar o comportamento e vida dos faxinalenses. Foram 40 

questionários aplicados em dezembro de 2008, com os quais buscou-se a opinião 

dos faxinalenses sobre o potencial turístico do faxinal, sobre sua história, número 
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de familias residentes e possibilidade de fomentar práticas turísticas utilizando o 

faxinal como atrativo. Embora os questionários terem sido respondidos, houve 

uma certa resistência dos faxinalenses, por acharem que a pesquisa se tratava de 

algo ligado ao poder público ou a alguma Ong. 

Outro fator que contribuiu para a realização deste trabalho foi a 

participação em reuniões do ING sobre o projeto “Ecoturismo como ferramenta 

de Desenvolvimento Sustentável dos Faxinais de Taboãozinho e Barra Bonita de 

Prudentópolis – Paraná”, nas quais foram discutidos o cronograma de execução 

do projeto, os responsáveis por cada etapa, a metodologia que seria utilizada etc. 

Para a realização deste capítulo, foram utilizados os dados de dois 

levantamentos, o realizado pelo autor e outro pelo ING. Ambos foram aplicados 

de diferentes formas. O primeiro foi feito após a formulação do questionário e 

nova reunião com alunos do curso técnico, estes foram a campo e de forma 

aleatória aplicavam a pesquisa nas residências, onde quem deveria ser 

entrevistado era o morador responsável pela propriedade. As famílias 

participantes do projeto do ING foram pré-selecionadas em reuniões realizadas 

no faxinal antes da execução do projeto para saber se existiriam interessados em 

participar. Nesta reunião, não compareceram todas as familias, mas, das 

presentes, 10 se dispuzeram a participar do projeto. Entretanto, para o 

levantamento de dados, 28 responderam ao questionário (Anexo 1) da Ong. Esta 

diferença na metodologia para selecionar os entrevistados é fator a se considerar 

para a diferença nos resultados obtidos em ambas a pesquisas. 

 

 

1 CARACTERIZANDO O FAXINAL DE BARRA BONITA 

 

As comunidades faxinalenses do município receberam da 

Prefeitura Municipal de Prudentópolis em suas entradas junto ao mata-burro 

(Figura 04) uma placa de identificação (Figura 05) com o nome da comunidade. 
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FIGURA 04 – MATA BURRO DE ENTRADA DO FAXINAL 

DE BARRA BONITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acervo do autor. 

FIGURA 05 – PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO FAXINAL 

DE BARRA BONITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acervo do autor. 

Este faxinal, distante da sede em aproximadamente 20km, 

localiza-se na região central do município na Linha Barra Bonita. Embora não se 

tenha ainda um turismo efetivo na comunidade, sua localização é privilegiada por 
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ser o ponto de passagem para dois atrativos turísticos do município: o Recanto 

Cassiano (Figura 06) e o Salto São João (Figura 07). 

O recanto é freqüentado durante todo o ano, tendo picos de 

visitação durante os meses de verão. A maioria dos freqüentadores são os 

próprios prudentopolitanos e poucos turistas. O número baixo de turistas que 

visitam o recanto se dá devido a pouca organização do local. Entretanto, em 

períodos de pouca utilização dos moradores, os guias de turismo e condutores 

locais acabam por levar os turistas para visitar o recanto.  

FIGURA 06 – ENTRADA DO RECANTO CASSIANO NO 

FAXINAL DE BARRA BONITA 

 

 

 

 

 

 

 

Acervo do autor 

O Salto São João, uma queda d’agua de 84 metros de altura, 

segundo dados do Inventário Turístico Municipal, fica aproximadamente 2 km a 

frente do recanto e recebe bastante visitação de turistas. Embora este atrativo não 

possua nenhuma infraestrutura para visitação, suas características naturais e a 

paisagem do cânion do rio São João minimizam este problema. A visitação 

desses atrativos é realizada, todavia, sem a interação com a comunidade local. A 

comunidade representa apenas percurso de passagem, não ocorre troca de 

informações entre turistas e residentes.  

 



86 

FIGURA 07 – SALTO SÃO JOÃO, VISTA DO MIRANTE, 

NAS PROXIMIDADES DO FAXINAL DE BARRA BONITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acervo do autor 

O turismo de base comunitária poderia assim, de um lado, 

integrar a comunidade com estes atrativos circunvizinhos, e, de outro, contribuir 

para a manutenção de seu território e o seu modo de vida. Uma maneira para 

buscar manter os faxinais remanescentes, como o caso de Barra Bonita, seria 

estimular ações comunitárias tradicionais dos faxinalenses, fortalecendo sua 

identidade e legitimidade. Isto os tornaria menos suscetível às pressões externas. 

Para traçar as possibilidades de desenvolvimento de uma 

atividade turística no Faxinal é preciso antes conhecer a realidade da comunidade 

e se esta demonstra interesse em se abrir a visitação de turistas. 

No Faxinal de Barra Bonita residem aproximadamente, segundo 

relato dos próprios faxinalenses, de 100 a 200 famílias12. Já em outra fonte de 

dados, obtida pelo ING, o número de famílias chega a 30013. Em dados 

levantandos por Marques (2004, p. 10), o número de famílias seria entre 180 a 

                                                 
12 Informação coleta em pesquisa realizada pelo autor em dezembro de 2008. 
13 Informação coleta em pesquisa realizada pelo ING em outubro e novembro de 2007. 
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200. Seria necessário um levantamento mais direcionado ao número de 

moradores  para se ter o dado exato. O que pressupõem-se, no momento, além do 

fato das pesquisas utilizarem diferentes metodologias, é ter havido uma 

superestimativa na pesquisa realizada pela Ong,. 

A grande maioria dos faxinalenses entrevistados, cerca de 92,5% 

das 40 famílias de moradores que responderam a pesquisa do autor, afirmaram 

ser proprietários da terra onde moram e que essa é a realidade de quase todo este 

faxinal. Sendo este resultado, compatível com o de Marques (2004, p.49), a 

porcentagem de faxinalenses que são próprietarios é de 90-95%, levando em 

consideração a totalidade das famílias no faxinal. Já os dados apresentados pelo 

ING não apresentam uma diferença grande no número de proprietários, que é de 

85,7% de um total de 28 famílias entrevistadas. A propriedade a que se refere os 

dados, diz respeito tanto a área de plantar como o criadouro comunitário. 

Em média, cada residência possui cerca de 4,5 habitantes, a idade 

média dos residentes no faxinal é de 34 anos. Sendo que 51,6% são homens e 

48,4% mulheres. Estes dados foram retirados da pesquisa realizada pelo ING, em 

que foram entrevistadas 28 famílias.14 Embora a média de idade seja 

relativamente baixa, não significa que a comunidade não conte com pessoas 

acima dos 50 anos de idade. O fato que contribui para esta média baixa é que em 

geral as pesquisas são respondidas pelos mais jovens e as idades destes é que 

constam nos dados da pesquisa.  

A renda dos faxinalenses, de acordo com dados do ING, provém 

principalmente do cultivo de feijão, milho, fumo e erva-mate15. Em pesquisa 

realizada pelo autor, a maioria das famílias citou a erva-mate (Figura 08) como 

sua principal fonte de renda, também foi mencionada a criação de galinhas, 

porcos e gado.16 Merece destaque também a produção de morango (Figura 09). 

 

                                                 
14 Informação coleta em pesquisa realizada pelo ING em outubro e novembro de 2007. 
15 Informação coletada em pesquisa realizada pelo ING em outubro e novembro de 2007. 
16 Informação coletada em pesquisa realizada pelo autor dezembro de 2008. 
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FIGURA 08 – PLANTAÇÃO DE ERVA-MATE NO FAXINAL 

DE BARRA BONITA 

 

 

 

 

 

 

 

Acervo do autor. 

Acervo do autor 

FIGURA 09 – CULTIVO DE MORANGO NO FAXINAL DE 

BARRA BONITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acervo do autor. 

Cerca de 86,7% das famílias pesquisadas possuem na lavoura 

temporária sua principal fonte de renda, gerando em média R$ 1.459,00/mês, 
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sendo a mínima informada R$ 90,00/mês e a máxima R$ 6.400,00/mês.17 Esta 

média mensal apresentada refere-se ao total bruto gerado pela família, sem levar 

em consideração os gastos com a produção. Contudo, a grande diferença entre a 

renda familiar ocorre devido parte dos faxinalenses possuirem grandes 

propriedades dentro do território faxinalense e conseguirem, por isso, uma 

produção agrícola acima da média do faxinal. 

Embora uma parte dos faxinalenses apresente uma renda 

financeira alta mensal, 55% dos entrevistados afirmam que a maior dificuldade 

para manter o faxinal é financeira18. Esta dificuldade se dá devido a sazonalidade 

da produção agrícola. 

Quanto a infraestrutura19 do faxinal, 100% dos entrevistados 

possuem energia elétrica, 78,6% possuem sanitários internos, 71,4% das casas 

são de alvenaria. No passado, as casa eram de madeira, assim, este dado revela 

uma substituição destas por casas mais modernas (Figura 10), fato que leva a 

uma perda da cultura material do Faxinal. 

FIGURA 10 – CASA DE ALVENARIA EM CONSTRUÇÃO 

NO FAXINAL DE BARRA BONITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acervo do autor. 

                                                 
17 Informação coletada em pesquisa realizada pelo ING em outubro e novembro de 2007. 
18 Informação coletada em pesquisa realizada pelo autor em dezembro de 2008. 
19 Informação coletada em pesquisa realizada pelo ING em outubro e novembro de 2007. 
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A população residente aponta como principais deficiências da 

localidade a má conservação das estradas, falta de tratamento de esgoto, falta de 

telefone público e residencial, ausência de assistência médica e transporte 

público deficitário. As estradas que ligam a sede do município ao faxinal 

dividem-se em 7 km de asfalto e 13 km de estrada de chão batido, com alguns 

trechos de cascalho. Quando o clima está seco, não há dificuldade no transporte, 

mas em períodos de chuva o trânsito se torna difícil. Quanto a questões 

relacionadas a saúde, não há posto de saúde na região e o mais próximo é o da 

sede. Para o transporte da comunidade à sede, existe uma linha de ônibus pela 

manhã no sentido comunidade-sede e uma no período da tarde no sentido sede-

comunidade, ambas são pagas.  

Estas deficiências influenciam no nível de satisfação em residir 

na comunidade, 53,6% dos entrevistados afirma estarem satisfeitos, 7,1% está 

insatisfeito e 39,4% oscila entre os dois níveis anteriores, dizendo que no período 

em que as estradas apresentam boas condições não há problema algum, ao 

contrário do que acontece no período de chuvas. Para a maioria, cerca de 53,6%, 

a vida no faxinal é boa/ótima, 39,4% acha a vida regular e 7% ruim. A 

comunidade é um lugar tranqüilo de se morar, a falta de infraestrutura e maus 

resultados na lavoura são os principais motivos de insatisfação.20 

O tempo de residência no faxinal varia entre 4 e 84 anos, sendo o 

tempo médio 31,4 anos. Apesar de haver testemunhos quase centenários entre os 

moradores, a grande maioria dos faxinalenses dizem não conhecer a história do 

faxinal e de seus antepassados. Apenas 7,1% dos entrevistados dizem conhecer 

sua historia.21 Segundo relato do Sr. João Grechechi (76 anos), em visita 

realizada ao faxinal em julho de 2009, “desde que nasci moro aqui no faxinal, 

meus pais nasceram aqui e meus avós sempre viveram aqui no faxinal, somos 

descendentes de ucranianos, o faxinal foi formado pelos ucranianos”.22 Porém, na 

pesquisa realizada pelo autor, o índice de pessoas que não conhecem a história do 

                                                 
20 Informação coletada em pesquisa realizada pelo ING em outubro e novembro de 2007. 
21 Informação coletada em pesquisa realizada pelo ING em outubro e novembro de 2007. 
22 Entrevista concedida ao autor, em 20 de julho de 2009. 
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faxinal foi de 100%23. Acredita-se que este índice é devido as pesquisas não 

terem sido respondidas pelos mais velhos e sim pelos seus filhos.  

Quanto a religiosidade dos residentes, todas as 28 famílias 

entrevistadas pelo ING se disseram católicas. Existe na comunidade uma igreja 

católica a Igreja Cristo Rei em que os moradores freqüentam as missas e 

novenas, as quais seguem o rito católico bizantino.  

Quanto a origem étnica, cerca de 82,1% dos faxinalenses 

descendem de ucranianos24, os demais ficam divididos entre ucranianos/alemães, 

brasileiros, poloneses e ucranianos/poloneses. Para Lubachevski (2005, p. 48), 

“entre os descendentes de ucranianos em Prudentópolis, uma ordem simbólica se 

concretizou visivelmente, haja vista a permanência de hábitos e costumes, que 

persistem em dias contemporâneos”. O faxinal da Barra Bonita é um destes 

locais, embora um sincretismo cultural possa ser nitidamente observado na 

comunidade, sobretudo pelas suas características faxinalenses. A cultura das 

etnias (ucraniana, polonesa, alemães) que constituem a comunidade faxinalense 

de Barra Bonita somada a cultura do caboclo resultam em traços culturais 

característicos desta localidade, a religiosidade, a gastronomia, o folclore ligados 

aos descendentes de ucranianos, em conjunto com hábitos faxinalenses como a 

vida em comunidade, a criação comunitária, as ações conjuntas, o extrativismo, 

dentre outros. 

 

 

2 POTENCIAL TURÍSTICO DO FAXINAL DE BARRA BONITA 

 

Diversos recursos turísticos demonstram a grande potencialidade 

da comunidade faxinalense de Barra Bonita para o desenvolvimento da atividade 

turística. Entre os recusos naturais, destaca-se a vegetação, a flora e a fauna 

                                                 
23 Informação coletada em pesquisa realizada pelo autor em dezembro de 2008. 
24 Informação coletada em pesquisa realizada pelo ING em outubro e novembro de 2007. 
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característica da região, além das cachoeiras, cavernas e rios. Entre os recursos 

culturais, tem-se a gastronomia, a cultura ucraniana e vida em comunidade. 

 

a) Os recursos naturais 

 

Localizado em meio a Floresta com Araucária (Figura 11), o 

Faxinal de Barra Bonita possui grande parcela preservada no criadouro (Figura 

12) , ainda com pouca modificação antrópica.  

FIGURA 11 – ANIMAIS NO CRIADOURO COMUNITÁRIO E 

AO FUNDO A PAISAGEM DE FLORESTA COM ARAUCARIA NO 

FAXINAL DE BARRA BONITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acervo do autor 
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FIGURA 12 – SUINOS NO CRIADOURO COMUNITÁRIO 

DO FAXINAL DE BARRA BONITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acervo do autor. 

Este fato, por si só, já se constitui num recurso turístico devido as 

possibilidades de observação de fauna e flora existentes no faxinal (Quadro 16). 

Estes dados foram obtidos por meio de relatos dos faxinalenses durante as 

entrevistas realizadas pelo ING (2007). Tais dados foram levantados com o 

intuito de conhecer a fauna e flora existente na comunidade e analisar se ambas 

poderiam ser um atrativo turístico a ser desenvolvido neste faxinal. 

TABELA 01 

INCIDÊNCIA DE ESPÉCIES FAUNÍSTICAS 
NO FAXINAL DE BARRA BONITA 

 Incidência Estágio de desenvolvimento Localização 
Tipo Freqüente Moderada Rara Adulto Filhotes Família Localização 
Abelha 1   1   Mata 
Abelha   1 1   Faxinal 
Bentevi 1   1   Faxinal 
Canário 1   1   Mata 
Cobra 6   6   Faxinal 
Jacu  1     Faxinal 
João de 
barro 

 1     Faxinal 

Lagarto 8   8   Faxinal 
Lagarto  4  4   Faxinal 
Lagarto   6 6   Faxinal 
Lebre  3  3   Faxinal 
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Pássaros 2   2   Comunidades 
Pássaros 1    1  Propriedade 
Pássaros  1  1   Faxinal 
Raposa   2 2   Faxinal 
Tatu   1 1   Faxinal 
Tatu  1  1   Faxinal 
Tatu 1   1   Lavoura 
Tucano 1   1   Faxinal 
Tucano  1  1   Faxinal 
Veado  1   1  Faxinal 

Fonte: ING, 2007  
As diferentes localizações apresentadas no quadro acima se 

referem a: Faxinal (ao criadouro comunitário), Lavoura (as terras de plantar), 

Comunidade (toda a Linha de Barra Bonita e não somente a comunidade 

faxinalense). 

Nos dados da tabela 01 aparecem repetidas vezes algumas 

espécies faunísticas. Isto se dá pelo fato de que cada família entrevistada relatou 

as espécies que aparecem em sua propriedade, podendo esta incidência ser 

freqüente, moderada ou rara por isso em espécies como o tatu. Este aparece três 

vezes sendo em uma propriedade freqüente, em outra moderada e na última rara.  

Também como recurso existente no faxinal e seu entorno os 

faxinalenses apontam a existência de cachoeiras, cavernas e rios (Tabela 02). O 

maior destaque citado por diversos faxinalenses é o Salto São João. 

TABELA 02 

ATRATIVOS TURÍSTICOS DA COMUNIDADE FAXINALENSE DE 
BARRA BONITA 

Incidência Estágio de Conservação 
Tipo 

Freqüente Moderada Rara Bom Ruim Precário 
Localização 

Salto São João 1   1   Barra Bonita 

Recanto 
Cassiano 

 1   1  
Barra Bonita 

Caverna de 
Pedra 

  1  1  
Onde planta 

Salto São João  1  1   Barra Bonita 

Cachoeira  1  1   Barra Bonita 

Salto São João  1  1   Barra Bonita 

Salto São João    1   Barra Bonita 
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Salto São João 1   1   Barra Bonita 

Salto da Rita   1 1   Barra Bonita 

Salto do 
Vergílio 

   1   
1ª Seção 

Salto São João    1   Faxinal 

Salto São João 1   1   Barra Bonita 

Fonte: ING(a), 2007. 

A relação de repetições dos atrativos no quadro 17 se dá pelo 

mesmo fato relatado na análise do quadro 16. As repetições são decorrentes de 

respostas diferentes para o mesmo atrativo. 

O Salto São João possui 84 metros de altura e fica situado no Rio 

São João, é um dos mais procurados para visitação devido à facilidade de acesso, 

seu grande volume de água e a beleza de seu conjunto paisagístico. Sua 

observação é feita de um mirante natural localizado às margens da estrada. É 

possível chegar à base do salto, porém a trilha possui um grau de dificuldade 

elevado. 

A aproximadamente de 2km antes do Salto São João se localiza o 

Recanto Cassiano (Figura 13), local público que conta com uma infraestrutura 

básica de apoio ao turista e residentes que o visitam. Em sua área existem 

churrasqueiras, água encanada, energia elétrica, local para camping, lanchonete, 

além de seus atrativos naturais, como as pequenas quedas de água que 

possibilitam banho de cachoeira e piscinas naturais propícias para banho. 

FIGURA 13 – RECANTO CASSIANO NO FAXINAL DE 

BARRA BONITA 
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Acervo do autor 

Ambos Salto São João e Recanto Cassiano são os atrativos mais 

procurados e conhecidos da localidade de Barra Bonita. Entretanto outros 

atrativos menos conhecidos mas possíveis de serem utilizados para o turismo são 

o Salto do Vergílio local com um forte apelo paisagístico com fauna e flora em 

bom estado de conservação, porém situado em um local de difícil acesso o que 

hoje dificulta a visitação. O Salto da Rita é uma cachoeira de pequeno porte de 

difícil acesso, não sendo utilizada para a visitação turística. A cachoeira a que se 

refere o quadro 07 fica em propriedade particular, não é utilizada para o turismo 

e suas dimensões de altura assemelham-se as quedas do Recanto Cassiano. E a 

Caverna de Pedra também em propriedade particular é um local por vezes 

utilizado como abrigo durante as chuvas quando os faxinalenses estão na lavoura, 

não é utilizada para visitação turística. 

 

b) Os recursos culturais 

 

A gastronomia ucraniana de Prudentópolis é uma tradição 

passada de geração em geração e atualmente está totalmente integrada à rotina da 

grande maioria das famílias do município, até mesmo as que não descendem de 

ucranianos. Mas, sua maior presença ainda se faz nas comunidades do interior, 

como no faxinal de Barra Bonita. 

Os alimentos que possuem maior destaque e que já são 

procurados por turistas no município são: borchtch25, perohê26, holubchi27. Tais 

alimentos podem ser encontrados nos restaurantes da cidade, porém, para isso, 

deve ser feito um pedido prévio. 

                                                 
25 Sopa de sabor azedo, à base de beterraba, repolho ou couve, com costela ou lombinho de porco. Pode 
ser temperada com nata e acompanhada de pão preto de centeio ou trigo. O borchth é servido como prato 
de entrada. (LUBACHEVSKI, 2005, p. 65) 
26 Espécie de pastel de massa amanteigada à base de trigo fermentada, cozidos em água e recheados de 
uma mistura de batata com requeijão. (PRUDENTÓPOLIS, 2001c, p. 58) 
27 Espécie de charuto feito com recheio de carne, trigo mourisco ou arroz. É envolvido com folhas de 
repolho ou couve e cozido em panela fechada à base de vapor. (LUBACHEVSKI, 2005 p. 66) 
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Um roteiro turístico envolvendo o faxinal como local a ser 

visitado poderia gerar uma renda extra para a população local, devido a 

possibilidade de a alimentação dos turistas ser feita na própria comunidade, em 

residências dos faxinalenses, com comida típica ucraniana. Poderia-se servir 

também a alimentação típica da cultura faxinalense, a exemplo da carne de porco, 

pinhão e chimarrão. O porco é animal de maior incidência no criadouro 

comunitário, preparado assado ou na panela. O pinhão é fruto originário da 

araucária, que constitui a paisagem faxinalense e é fonte de renda28, ele é 

preparado cozido, assado na chapa ou na brasa.  O chimarrão é preparado com 

base de erva-mate, outra fonte de renda do faxinalense, bebida saborosa e de 

hábito diário nas comunidades. 

A manifestação de hábitos e costumes ligados a etnia ucraniana e 

ao modo de vida faxinalense também se mostra como um potencial turístico para 

que o faxinal venha a se tornar um atrativo turístico do município. 

A cultura pode ser dividida entre elementos materiais e não 

materiais. Segundo Dias (2003b, p .143) “do ponto de vista do turismo, as formas 

de cultura material que podem ser consideradas como as mais importantes são o 

artesanato e a arquitetura”. Em Prudentópolis, é possível encontrar traços da 

cultura ucraniana tanto na área urbana como na rural, nas edificações como 

igrejas, casas, portais e outras construções. 

No faxinal de Barra Bonita é facilmente encontrado traços 

ucranianos nas poucas residências ainda de madeira  (Figura 14) e também de 

antigos armazéns anexos a estas casas (Figura 15) que resistem à modernização e 

preservam a memória dos antepassados. Quanto ao artesanato ucraniano, 

destacam-se a pêssanka e o bordado em ponto cruz, embora sejam pouco 

produzidos na comunidade, é possível incentivar a volta destas antigas práticas. 

Já a produção de cestos, chapéus e imagens, com cipó e palha, mais ligados a 

                                                 
28 Segundo o Sr. Tarcísio Maistrovicz, da comunidade faxinalense de Marcondes, o pinhão é “também 
como fonte de renda de algumas comunidades faxinalenses, chegando a gerar até 16 mil reais com a 
venda”. 
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cultura faxinalense, são produzidos em maior quantidade e podem atrair a 

curiosidade de visitantes.  

FIGURA 14 – CASA EM MADEIRA NO FAXINAL DE 
BARRA BONITA 

 

 

 

 

 

 

Acervo do autor. 

FIGURA 15 – CASA EM MADEIRA E ARMAZÉM NO 

FAXINAL DE BARRA BONITA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acervo do autor. 

Segundo Lubachevski (2005, p. 63), “o artesanato étnico 

representa não apenas a manutenção de uma cultura, mas também um meio de 

vida para a população de Prudentópolis”. Assim, acredita-se que possa também 

representar uma renda adicional a esta população faxinalense. 
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Os traços de uma cultura imaterial são representados por danças, 

manifestações religiosas e outros (DIAS 2003b, p. 144). A busca em manter suas 

tradições e costumes fez com que os ucranianos residentes no Faxinal de Barra 

Bonita formassem um grupo de danças folclóricas, Grupo Dibrova, formado no 

final da década de 1990 e que neste ano completa dez anos. Para as 

comemorações do aniversário do grupo, serão realizadas festas e jantares na 

comunidade no mês de agosto. Dibrova é uma palavra de origem ucraniana, que 

significa vales, montanhas e pode significar também verdes florestas. Este grupo 

ficou desativado por alguns anos, mas em 2008 foi reativado com a ajuda do 

Grupo Vesselka, tradicional grupo de danças do município.29 

As manifestações religiosas no município estão presentes em 

todos os meses do ano, sendo que a de maior destaque ocorre na época da 

Páscoa. Uma tradicional brincadeira dos descendentes ucranianos é a hailka, 

antes vista em todo o município, hoje mais restrita às comunidades do interior e 

presente na comunidade de Barra Bonita. 

Segundo Prudentópolis (2001c, p. 75), “hailka, brincadeira de 

roda e outras no campo da igreja São Josafat e nas colônias. As famílias 

costumam se reunir para realizar a primeira refeição do dia, com alimentos 

benzidos no dia anterior”, esta manifestação ocorre no domingo de Páscoa. Na 

comunidade de Barra Bonita é possível observar o quanto as manifestações 

religiosas estão presentes no cotidiano dos residentes no Faxinal, pois todos os 

meses do ano ocorrem novenas, e com uma incidência menor acontecem festas 

(Tabela 03). 

TABELA 03 

FESTIVIDADES DA COMUNIDADE FAXINALENSE DE BARRA BONITA 
Nome Tipo de 

manifestação 
Época do ano Responsável Localização 

Festa Religiosa Outubro Diretoria da Igreja Faxinal 
Novena Religiosa Maio/Outubro Diretoria da Igreja Faxinal 
Novena Religiosa Outubro/Dezembro Irmã Faxinal 
Novena de 
Natal 

Religiosa Dezembro Célia Igreja 

                                                 
29 Informação coletada em pesquisa realizada pelo autor em dezembro de 2008. 



100 

Novena de 
Santa Rita 

Religiosa Todo mês Célia Igreja 

Novena Religiosa Domingo  Igreja 
Novena Religiosa   Igreja 
Festa de 
igreja 

Religiosa Outubro Presidente da igreja Igreja 

Novena Religiosa Dezembro Conselho da igreja Igreja 
Missa Religiosa Ano todo Conselho da igreja Igreja 
Festa Religiosa Outubro Conselho da igreja Igreja 
Novena Religiosa Ano todo   
Novena Religiosa Ano todo Igreja Faxinal 
Missa Religiosa Ano todo Igreja Faxinal 
Novena Religiosa Outubro/Dezembro Grupo Faxinal 
Festa Religiosa Outubro Conselho da capela Faxinal 
Almoço Comunidade Dezembro Conselho da capela Faxinal 
Ni Religiosa Ano todo Nadia Igreja 
Ni Religiosa Ano todo Teofania Igreja 
Festa da 
igreja 

Religiosa 2 vezes por ano Direção da igreja 
Pavilhão da 
igreja 

Novena Religiosa Ano todo Luis Igreja 
Novena Religiosa Ano todo Irmãs Barra Bonita 
Festa da 
igreja 

Religiosa Ano todo Padre Barra Bonita 

Missa Religiosa Ano todo Padre Faxinal 
Novena Religiosa Ano todo Laura Igreja 
Novena Religiosa 1 vez mês Julieta Igreja 
Novena Religiosa Ano todo Comunidade Faxinal 
Festa Religiosa Maio e outubro Comunidade Faxinal 
Festa da 
igreja 

Religiosa 2 vezes por ano Associação 
Pavilhão da 
igreja 

Festa de 
igreja 

Religiosa Outubro Igreja Barra Bonita 

Fonte: ING(a), 2007. 
 

Na coluna da direita, que diz respeito ao local de realização dos 

eventos, é necessária a diferenciação entre Faxinal e Barra Bonita. Neste quadro, 

a localização Barra Bonita significa que o evento acontece na Linha Barra 

Bonita, ou seja, o evento ocorre fora dos limites dos faxinalenses. Já na 

localização Faxinal, significa que o evento ocorre dentro da comunidade em 

estudo. Para a localização Igreja, a festa fica restrita ao pavilhão da igreja Cristo 

Rei a mais freqüentada pela comunidade. A forte incidência de festividades 

religiosas se dá devido a formação étnica da comunidade. 

A comunidade faxinalense de Barra Bonita apresenta uma 

formação étnica ligada aos imigrantes ucranianos que colonizaram o município 
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de Prudentópolis. A cultura ucraniana somada à cultura do caboclo, que já residia 

neste local, possibilitou um ganho cultural para estas duas culturas e hoje pode 

ser considerada como mais um atrativo turístico desta comunidade, com sua 

maneira de viver e com as características faxinalenses particulares resultantes da 

relação entre elementos da cultura ucraniana e cabocla. 

Segundo Oliveira (2008, p. 81) 

 

A cultura desse meio rural traz em seu bojo resquícios da nossa 
colonização, a mescla de várias etnias e diferentes influências 
culturais. Quando isso é reconhecido dentro de propriedades rurais, 
as mesmas adquirem um diferencial, podendo vir a se constituir em 
um produto turístico autêntico. 

 

A própria localização do faxinal já poderia se configurar como 

um recurso turístico. Porém, a soma das particularidades da vida em comunidade 

presente neste tipo de comunidade, juntamente com o meio natural em que se 

localizam, potencializa ainda mais as possibilidades de se desenvolver o turismo. 

Essas localidades possuem características próprias, que se bem 

trabalhadas em um planejamento integrado aos moradores, podem despertar em 

outros a motivação em conhecê-las. Elas possibilitam oferecer aos visitantes, 

além de tranqüilidade, lazer e diversão, um acréscimo em seu nível cultural por 

meio de uma vivência cultural diferenciada, provida pelos faxinalenses e seu 

viver em comunidade. 

 

 

3 A ATIVIDADE TURÍSTICA NO FAXINAL DE BARRA BONITA 

 

A prática do turismo envolve mais do que um ir e vir de pessoas a 

locais que lhes despertam interesse. Como observado no primeiro capítulo desta 

dissertação, os fatores psicossociais e econômicos são de grande importância 
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para analisar e entender o fluxo proveniente do turismo e sua relação com a 

comunidade receptora. 

Para que o turismo venha a se tornar uma prática valiosa e 

benéfica a comunidade de Barra Bonita, é preciso que a comunidade do Faxinal 

esteja realmente interessada em desenvolver esta atividade e que entenda como 

ela ocorre. 

O contato entre turistas e residentes pode gerar impactos 

desfavoráveis a comunidade e também ao turista. É preciso entender os fatores 

que levam a este encontro, buscando o equilíbrio entre os interesses dos 

residentes e dos turistas. A questão econômica e a motivação dos turistas devem 

ser avaliadas para que o impacto seja favorável para turistas e visitantes. 

Harvey (2007, p. 52-53) refere-se a prática de múltiplas 

atividades em um único território e denomina-a de pluralismo. Um mesmo local 

pode possuir realidades distintas, que coexistem num mesmo espaço. Esta ideia é 

possível de ser observada nas comunidades faxinalenses e pode se tornar ainda 

mais complexa tendo em vista o desenvolvimento do turismo nestes locais. Pois 

o faxinal é visto como uma comunidade, um local de residência e trabalho pelos 

faxinalenses e, pelos turistas, como um atrativo turístico, no qual os residentes e 

o próprio local se tornam motivos de uma viagem. 

A implantação do turismo na comunidade de Barra Bonita não 

pode ser imposta pelo interesse de poucos, mas sim por meio de um consenso de 

todos os atores que serão envolvidos nesta atividade, sobretudo os faxinalenses.  

A opção do turismo como alternativa de renda deve ser encontrada em comum 

acordo dentro da comunidade. 

É preciso que os residentes do Faxinal não façam a separação – 

faxinal como residência e faxinal como atrativo turístico –, pois a idéia central da 

inserção do turismo de base comunitária na comunidade é manter suas 

características e hábitos tais como são e, a partir disso, possibilitar que o turismo 

se torne uma fonte de renda extra aos faxinalenses. A possibilidade desta 
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separação existe e o resultado seria duas situações distintas, uma real, o faxinal 

em seu dia-a-dia, e outra “encenada”, quando houvesse a presença de turistas. 

Para Dias (2003b, p. 144) é comum que a comunidade receptora 

realize uma encenação da cultura local, com o objetivo de despertar maior 

interesse nos turistas. Esta encenação pode ocorrer nos faxinais e tem dois 

aspectos importantes. O primeiro deles se configura na encenação feita pelos 

residentes, que entenderão os atrativos mostrados como não originais, mas, com 

o decorrer do tempo, os aspectos deste “faxinal encenado” podem ser 

apropriados e transformados de modo a fazer parte da identidade local. O 

segundo aspecto está relacionado aos turistas que enxergam as encenações como 

autênticas, pois não se identificam com seu modo de vida. Assim, o turismo no 

faxinal, sob uma outra ótica, pode ser compreendido como uma atividade capaz 

de incentivar a retomada de “velhos hábitos e costumes”, contribuindo para o 

fortalecimento e conservação da cultura faxinalense. 

O turismo como atividade a ser implantada no faxinal de Barra 

Bonita deve ouvir e respeitar a opinião de seus moradores. Implantar o turismo 

neste local seria possibilitar uma nova fonte de renda, desde que “os faxinalenses 

tomem conta da atividade, não pessoas de fora que se dizem entendidas sobre 

Faxinal, porque aí não daria certo”30.  

Cerca de 90% das 40 famílias entrevistadas se mostraram a favor 

da implantação da atividade turística no faxinal e enxergam-na como uma 

oportunidade de aumentar a renda da comunidade31. 10% não se mostraram 

contrários a prática do turismo, mas não acreditam que o faxinal possa vir a ser 

um atrativo devido a infraestrutura da comunidade e o receio de que a renda 

proveniente da atividade se concentre nas mãos de poucas pessoas.32 Esses dados 

mostram o interesse da comunidade em trabalhar com o turismo, mas sem que 

haja uma interferência externa nas atividades a serem desenvolvidas. Eles 

                                                 
30 Relato dado por um faxinalense em pesquisa realizada pelo autor em dezembro de 2008. 
31 Informação coletada em pesquisa realizada pelo autor em dezembro de 2008. 
32 Informação coletada em pesquisa realizada pelo autor em dezembro de 2008. 
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parecem conscientes de que só os faxinalenses conhecem e sabem de suas 

necessidades e possibilidades. 

O ING realizou uma pesquisa de demanda de potencial para o  

turismo em faxinais em novembro de 2008 na cidade de Curitiba. No total, foram 

entrevistados 506 universitários de diversos cursos. O intuito deste levantamento 

era conhecer o perfil turístico destes universitários e se estes teriam interesse em 

realizar viagens com destino ao interior do Paraná e visitar as comunidades de 

faxinal. Cerca de 85,4% dos entrevistados julgam que um projeto de realização 

do turismo em faxinal no município de Prudentópolis teria uma aceitação boa 

e/ou ótima. O que mostra que a demanda para esta prática existe. 

Ações em prol do desenvolvimento do turismo nas comunidades 

de faxinal já vem ocorrendo em Prudentópolis, as de maior ênfase realizadas em 

projetos executados pelo ING. São realizadas reuniões quinzenais com os 

faxinalenses que participam do projeto e bimestralmente são realizadas visitas 

técnicas com todos os faxinalenses, com o intuito de sanar dúvidas e promover 

uma maior integração do faxinal com as atividades provenientes do projeto. 

Atualmente, foi concluido o Curso de Agente Biodinâmico de 

Desenvolvimento com ênfase em Ecoturismo para as famílias que participam do 

projeto. Até o final de 2009 pretende-se concluir o Roteiro Turístico cuja 

denominação será “Circuito dos Faxinais”. Além do roteiro, estão previstos dois 

documentários sobre os faxinais participantes (Taboãozinho e Barra Bonita). A 

partir do segundo semestre de 2009, serão realizadas oficinas de capacitação para 

que o faxinalense esteja melhor preparado para receber turistas em sua 

propriedade. 

Embora o projeto seja concomitante nos dois faxinais, o índice de 

desenvolvimento é dispar devido às diferenças das comunidades. Na comunidade 

faxinalense de Barra Bonita, acredita-se que, pelo fato de existir o Recanto 

Cassiano e o Salto São João na comunidade, o turismo tem maior credibilidade 

por já existir um fluxo turístico na região. Na comunidade de Taboãozinho, a 

divisão dentro da própria comunidade, entre os faxinalenses que lutam pela 
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manutenção do faxinal e os que são contra, acaba por dificultar o 

desenvolvimento de ações que visem o bem da comunidade. 

O produto final esperado pelo ING em relação ao projeto é que 

este venha a constituir o Ecoturismo como uma das fontes de renda das famílias 

faxinalenses. Segundo Vânia Mara Moreira, presidente do ING, as ações 

realizadas pela ONG são inúmeras, todas com o objetivo de contribuir para a 

manutenção dos faxinais: 

 

Todas as pessoas que participam do projeto de Ecoturismo estão 
participando do Projeto PAA da Conab - feito em parceria com a 
Associação dos Fruticultores de Barra Bonita  e com isso tem uma 
renda garantida de R$ 3.500,00 por ano. Participam também de outro 
projeto do ING com a Fundação o Boticário de Proteção à 
Natureza no qual enfocamos a atividade de erva mate e plantas 
medicinais. Através desse projeto firmaremos contrato com empresas 
que irão garantir a compra dessa produção e com isso outra renda que 
exige pouco esforço e demanda pouca área. Finalmente a venda dos 
pacotes turísticos - Circuito dos Faxinais - a partir do final do 
próximo ano (pensando inicialmente em aproximar o mundo 
acadêmico da realidade dessas comunidades tradicionais), que servirá 
para complementar a renda dessas famílias.33  

 

A comunidade faxinalense de Barra Bonita já apresenta algumas 

ações que mostram organização da comunidade e visam seu desenvolvimento. 

Uma delas é a Associação de Agricultores de Barra Bonita da qual participam 

grande parte dos faxinalenses. O objetivo pela qual foi criada é fortalecer os 

pequenos agricultores e que estes tenham maior participação quando da 

comercialização de seu produtos. A associação foi fundada no final da década de 

1999. Dos membros da associação apenas um produtor participa do projeto 

proposto pelo ING. 

A comunidade faxinalense de Barra Bonita, sem dúvida, possui 

potencial para o desenvolvimento da atividade turística em seu território e esta 

pode ser segmentada para os recursos naturais de beleza impar, para sua práticas 

culturais significativas e particulares, ou ainda integrando ambas as 

                                                 
33 Entrevista realizada pelo autor em julho de 2009. 
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possibilidades, fato este que apresenta um diferencial sobre os demais locais do 

município. Ações para que isto se torne realidade já estão sendo desenvolvidas 

por meio de projetos que visam o desenvolvimento turístico de base comunitária, 

em que as ações e a organização devem partir da comunidade. A própria 

comunidade deve identificar as prioridades, objetivos e ações necessárias para 

concretizar o turismo como uma ferramenta de apoio à manutenção da 

comunidade de faxinal. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A atividade turística é nos dias atuais uma atividade econômica 

de destaque em nível mundial, contribuindo consideravelmente para o PIB de 

muitos países, inclusive o Brasil. O país apresenta um patrimônio cultural e 

natural complexo e variado, a exemplo de seus recursos naturais e da grande 

miscigenação cultural de sua população, que podem ser transformados em 

patrimônio turístico. 

O Estado do Paraná tem destaque nacional do turismo devido a 

seus atrativos naturais, como as Cataratas do Iguaçu; a realizações de eventos em 

cidades como Curitiba, Londrina, Maringá, Foz do Iguaçu entre outras; a roteiros 

histórico-culturais, como Rota dos Vinhos na região metropolitana de Curitiba, a 

Rota dos Tropeiros que engloba parte dos Campos Gerais e a Rota dos 

Imigrantes nos Campos Gerais e região Centro-Sul. 

A cidade de Prudentópolis se apresenta como uma forte candidata 

a se destacar no cenário turístico estadual e nacional, graças à sua riqueza em 

atrativos turísticos naturais e culturais. As comunidades tradicionais presentes no 

município, tratadas neste trabalho como comunidades faxinalenses, possuem um 

riquíssimo acervo cultural e natural que se mostra capaz de despertar a motivação 

em diferentes classes de turistas. Para tanto, foi analisado de forma específica o 

potencial turístico da comunidade faxinalense de Barra Bonita e a possibilidade 

de implantação do turismo como uma forma de ressignificação econômica e de 

conservação desta comunidade. 

O turismo se mostra capaz de contribuir com a economia de 

qualquer região, porém seu planejamento deve levar em consideração as 

particularidades, as características e as bases culturais de cada localidade onde se 

pretenda desenvolvê-lo. Pois, sem este envolvimento da comunidade, o turismo 

se torna uma atividade exógena, administrada por pessoas que não vivem a 

realidade local, por isso não visualizam as necessidades e anseios da mesma. 



108 

A prática do turismo realizada de forma desordenada tende a se 

tornar uma atividade de massa, de grandes proporções e de difícil controle. Pode 

ainda, causar impactos negativos que, a médio e longo prazo, podem modificar 

padrões culturais de comunidades, causar impactos ambientais irreversíveis e, 

com tais modificações, diminuir o número de turistas e, consequentemente, os 

ganhos econômicos para a população. 

 O turismo proposto por este estudo para as comunidades 

faxinalenses, especificamente para a comunidade de Barra Bonita, é o turismo 

comunitário dentro da segmentação de turismo alternativo, uma forma de turismo 

em que a participação da comunidade local é fundamental para seu 

desenvolvimento. Os moradores são as pessoas que decidem o que fazer e em 

que ritmo o turismo deve ser implantado. O turismo comunitário tem como 

prioridade conservar as características locais, minimizar os impactos negativos 

da atividade, respeitar a capacidade de carga da comunidade, contribuir com a 

economia local, possibilitando fonte de renda alternativa aos residentes. 

A comunidade faxinalense de Barra Bonita tem um potencial que 

se destaca de outras regiões do município e que propicia o desenvolvimento do 

turismo. Possui uma riqueza de atrativos naturais, alguns já utilizados para 

visitação e sua formação étnica tem ligação com a formação do município pelos 

seus descendentes ucranianos. A vida em comunidade do faxinalense também 

expressa uma outra forma de integração do homem à natureza. 

A comunidade de Barra Bonita, como tantas outras em 

Prudentópolis e no Estado do Paraná, apresenta atualmente dificuldades 

econômicas que resultam no êxodo rural dos mais jovens. A disputa por terras 

contra grandes latifundiários acarreta numa redução do território faxinalense e, 

por vezes, traz a desagregação da comunidade. É perceptível a necessidade de 

ações para que a cultura faxinalense consiga uma sobrevida diante dos problemas 

que enfrenta hoje. 

Ações já vem sendo realizadas por iniciativas privadas como 

ONGs e redes de pesquisas de universidades, paralelo a estas ações está o Poder 
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Público em âmbito municipal que a cada gestão atua de forma diferente em 

relação as comunidades faxinalenses não dando continuidade a ações e projetos 

deixando uma incógnita a cada quatro anos.  

Porém, para que tais comunidades adquiram força e visibilidade 

para buscar seus direitos, estas devem assumir uma identidade faxinalense e lutar 

pelo seu território. Fato que acontece com a Articulação Puxirão dos Povos 

Faxinalense, uma organização a nível estadual que busca os direitos dos 

faxinalenses, por seu território e que procura cada vez mais agregar novas 

comunidades.  

No entanto, para que os faxinalenses sobrevivam em meio a 

tantos problemas, estes necessitam de instrumentos para combater os que 

procuram desagregar as comunidades, tirando proveito da fragilidade econômica 

presente na vida de alguns faxinalenses. O turismo, neste contexto, pode se tornar 

uma possibilidade de aumentar o poder econômico dos faxinais. 

A inserção do turismo alternativo nos faxinais pode vir a ser uma 

forma de ressignificação econômica dos mesmos, além de contribuir para a 

conservação da cultura faxinalense. Pois, as diferenças culturais contribuem para 

despertar o interesse em conhecer um local e seu modo de vida. 

Considerando os benefícios do turismo para tais comunidades, é 

necessário que as mesmas demonstrem interesse em receber turistas em seu 

território, no local onde vivem. A comunidade faxinalense de Barra Bonita 

demonstra este interesse e acredita que o turismo possa contribuir 

economicamente na conservação do faxinal. Ao contribuir com o aumento da 

renda e da qualidade de vida das famílias faxinalenses, o turismo poderá também 

fomentar a retomada de atividades culturais não mais realizadas. 

Portanto, o turismo pode sim contribuir com o bem da 

comunidade faxinalense, desde que algumas ressalvas sejam feitas, como o 

respeito aos interesses da comunidade. As decisões e execuções de ações 

relativas à atividade turística devem ser realizadas pelos faxinalenses, com vistas 
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a minimizar decisões externas e, desta maneira, o próprio faxinalense poderá 

decidir sobre sua sorte e sobre o futuro de sua comunidade. 
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APÊNDICE 1 

UEPG – Universidade Estadual de Ponta Grossa 
Programa de Mestrado em Geografia: Gestão de Território 

Mestrando: Pedro Henrique Sanches Lemes 
Orientadora: Professora DRª. Cicilian Luiza Löwen Sahr 

 
1. Como esta a situação atual dos Faxinais em Prudentópolis? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

2. Quais as principais dificuldades que o sistema Faxinal encontra hoje? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

3. O que você pensa sobre os faxinais se tornarem um ponto de visitação para turistas? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

4. O que você sabe da história do Faxinal de Barra Bonita? Quando começou?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

5. As principais fontes de renda?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

6. Quantas famílias residem no Faxinal? 

_________________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 2 

UEPG – Universidade Estadual de Ponta Grossa 
Programa de Mestrado em Geografia: Gestão de Território 

Mestrando: Pedro Henrique Sanches Lemes 
Orientadora: Professora PhD. Cicilian Luiza Löwen Sahr 

 
1. Como esta a situação atual do turismo em Prudentópolis? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

2. Que potencialidades o município apresenta para o desenvolvimento do 

turismo? Que projetos estão sendo desenvolvidos? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 3 

1) A conservação do Sistema Faxinal em Prudentópolis é necessária? Por que? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

2) Fazendo ma analise no número de faxinais no município percebe-se uma redução de 
aproximadamente 60% em 10 anos. Na sua opinião quais os fatores que contribuíram com essa 
diminuição? 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
3) Diante desses números como combater a extinção dos faxinais no município de Prudentópolis? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
4) A atividade turística na sua opinião pode auxiliar a manutenção/conservação do sistema faxinal? 

Por que? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
5) Como você analisa a participação do Poder Público, ONG, Latifundiários, Conselho de Meio 

Ambiente e dos próprios faxinalenses sobre as decisões e modo de vida do faxinal? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
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ANEXO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Perfil das Famílias do Faxinal 
Barra Bonita 

Prudentópolis, PR, Novembro de 2007. 
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1. Condição do responsável pela terra:  

2. Qual o documento de comprovação de propriedade do imóvel? 

3. Tamanho da propriedade:  

4. Está na propriedade há quantos anos:  

5. Possui na propriedade quanto de mata:  

6. Tem Reserva Legal averbada?  

6.1. Por que SIM?  

6.2. Por que NÃO?  

7. Na propriedade existe:  

8. Distribua as áreas das propriedades conforme o quadro abaixo:  

9. O produtor se utiliza outras áreas (fora a sua ou a que está ocupando atualmente) 
para produção (arrenda ou faz parceria)?  

9.1. Se utiliza qual o tamanho da área:  

10. A propriedade recebe assistência técnica:  

10.1. Quem presta assistência técnica?  

10.1.1. Se fumageiras qual delas:  

10.2. Qual a finalidade da assistência técnica?  

10.3. Há quanto tempo recebe assistência técnica (em anos)?  

11. Quais dos produtos (insumos – sementes, agrotóxicos, adubos, etc) abaixo 
foram utilizados no estabelecimento da safra?  

12. Utiliza agrotóxico na propriedade?  

12.1. Qual o destino das embalagens de agrotóxicos?  

12.1.1. Outros:  

13. Faz a Tríplice lavagem?  

13.1. Porque de quem respondeu SIM 

14. Usa equipamento de proteção para aplicar agrotóxicos?  

14.1. Porque de quem respondeu SIM 

14.2. Porque de quem respondeu NÃO 

15. Quais as pessoas da família que aplicam agrotóxicos?  

16. Quais culturas são atendidas pela assistência técnica?  

17. O que você acha da assistência técnica que recebe?  

18. A propriedade utiliza fertilizante:  

18.1. Em caso afirmativo, que tipo de fertilizante é usado:  
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19. A propriedade possui sistema de irrigação da lavoura? 

20. É associado a alguma Cooperativa:  

20.1. Sim, qual?  

21. Finalidade da Associação à Cooperativa:  

21.1. Outra, citar:  

22. Armazena produtos na propriedade:  

22.1. Em caso afirmativo, quais são os produtos que mais armazena?  

23. Possuem na propriedade quantos destes meios de transporte e trabalho:  

24. Possui energia elétrica na propriedade?  

25. Qual a quantidade de lenha consumida na propriedade por mês?  

26. Finalidades da extração da lenha:  

27. Quais são as árvores utilizadas para corte de lenha?  

28. A propriedade possui algum tipo de financiamento?  

28.1. Finalidade do financiamento:  

29. Como você fica sabendo das noticias e das novidades que ocorrem na cidade, 
no estado, no mundo?  

29.1. Rádio:  

30.  Principais problemas da comunidade:  

30.1. Outros, citar:  

31.  Área construída (em M2):  

32. Número de cômodos:  

33. Idade da construção (em anos):  

34. Esgoto:  

35. Telhado:  

36. Origem da água:  

37. Piso Predominante 

38. Destinação do Lixo 

39. Sanitário 

40. Fonte de iluminação 

41. Sistema construtivo 

42. Eletrodomésticos 

43. Quantas pessoas moram na propriedade?  

44. Quantas famílias moram na propriedade?  

45. Possui algum portador de necessidade especial na família?  

45.1. Tipo de necessidade especial 
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46. Quantos moram na propriedade, acima de 14 anos, não trabalham na 
propriedade e estão procurando emprego?  

47. Possui religião?  

47.1. Em caso afirmativo, qual?  

48. Qual é a raça predominante na família?  

49. Conhece a história de seus antepassados? Sabe de onde vieram e por que se 
instalou no faxinal?  

49.1. Para os que responderam sim :  

50. Famílias na propriedade número 

51. Sobrenome das famílias 

52. Posição 

53. Idade:  

54. Sexo:  

55. Estuda:  

56. Instrução:  

57. Trabalha:  

58. Documentos:  

59. Atividade econômica predominante na propriedade:  

59.1. Outros, citar:  

60. Número de pessoas ocupadas na propriedade 

60.1. Remuneração média dia 

60.2. Remuneração média mês 

61. Financeiramente quanto à propriedade fatura mensalmente em r$  

62. Financeiramente quanto à propriedade fatura anualmente em r$ 

63. De onde provem esse rendimento anual 

63.1 Quais as fontes de rendimento anual da família:  

64. Qual é a despesa que cada família possui mensalmente na propriedade em R$ 
para o sustento e sobrevivência básica, alimentação, saúde, remédios, roupas, lazer, 
educação e transporte, água e luz?  

65. Quanto sua família gasta em medicamentos por mês R$?  

66. Alguém toma remédio contínuo?  

66.1. Quais são os principais remédios / doenças? (Nota: Somente 3 casos citaram 
o nome do remédio)  

67. Principais lavouras temporárias 

68. Principais Lavouras Permanentes 

69. Principais Produtos Olerícolas 

70. Principais explorações florestais 
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71. Faz extração de erva mate no Faxinal?  

71.1. Quantidade de arrobas colhidas no ano 

71.2. Quanto à exploração da erva mate, se faz de:  

72. Possui barbaquá na propriedade?  

73. Comercializa a erva mate?  

73.1. Se comercializa ela é?  

73.2. Quanto ao sistema de colheita de erva mate na propriedade é 

74. Principais criações 

75. Principais produtos artesanais 

76. Para quem vendeu a safra de 2003/2004 

76.1. Erva mate 

76.2. Feijão 

76.3. Fumo 

76.4. Milho 

76.5. Morango 

76.6. Pepino 

77. Para quem vendeu os outros produtos na safra (erva mate, mel, plantas 
medicinais, frango, ovos, suínos, etc.)  

78. As notas de Produtor Rural são de todos os produtos e no valor real da venda?  

78.1. Porque de quem respondeu sim 

78.2. Porque de quem respondeu não 

79. Normalmente a quem a família recorre para prestação de assistência médica?  

80. Que doenças as pessoas costumam ser?  

81. Alguém da família tem algum problema de saúde mais sério? (coração, 
diabetes, alta pressão, lepra, epilepsia)  

82. Alguém na sua família é dependente do Álcool?  

82.1. Tem interesse em deixar?  

83. Alguém na sua família é fumante?  

83.1. Tem interesse em deixar?  

84. Qual desses hábitos interfere na vida da família?  

84.1. Porque de quem respondeu álcool 

84.2. Porque de quem respondeu Fumo 

84.3. Porque de quem respondeu Ambos 

85. Freqüência de consumo de alimentos pela família:  

86. Tipos de árvores existentes na propriedade, quais a de maior incidência e em 
que estágios de crescimento estão?  
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87. Tipos de animais silvestres observados na propriedade e na comunidade / 
Faxinal como um todo, compreendendo pássaros, abelhas, cobras, lagartos, outros 
animais (especificar pelo nome comum):  

88. Tipos de atrativos turísticos observados na propriedade e na comunidade / 
Faxinal como um todo – saltos, cachoeiras, corredeiras, construções antigas.  

89. Tipos de manifestações culturais observados na propriedade e na comunidade / 
Faxinal como um todo – festas, procissões, dança, música, almoços, novenas, etc 

90. Talentos - na propriedade e na comunidade / Faxinal como um todo –  
conhecedoras da história da comunidade, benzedeiras, rezadeiras, parteiras, 
contadores de história/causos, músicos, cantores, etc.  

91. Como está a sua vida e a de sua família aqui no Faxinal: 

91.1. Porque de quem respondeu ótimo 

91.2. Porque de quem respondeu Boa 

91.3. Porque de quem respondeu regular 

91.4. Porque de quem respondeu péssimo 

92. O que pode ser feito para melhorar ainda mais a sua vida e de sua família? 

93. Você é a favor de:  

93.1. Porque de quem respondeu manter o Faxinal:  

93.2. Porque de quem respondeu mudar o faxinal 

93.3. Porque de quem respondeu acabar com o faxinal 

94. Você acredita que se o povo daqui se organizasse com ajuda de técnicos seria 
viável promover o turismo na região?  

94.1. Porque SIM 

94.2. Porque NÃO 

94.3. Em caso afirmativo em que você poderia ajudar a promover o turismo rural 


