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RESUMO 

A estrutura agrária brasileira acarretou o aumento na concentração fundiária e de 

renda, dificultando a permanência dos pequenos produtores rurais em suas terras. 

Neste cenário, as transformações ocorridas no campo tem intensificado o êxodo rural 

e/ou forçado um rearranjo na produção e ocupação rural. Neste contexto, as 

atividades de renda não agrícolas como o turismo rural, surgem como alternativas de 

renda, possibilitando, também, a interação entre o urbano e o meio rural. Partindo 

desse pressuposto, realizou-se este estudo com o objetivo de investigar os potenciais 

turísticos para obtenção de renda não agrícola nas pequenas propriedades dos 

distritos de Gonçalves Júnior e Itapará, situados no município de Irati – PR. De caráter 

qualitativa, a presente pesquisa se caracteriza como um estudo exploratório pautada 

em técnicas de pesquisa bibliográfica, documental e de campo. Identificou-se que 

fatores como a escassez de recursos financeiros, aliada a falta de visão 

empreendedora e de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento do turismo rural, 

são os principais responsáveis pela não adesão dos pequenos proprietários a essa 

oportunidade de complementação de renda. Muito embora seja possível observar a 

existência de empreendimento rural voltado ao lazer já consolidado em um dos 

distritos analisados. 

 

Palavras-chave: Turismo Rural; Atividades de renda não agrícola. Agricultura 

Familiar; Faxinal. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



 

 

ABSTRACT 

 
The Brazilian agrarian structure led to an increase in land and income concentration, 

making it difficult for small farmers to stay on their land. In this scenario, the 

transformations that have occurred in the countryside have intensified the rural exodus 

and / or forced a rearrangement in rural production and occupation. In this context, 

non-agricultural income activities such as rural tourism appear as income alternatives, 

making possible the interaction between urban and rural areas. Based on this 

assumption, this study was carried out with the objective of investigating the tourist 

potential for obtaining non-agricultural income in the small properties of the Gonçalves 

Júnior and Itapará districts, located in the municipality of Irati - PR. Of qualitative 

character, this research is characterized as an exploratory study based on 

bibliographic, documentary and field research techniques. It was identified that factors 

such as the scarcity of financial resources, together with the lack of entrepreneurial 

vision and public policies aimed at the development of rural tourism, are the main 

responsible for the non-adherence of the small landowners to this opportunity of 

income supplementation. Although it is possible to observe the existence of a leisure-

oriented rural enterprise already consolidated in one of the analyzed districts. 

Keywords: Rural Tourism; Non-farm income activities. Family farming; Faxinal. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A partir da década de 1950, houve intensificação na modernização da 

agricultura, dificultando a permanência de pequenos produtores no campo, 

aumentando o desemprego e desencadeando o êxodo rural em massa, pois, o grande 

proprietário recebeu estímulos na política agrícola da modernização para impor seu 

modelo socialmente reconhecido, colocando o pequeno produtor e a agricultura 

familiar em uma posição inferior frente as políticas governamentais (SILVA et al., 

2012). 

Mattei (2008, p. 80) corrobora ao afirmar a existência de uma heterogeneidade 

no uso da terra e na ocupação de seus territórios rurais, influenciada principalmente 

pela diversificação existente nos processos econômicos e sociais. Realidade que 

resultou em “uma desarticulação dos laços tradicionais que tinham a agricultura como 

a única fonte de sustentação da produção e de geração de renda”. 

Apesar da importância dos agricultores familiares na produção de alimentos, a 

maior parte da área ocupada com estabelecimentos agropecuários no Paraná, que 

corresponde a 112,03 milhões de hectares (72,2%), não pertence à Agricultura 

Familiar, mas à extensiva (IPARDES, 2011). A valorização, cada vez menor, da 

agricultura familiar na ocupação produtiva e a falta de políticas públicas que 

incentivassem os pequenos produtores, fizeram com que uma parcela da população 

do campo entrasse em elevada estagnação econômica.  

Assim, “a busca por atividades complementares à produção agropecuária se 

mostrou como uma das possibilidades desses produtores para garantirem a 

sobrevivência” (FAO, 2014), seja por meio de trabalhos manuais e artesanais ou 

prestação de serviços, como atividades de lazer e turismo.  

A partir de meados dos anos 80, assistiu-se ao surgimento de uma 

conformação do meio rural brasileiro, a exemplo do que já ocorre há tempos nos 

países desenvolvidos. Esse “Novo Rural”1, conforme a abordagem de Silva (1997) 

 

1 
 Termo criado pelo professor José Graziano da Silva, que defende a ideia de que as áreas 

rurais do Brasil já não se restringem mais às atividades relacionadas à agropecuária ou agroindústria. 
Nas últimas décadas, o campo vem se transformando em um espaço múltiplo, com novas funções que 

extrapolam tais práticas e oferecem diferentes oportunidades de trabalho e renda. 
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apresenta um conjunto de atividades não-agrícolas, ligadas à moradia, ao lazer e a 

várias atividades industriais e de prestação de serviços.   

Assim, as atividades rurais não agrícolas tornaram-se importantes instrumentos 

no processo de desenvolvimento econômico, com o espaço rural deixando de ser 

apenas agrícola e proporcionando novas oportunidades de trabalho para a população 

por meio de alternativas para a obtenção de renda aos pequenos produtores, 

habituados até então apenas com a agropecuária. 

De acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD 

(2013), 46,2% dos trabalhadores agrícolas exercem secundariamente atividades 

“não-agrícolas”, fenômeno este que contribui para as novas formatações sociais no 

espaço rural.  

Este índice desperta alguns questionamentos, os quais, por vezes, motivam a 

realização de pesquisas. Desta feita, problema de pesquisa que motivou a realização 

do presente trabalho parte da seguinte questão: as propriedades rurais dos distritos 

de Gonçalves Junior e Itapará (município de Irati) apresentam potencialidades à 

implementação de atividades de lazer e turismo, como alternativas não agrícola à 

complementação de renda?   

Autores como Tulik (1997) e Graziano da Silva et al. (1998) destacam o turismo 

rural como alternativa de fonte de renda para os pequenos proprietários e 

comunidades, uma vez que, suas propriedades podem apresentar potenciais à 

implantação de atividades de lazer, podendo assim, contribuir para com o 

desenvolvimento comunitário.  

Desta feita a presente pesquisa tem por objetivo investigar os potenciais 

turístico e de atividades de lazer nas pequenas propriedades rurais localizadas nos 

Distritos de Gonçalves Júnior e Itapará, município de Irati (PR). Logo a concretização 

do mesmo pautou-se nos seguintes específicos:1) identificar os recursos naturais e 

atividades de renda não agrícolas presentes nos distritos; 2) investigar a opinião dos 

proprietários dos recursos e empreendimentos quanto à implementação e ou 

fortalecimento das atividades de lazer e turismo em suas propriedades e; 3) verificar 

a existência de projetos municipais com intuito de fomentar a execução de atividades 

de lazer e turismo nas propriedades rurais. 

Ao fazer um levantamento dos potenciais turísticos no meio rural, a pesquisa 

se apresenta como um instrumento propulsor de iniciativas para a complementação 

de renda às referidas comunidades proporcionando desenvolvimento econômico, 
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local e a valorização cultural. A presente pesquisa pode contribuir assim, para futuras 

iniciativas e/ou projetos voltados ao turismo e aos agricultores. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 Neste tópico serão discutidos assuntos relacionados as comunidades rurais, 

o papel da agricultura familiar, lazer e turismo, turismo rural e as atividades de renda 

não agrícolas.  

2.1. COMUNIDADES RURAIS 
 

Ao tomar os distritos de Gonçalves Júnior e Itapará e suas respectivas 

comunidades (Cerro do Canhadão, Cerro da Ponte Alta, Cadeadinho, Itapará e 

Faxinal dos Antônios), como objetos do presente estudo, torna-se necessário 

compreender o significado do termo comunidade, considerando que este se expressa 

nas diversas relações sociais, na vontade comum, no sentimento de pertencimento, 

em que os seres humanos estão ligados por laços de parentesco, amizade ou 

vizinhança, bem como na comunhão de pensamentos, ideias, interesses e anseios de 

seus membros (TÖNNIES, 1973).  

Buber (1987, p. 34) por sua vez, entende que comunidade e vida confundem-

se, sendo uma coisa só, nas palavras do autor,  

 
A comunidade que imaginamos é somente uma expressão de transbordante 
anseio pela Vida em sua totalidade. Toda Vida nasce de comunidades e 
aspira a comunidades. A comunidade é fim e fonte de Vida. Nossos 
sentimentos de vida, os que nos mostram o parentesco e a comunidade de 
toda a vida do mundo, não podem ser exercitados totalmente a não ser em 
comunidade. E, em uma comunidade pura nada podemos criar que não 
intensifique o poder, o sentido e o valor da Vida. Vida e comunidade são os 
dois lados de um mesmo ser. E temos o privilégio de tomar e oferecer a 
ambos de modo claro: vida por anseio à vida, comunidade por anseio à 
comunidade.  

 
 Assim sendo, alguns elementos são considerados fundamentais e 

indispensáveis para caracterizar uma comunidade na atualidade, são eles: o 

“sentimento de pertencimento, o sentimento de comunidade, a permanência, 

territorialidade, forma própria e peculiar de comunicação entre seus membros por 

meio de veículos específicos” (PALÁCIOS, 2001, p. 4). 

Para Palácios (2000, p.4) uma comunidade pode assumir tanto um caráter 

físico-geográfico quanto simbólico:  

 

O sentimento de pertencimento, elemento fundamental para a definição de 
uma Comunidade, desencaixa-se da localização: é possível pertencer à 
distância. Evidentemente, isso não implica a pura e simples substituição de 
um tipo de relação (face-a-face) por outro (a distância), mas possibilita a 
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coexistência de ambas as formas, com o sentimento de pertencimento sendo 
comum às duas.  

 
Logo, trata-se da necessidade que os indivíduos possuem de viver juntos e 

pertencer a um “nós”, levando em consideração as relações familiares e o local 

representado por aspectos culturais, conjunto de regras compartilhadas pelos 

membros, conferindo segurança e refúgio diante da fugacidade e insegurança do 

mundo contemporâneo. 

Esse sentimento de pertence seja por laços de sangue, afetivos ou mesmo de 

vizinhança são comuns nas comunidades rurais de Irati. Muitas destas comunidades 

são caracterizadas como tradicionais especialmente aquelas que ainda conservam 

um jeito peculiar de vivência, o modo de vida faxinalense, o que lhes confere ainda 

mais o sentido de comunidade ao partilharem comunitariamente os locais de criação 

de animais à solta. 

Quanto ao conceito de povos e comunidades tradicionais, o mesmo é bastante 

abrangente. De acordo com Little (2002) são grupos culturalmente diferenciados, que 

possuem formas próprias de organização social, 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.   

No mundo contemporâneo estima-se que existam mais de 300 milhões de 

pessoas pertencentes a povos e comunidades tradicionais, vivendo em 75 dos 184 

países, ocupando praticamente cada um dos principais biomas do planeta. Chamados 

de autóctones, minorias ou primeiras nações, de acordo com Diegues (2001, p. 02) 

são populações que apresentam uma série de características em comum, sendo:  

 
a) são descendentes dos primeiros habitantes de territórios que foram 
conquistados durante os Descobrimentos, (b) são povos dos ecossistemas, 
tais como agricultores, pastores, caçadores, extrativistas, pescadores e ou 
artesãos que adotam uma estratégia multiuso na apropriação da natureza, (c) 
praticam formas de produção rural de pequena escala e intensiva em 
trabalho, produzindo pequenos excedentes, apresentando necessidades 
satisfeitas com reduzida utilização de energia, (d) não dispõem instituições 
política centralizadas, organizam suas vidas a nível comunitário, tomando 
decisões em base de consenso, (e) compartilham língua, religião, crenças, 
vestimenta e outros indicadores de identificação assim como uma relação 
estreita com seu território. (f) apresentam uma visão de mundo específica 
consistindo de uma atitude de proteção e não materialista em sua relação 
com a terra e os recursos naturais baseada num intercâmbio simbólico com 
o mundo natural,(g) são dependentes de uma sociedade e cultura 
hegemônicas e (h) identificam- se como povos e comunidades tradicionais.  
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No Brasil, a promulgação da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável 

dos Povos e Comunidades Tradicionais – PNPCT, de acordo com o decreto 6.040 de 

07/02/2007, reconhece, ao menos formalmente, como povos e comunidades 

tradicionais dezesseis grupos, sendo: indígenas, quilombolas, ciganos, pomeranos, 

ribeirinhos, quebradeiras de coco babaçu, seringueiros, pescadores artesanais, 

caiçaras, agroextrativistas da amazônia, fundos de pastos, geraizeiros, pantaneiros, 

retireiros, comunidades de terreiros e os povos dos faxinais paranaenses.  

Importante destacar que o reconhecimento legal objetivou o fortalecimento e 

garantia dos direitos territoriais, sociais, ambientais, econômicos e culturais, 

contribuindo no respeito e valorização à sua identidade, suas formas de organização 

e suas instituições. Entretanto, os povos tradicionais permanecem em constante 

conflito em defesa de seus territórios, lutando pela preservação do seu modo de vida, 

tendo em vista que se encontram em permanente disputa por seus recursos, cultura 

e sua forma de trabalho frente a racionalidade vigente.  

As comunidades tradicionais caracterizam-se pela manutenção da organização 

comunitária, utilização equilibrada dos recursos naturais, emprego do trabalho familiar 

nas atividades agrícolas e extrativistas, constituindo uma espécie de resistência ao 

modelo de desenvolvimento, sendo necessário respeitar essa forma de vida e uso do 

território (MONTENEGRO, 2012).  

Com a crescente modernização do campo, impulsionada pela industrialização 

da produção agrícola, ampliação de monoculturas que visam exclusivamente o 

aumento da produtividade, tais fatores, acabam por contribuir com o processo de 

utilização exaustiva dos recursos naturais e na utilização individual dos territórios, 

anteriormente ocupadas de forma coletiva e tradicional.  

Dessa forma, o conceito de desenvolvimento, frequentemente utilizado para 

tratar do meio rural, atualmente, encontra-se voltado para a ideia de tecnificação, 

agricultura de precisão, plantio de transgênicos, construção de infraestrutura por parte 

do poder público para acelerar a produção e o escoamento, estradas, barragens e 

portos. Verifica-se, ainda a destinação de áreas para o turismo anteriormente 

ocupadas tradicionalmente como o litoral, montanhas e faxinais, impactando de modo 

considerável sobre tais comunidades, em muitos casos, contribuindo inclusive no 

desmantelamento do modo de vida tradicional.  

Assim, ao se falar em desenvolvimento, ainda é comum associar o mesmo à 

ideia estereotipada de progresso e melhoria das condições econômicas. Sob este 
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ponto de vista, muitas vezes as comunidades rurais são consideradas, de maneira 

equivocada, como em situação de atraso ou subdesenvolvimento. Contudo, 

importante ressaltar que tal pensamento desconsidera por completo as características 

e peculiaridades dos povos tradicionais.  

Evidencia-se assim, a necessidade de repensar o que de fato significa o 

desenvolvimento para estes povos. Apesar da ocupação de espaços cada vez mais 

reduzidos, torna-se necessário compreender de que maneira organiza-se a 

manutenção dos grupos tradicionais. As mais recentes teorias sobre desenvolvimento, 

voltado aos povos tradicionais, versam sobre estratégias onde a identidade, cultura, 

religiosidade, festas e o próprio território seriam partes integrantes e ajudariam a 

construir uma imagem de marca específica, capaz de atrair consumidores atraídos por 

tal diferencial. No entanto, é preciso enfatizar que 

 
(…) de maneira crescente existe um interesse e um reconhecimento 
relativamente abrangente acerca de estratégias de desenvolvimento rural 
associadas a bens e serviços com identidade: serviços de turismo vinculados 
à identidade étnica ou ecológica; produtos orgânicos cujo valor se baseia em 
sua associação com atributos de saúde e/ou de respeito pela natureza; 
produtos que sugerem a ideia de uma relação justa entre produtores, 
intermediários e consumidores (fair trade); bens que se distinguem no 
mercado pela sua origem em processos que respeitam os direitos laborais e 
os direitos humanos (ethical trade) (…); produtos que simbolizam novas 
formas de relação entre o consumidor os alimentos e as comunidades que os 
geram (SlowFood), etc. (RANABOLDO, 2007 apud MONTENEGRO, 2012, 
p.169-170)  

 

Por fim, articular as comunidades rurais e tradicionais ao desenvolvimento 

consiste em um desafio, contudo, inicialmente, é preciso compreender e respeitar a 

heterogeneidade dos povos, promover a valorização das diferentes culturas, 

sabedorias, línguas, atribuindo ao desenvolvimento um caráter mais humano e não 

somente econômico, permitindo que tais povos tornem-se protagonistas no processo 

de desenvolvimento, na promoção da melhoria na qualidade de vida da comunidade, 

contribuindo na preservação ambiental do território e valorização das riquezas 

naturais e culturais.  

Muitas das comunidades rurais possuem sua renda oriunda do plantio e 

comércio de culturas no sistema de agricultura familiar. Desta feita, o texto que se 

segue apresenta algumas informações referentes a este sistema agrícola. 

2.2. O PAPEL DA AGRICULTURA FAMILIAR EM PEQUENAS PROPRIEDADES 
RURAIS 
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Conforme Barros (2006), ao longo do tempo, estudiosos, técnicos e políticos 

trataram os agricultores familiares como camponeses, minifundiários, pequenos 

produtores, pequenos agricultores, agricultores de baixa renda, agricultores de 

subsistências ou simplesmente pequena produção. Navarro (2010) e Fernandes 

(2011) apontam que no Brasil, ainda há outras denominações como “lavradores” no 

Nordeste e “colonos” na região Sul do Brasil. Termos utilizados como tentativa de 

identificar uma agricultura realizada em pequenas propriedades e cuja gestão e mão 

de obra são de caráter familiar. 

A expressão “agricultura familiar” emergiu no contexto brasileiro a partir da 

década de 1990, período em que ocorreram alguns eventos que ocasionaram 

impactos sociais e políticos no meio rural. No cenário político e social a agricultura de 

pequena escala foi relacionada à legitimação no que diz respeito às políticas públicas 

de interesse da agricultura, bem como aos movimentos sociais (SCHNEIDER, 2003). 

A Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, que estabelece as diretrizes para a 

formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos 

Familiares Rurais, em seu Art. 3º conceitua o produtor agrícola familiar como agricultor 

familiar e empreendedor familiar rural que pratica atividades no meio rural, e que 

atende aos seguintes requisitos: 

i. Não detém, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais; 
ii. Utiliza mão de obra da própria família nas atividades econômicas do seu 
estabelecimento ou empreendimento;  
iii. Tenha renda familiar predominantemente originada de atividades 
econômicas vinculadas ao próprio estabelecimento ou empreendimento; 
iv. Dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família. (IBGE – 
CENSO AGROPECUÁRIO, 2006, p. 3). 

 
Em consonância, Abramovay (2007, p. 74) cita: 
 

um dos mais importantes livros sobre este tema (Gasson e Errington, 
1993:20) destaca as características básicas que definem a agricultura 
familiar: A gestão é feita pelos proprietários; os responsáveis pelo 
empreendimento estão ligados entre si por laços de parentesco; o trabalho é 
fundamentalmente familiar; o capital pertence à família; o patrimônio e os 
ativos são objeto de transferência intergeracional no interior da família e os 
membros da família vivem na unidade produtiva.  

  
Portanto, o agricultor familiar possui os seus próprios recursos por meio da 

família além de formas próprias de atividades econômicas para geração de renda e 

reprodução cultural. 

Lopes (2005, p.35) ao analisar a evolução histórica da agricultura familiar diz 

que esta tem se “caracterizado hoje como um conjunto bastante heterogêneo de 

sistemas produtivos, mas é certo que, em todos os países, ela é identificada como 
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aquele segmento da agricultura que efetivamente constitui a base da produção 

agropecuária”.  

Para Schneider (2003, p.29), a “[...] agricultura familiar é uma forma social 

reconhecida e legitimada na maioria dos países desenvolvidos, nos quais a estrutura 

agrária é majoritariamente composta por explorações onde o trabalho da família 

assume uma importância decisiva”.  

Para Bauer & Mesquita (2008) a agricultura familiar apresenta uma grande 

importância desde os tempos da imigração ocorrida no Sul do país, através da 

produção de alimentos para o consumo interno, mas ela permaneceu por muito tempo 

distante das políticas agrícolas do governo, voltadas para a geração de divisas através 

da exportação. 

A partir da visão de que os agricultores familiares ficaram caudatários do 

processo de desenvolvimento rural é que suas representações passaram a lutar por 

políticas públicas diferenciadas para esta categoria social. Fruto de uma decisão 

política resultante da mobilização de organizacional dos agricultores familiares 

(DNTR/CUT e Contag) cuja maior reivindicação era um programa de crédito 

específico, em 1996 consolidou-se o Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar - PRONAF, em que o agricultor familiar passara a ser público 

prioritário para as políticas públicas no país (NAVARRO, 2010).  

Nunes (2007) caracteriza o PRONAF da seguinte forma: 

 

Programa que se propõe a fortalecer a agricultura familiar como categoria 
social, mediante apoio financeiro (financiamento para custeio e investimento 
de atividades agrícolas), capacitação e apoio à infraestrutura social e 
econômica dos territórios rurais fortemente caracterizados pela agricultura 
familiar. 

 
Neste sentido, como aponta Sacco Anjos (2009), foi fundamental a criação do 

PRONAF como instrumento de crédito para as pequenas explorações que tinham 

como base do trabalho a força familiar.  

Mesmo com a priorização da agricultura familiar pelas políticas públicas, 

observa-se uma gama desta categoria ainda não é beneficiada pelas políticas públicas 

em função do desconhecimento e da falta de estrutura na universalização do acesso 

a estas políticas. Devido ao desconhecimento das políticas públicas, como fonte de 

renda, alguns estudos já apontam a adoção de atividades de renda não agrícola, como 
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o turismo e o lazer como alternativas para a melhoria da qualidade de vida dos 

agricultores. 

 

2.3. FAXINAIS/ARESUR  
 

O Instituto Ambiental do Paraná (IAP, 2015) caracteriza os faxinais como sendo: 

terras tradicionalmente ocupadas para uso comum de pastagens e florestas onde a 

produção familiar, de acordo com suas possibilidades, combina apropriação privada e 

comum dos recursos naturais.  

Na virada do século passado ocorre a formação dos faxinais com as características 

apresentadas atualmente, mais especificadamente no período compreendido entre a 

decadência da pecuária e o fortalecimento da produção de erva-mate. Isso porque 

tanto os “fazendeiros dos campos nos tempos da atividade do criatório e do 

tropeirismo no século XVIII e XIX, quanto os caboclos nativos das matas mistas do 

Centro-Sul, tinham o costume de criar animais à solta” (OLIVEIRA, 2008). 

Na década de 1980 foram realizadas muitas pesquisas sobre Faxinais, a 

maioria delas ligadas à economia, aspectos históricos, culturais e sociais, analisando 

o uso coletivo da terra, das áreas verdes e a criação de animais. 

Os pioneiros no estudo dos Faxinais foram Carvalho e Chang, cuja abordagem 

consistia em seguir o ciclo de vida das comunidades, desde a criação e consolidação, 

até a desagregação, com foco nas variáveis econômicas. Tais autores tornaram-se 

referências fundamentais para os pesquisadores posteriormente (SOLIS CAMPOS et. 

al 2015), como Carvalho (1984), que realizou uma abordagem diferenciada sobre os 

Faxinais, ao apresentar as peculiaridades deste modo de criadouro comunitário - 

forma de organização entre os proprietários da terra para o seu uso comum na criação 

de animais.  

Segundo Oliveira (2008, p.43-44)  

 

[...] constitui uma experiência de desenvolvimento sustentável de grande 
importância ecológica e histórica da região, constituindo parte significativa da 
cobertura florestal remanescente do estado. Trata-se de uma forma de 
produção camponesa tradicional da região Centro Sul do Paraná que tem 
como traço marcante o uso coletivo da terra conciliado a atividades de 
subsistência familiar com atividades agrossilvopastoril e conservação 
ambiental, incluindo a proteção das 30 espécies que, juntamente com a erva-
mate, caracterizam a vegetação local. 
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O modo de uso da terra neste sistema pode ser dividido em dois espaços, o 

espaço de uso comum onde os animais são criados soltos e as áreas de uso particular, 

onde se desenvolvem atividades agrícolas, geralmente essas áreas são separadas 

por cercas ou valas. (MUDREI, 2011) 

Segundo Oliveira (2008), numa ótica social, os criadouros comuns permitem 

que a produção dos agregados e os pequenos produtores se viabilizem com um 

mínimo de aplicação de capital e mão-de-obra. Estes pequenos produtores já têm as 

áreas comuns incorporadas nas suas estratégias de reprodução. Não resta dúvida de 

que a permanência dos faxinais no atual quadro de capitalização de produção 

agropecuária requer que estes se tornem também viáveis do ponto de vista 

econômico. “A produção nas terras comunais dos faxinais está calcada em atividades 

agrárias e pecuárias que permitem à população local desenvolver também atividades 

voltadas ao atendimento externo”. 

Em julho de 2004 criou-se a “Rede Faxinal”, que envolve representantes de 

órgãos governamentais, instituições de ensino/pesquisa, prefeituras municipais e 

comunidades faxinalenses atuando na defesa e promoção das terras e povos de 

Faxinal com o intuito de buscar alternativas sustentáveis de renda para tais 

comunidades.  

Até a metade do século XX, um quinto do território paranaense era composto 

pelos Faxinais, que se formaram, sobretudo, nas áreas onde se encontravam as 

Florestas de Araucárias. O levantamento mais abrangente, realizado até o momento, 

foi o da Empresa Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER) 

em 1994. Segundo este levantamento, o número total de Faxinais, no Paraná, 

chegava a 121. Uma atualização de 2004, efetuada pelo Instituto Ambiental do Paraná 

(IAP), demonstrando que 44 destes ainda se mantinham, agregando 

aproximadamente 3.000 famílias, com uma população estimada em 16.000 

habitantes. Em 2008, um novo levantamento feito pelo Mapeamento Social Faxinais, 

apontou a existência de 227 (duzentos e vinte e sete) faxinais em território 

paranaense.  

O reconhecimento oficial dos Faxinais pelo Governo do Estado do Paraná 

ocorreu através do Decreto n. 3.446/1997, que possibilitou aos Faxinais serem 

enquadrados como Áreas Especiais de Uso Regulamentado (ARESUR). A intenção 

foi de criar condições para a melhoria da qualidade de vida das comunidades 

residentes e a manutenção do seu patrimônio cultural, conciliando as atividades 
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agrosilvopastoris com a conservação ambiental, incluindo a proteção da Araucária 

angustifólia (Pinheiro do Paraná). O Decreto previa o estabelecimento de um 

programa governamental voltado aos Faxinais envolvendo as diversas secretarias do 

Estado.  

Ao receberem a certificação de “Áreas Especiais de Uso Regulamentado”, os 

municípios que possuem terras de faxinais em seus domínios passam a ter direito ao 

recebimento do ICMS Ecológico - uma compensação tributária para a conservação da 

biodiversidade e a melhoria na qualidade de vida dos povos faxinalenses. 

Conforme dispõe a Lei Complementar N° 59/91 em seu art. 1° da, são dois 

critérios principais para receber o repasse financeiro do ICMS ecológico: o município 

possuir em seu território unidades de conservação ou possuir mananciais de 

abastecimento público. Com isso, o ICMS Ecológico atua como um instrumento 

econômico extrafiscal, que possui como finalidade a preservação das áreas de 

biodiversidade, em troca, os municípios tem um aumento na receita do ICMS (Imposto 

sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) (SCAFF; TUPIASSU, 2004).  

Com o passar do tempo, o pioneirismo paranaense foi replicado para outros 

estados da Federação, como São Paulo, Minas Gerais, Rondônia, Amapá, Rio Grande 

do Sul, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Tocantins, Acre, Rio de 

Janeiro, Goiás e Ceará (LOUREIRO, 2009), cada qual vinculando critérios de repasse 

que melhor atendessem aos interesses da população local e suas peculiaridades.  

A lei deixou de ser apenas um conceito de compensação e passou a abordar o 

sentido de “incentivo econômico”, premiando os municípios que apresentem boa 

gestão de suas áreas naturais.  

   

2.4.  O LAZER E O TURISMO COMO ALTERNATIVAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE 
RENDA 

 

A demanda das populações urbanas por áreas naturais é atribuída, por um 

lado, à vida conturbada e estressante das grandes cidades e, por outro, à propagação 

de conceitos e visões sobre a natureza, principalmente o apreço pelo mundo 

selvagem trazido pelo ambientalismo, que estimulou a produção de uma grande 

quantidade de documentários e programas de televisão sobre ecologia, vida animal, 
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locais distantes e desertos, florestas, parques nacionais e, mais recentemente, 

culturas exóticas (FERREIRA, CARNEIRO, 2005).  

A vivência de atividades em áreas naturais destaca a possibilidade que estas 

apresentam em acrescentar valores e comportamentos que colaborem com o 

desenvolvimento de uma consciência no que diz respeito às questões ambientais, 

podendo então acarretar modificações profundas em sua cultura (VILLAVERDE, 

2003).  

A associação da experiência do lazer à produção da cultura permite a 

elaboração de novos valores e atitudes, que passa a ser visto como um processo de 

“reencantamento” do homem pela natureza e que acarreta numa mudança da ordem 

social e cultural (CORNELL, 1996). Essas mudanças podem então orientar um 

processo de transformação de comportamentos cotidianos que levem a 

sustentabilidade tão desejada e indispensável para minimizar os problemas e danos 

ambientais existentes no cotidiano. Assim, o caos urbano e o estresse do dia a dia 

vêm intensificando a busca de atividades de lazer em meio à natureza. 

As discussões e preocupações sobre o tema lazer são frequentes no cotidiano 

das pessoas, seja no âmbito do senso-comum ou no campo de intelectuais. O lazer é 

então entendido como fruto da sociedade moderno-urbano-industrial, em que o tempo 

de trabalho e o tempo livre e/ou disponível se caracterizam como o binômio trabalho/ 

Lazer (MELO; ALVES JÚNIOR, 2003).  

Assim entende-se: 

O lazer deve ser encarado como fenômeno social moderno, constituído no 
quadro das tensões entre classes sociais, é uma necessidade social e motivo 
de intervenção de políticas públicas, mesmo sendo o lazer uma preocupação 
recente e alvo de atenção secundária, existe uma clara tendência de 
crescimento de ações governamentais direcionadas para esse sentido 
(MELO; ALVES JÚNIOR, 2003, p.22).  

Assim sendo, a busca pelo prazer e a satisfação pessoal são as principais 

características das atividades de lazer. Quando tais atividades são desenvolvidas no 

meio ambiente, a busca pessoal possibilita ao ser humano o contato e a 

ressignificação da natureza e assim constrói novas formas de sentir, pensar e agir 

(IANNI, 2000).  

O lazer é um fenômeno moderno, surgido com a artificialização do tempo de 

trabalho, típica do modelo de produção fabril desenvolvido a partir da Revolução 

Industrial. Desde suas origens, o lazer tem se mostrado um campo de tensões, já que 
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um tempo livre maior surge não como concessão dos donos dos meios de produção, 

mas sim como conquistas das organizações das classes trabalhadoras (SILVA, 2015). 

Fundamentado no pensamento Marxista, Mascarenhas (2001, p. 92), afirma 

que “o lazer se constitui como um fenômeno tipicamente moderno, resultante das 

tensões entre capital e trabalho, que se materializa como um tempo e espaço de 

vivências lúdicas, lugar de organização da cultura, perpassando por relações de 

hegemonia”. Mascarenhas (2006) acrescenta ainda que o lazer é a forma dominante 

de apropriação do tempo livre na sociedade contemporânea, considerado como 

expressão de determinações econômicas, políticas, sociais e culturais produzidas 

pelo modo de produção capitalista.  

Gomes (2004, p. 125) entende o lazer como:  

Uma dimensão da cultura constituída por meio da vivência lúdica de 
manifestações culturais em um tempo/espaço conquistado pelo sujeito ou 
grupo social, estabelecendo relações dialéticas com as necessidades, os 
deveres e as obrigações, especialmente com o trabalho produtivo.  

Para Gomes (2004), o lazer se caracteriza por 4 elementos interligados – 

tempo, espaço-lugar, ações/atitude e manifestações culturais. Enraizados no lúdico, 

tais elementos, não adquirem caráter de obrigação, não sendo vistos então como um 

conjunto de ocupações a serem cumpridas, embora sejam passíveis de pressão e 

interferências.   

Melo e Alves Junior (2003, p. 32), definem as atividades de lazer pela conjunção 

de dois parâmetros – um mais objetivo e de caráter social (o tempo), e o outro mais 

subjetivo e individual (o prazer). O que nos leva às seguintes definições: 

• As atividades de lazer são atividades culturais, em seu sentido 

mais amplo, englobando os diversos interesses humanos, suas diversas 

linguagens e manifestações.  

• As atividades de lazer podem ser efetuadas no tempo livre das 

obrigações profissionais, domésticas, religiosas, e das necessidades físicas. 

• As atividades de lazer são buscadas tendo em vista o prazer que 

possibilitam, embora nem sempre isso ocorra e o prazer deva ser 

compreendido com exclusividade de tais atividades. 

O lazer em áreas naturais tem ganhado espaço nas últimas décadas. As 

possibilidades de atividades de lazer em contato com o meio natural de maneira 

consciente e equilibrada possibilitam ao indivíduo desenvolver a educação ambiental 
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como complementador desse despertar da consciência para as necessidades de 

preservação do meio ambiente.  

Atualmente, o lazer é considerado um dos fatores que influenciam o 

desenvolvimento social. No cenário brasileiro, foi a partir da década de 1990 que o 

lazer passou a integrar a órbita de interesse da economia. Período que marca também 

algumas garantias e direitos conquistados pelos trabalhadores, como a jornada de 

trabalho de oito horas, descanso semanal e férias remuneradas que se tornaram 

fatores decisivos na capitalização dos interesses e na transformação do lazer em um 

negócio bastante lucrativo (PIOVESAN, 2008 P.44).  

Porém, há que se trazer a reflexão para o campo da relação entre lazer e 

turismo. Nesse sentido, Trigo (2003, p. 16) considera que o turismo se encontra 

“inserido em um universo de divertimentos e prazeres maior que o universo do lazer, 

sendo articulado por um vasto e complexo conjunto de atividades”. 

Essa complexidade, por sua vez, permite compreender o turismo por diversos 

vieses (sociológico, político, econômico, etc.), porém dificulta também compreendê-lo 

separadamente do lazer. Sob essa perspectiva, Trigo (2003, p. 16) considera que 

“toda atividade turística é lazer, mas nem todo lazer é turismo”. Essa complexidade 

também explica a falta de consenso em torno de uma definição do turismo. 

Alguns autores buscaram definir o conceito de turismo, Go (1994, p. 341) assim 

o define.  

O turismo pode ser definido como o movimento de indivíduos e grupos de 
uma localização geográfica para outra por prazer e/ou por negócios, sempre 
em caráter temporário; o atendimento das necessidades dos viajantes seja 
em trânsito ou no destino; e os impactos econômico, sociocultural e ecológico 
que tanto os turistas como o setor turístico provocam nas áreas de destino. 
Essa definição implica que o turismo deve ser visto como: a) uma indústria 
composta por atrações, transportes, facilidades/serviços em geral, e 
informação e promoção; b) um ato social que permite às pessoas se 
expressar enquanto viajam a negócios ou prazer; c) o reflexo de expressão 
cultural local, da identidade e da composição social. Nesse sentido, o turismo 
pode atuar como peça importante em um contexto maior de planejamento 
ambiental e auxiliar a qualidade de vida, especialmente no nível local. (GO, 
1994, p. 341 apud TRIGO, 2003, p. 16) 

 
Contudo, na sociedade contemporânea, a atividade turística encontra-se 

inevitavelmente relacionada ou associada às ideias de prazer, descanso, 

desenvolvimento cultural e lazer. Desse modo, o turismo se constitui numa “forma 

particular do uso do tempo livre, e uma forma particular da recreação” (ACERENZA, 

2002, p.33). 
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O turismo, como hoje é conhecido em todos os países, nasceu nos primeiros 

anos do século XIX. Entretanto, as “viagens e os tours”, representados pelas 

movimentações de grandes massas desde a Antiguidade, podem ser considerados 

como as primeiras manifestações do turismo moderno (YASOSHIMA, 2000). 

Desde sua origem, o homem primitivo deslocava-se por obrigação, sempre que 

as condições de vida ameaçavam sua sobrevivência. Assim, começaram as viagens, 

ou seja, conforme sua cultura e origem, grandes massas de pessoas colocavam-se 

em movimento pelo mundo (YASOSHIMA, 2000). 

Entretanto, foi a partir da Revolução Industrial que a necessidade de escape 

das áreas urbanas aumentou, mediante principalmente a intensa aglomeração de 

pessoas nesses locais. Todavia, foi apenas no século XX, com a invenção do 

automóvel, que além de proporcionar elevado grau de liberdade ao homem, 

possibilitou a democratização do turismo, com o barateamento dos custos das viagens 

antes feitas em navios ou aviões (MENDONÇA; NEIMAN, 2005).  

Segundo Tulik (1992), o turismo organizado sempre apresentou e continua 

apresentando destinos exclusivos e roteiros preestabelecidos, que incluem uma 

grande variedade de viajar e de permanecer num certo local.  

Goeldner; Ritchie e McIntosh (2002, p.23), apresenta algumas perspectivas 

fundamentais para a compreensão sobre a atividade turística. Segundo os autores, o 

turista busca experiências diversas, satisfações psíquicas e físicas; as empresas 

fornecedoras de bens e serviços percebem o turismo como uma atividade a ser 

explorada para obtenção de lucro; o governo, vê no turismo uma oportunidade de 

desenvolvimento social e econômico; a comunidade receptora pode considerar o 

fenômeno turístico como uma oportunidade de geração de emprego e de 

manifestação cultural. Assim, a partir de uma perspectiva econômica, a atividade 

turística de fato, acaba por envolver diversas instituições que buscam direta ou 

indiretamente obter lucros financeiros com tal atividade.  

A conotação econômica inerente a referida atividade, bem como as diversas 

motivações atreladas ao movimento turístico incentivam o deslocamento de pessoas 

até o meio rural promovendo o Turismo Rural, o qual se configura como um 

seguimento em evidência. Porém, a maior preocupação se dá quanto aos efeitos 

negativos da atividade turística, principalmente a de massa, em regiões e 

comunidades menos desenvolvidas, além da preocupação com o equilíbrio ambiental, 

os impactos da não participação comunitária no processo de planejamento e a 
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conspiração contra valores e identidades locais (KRIPPENDORF; 1989; 

ROBINSON,1999). 

 

2.4.1. Turismo Rural como Alternativa de Complementação de Renda 
 

O termo turismo rural, ainda está em formação, mas algumas definições 

expressam o que realmente deve ser entendido pela atividade. No Brasil a 

EMBRATUR apud Silveira (2001, p. 137), considera o turismo rural como sendo “um 

conjunto de atividades turísticas comprometidas com a produção agropecuária, 

agregando valor ao produto do meio rural, resgatando e promovendo o patrimônio 

cultural e natural das comunidades do campo”.  

Mas existem autores, que veem o turismo rural com uma ótica mais ligada aos 

aspectos culturais, como Vaz (1999) citado por Silveira (2001), coloca que,  

diz respeito ao conjunto de atividades que compõem a vida no campo, 
envolvendo a experiência do dia-a-dia nas fazendas, o convívio com 
camponeses, a montaria de pastagens, o sabor dos alimentos comidos 
diretamente cavalos, as plantações, as da fonte (SILVEIRA, 2001, p. 137). 

 
Conforme as Diretrizes para o Desenvolvimento do Turismo Rural, elaborado 

pelo Ministério do Turismo, muitas das práticas turísticas no Espaço Rural, não são, 

necessariamente, turismo, e sim atividades de lazer, esportivas, ou ócio de citadinos, 

que ocorrem alheias ao meio em que estão inseridas.  

Isto é, consideram-se Fenômenos Turísticos no Espaço Rural ou em áreas 

rurais,  

 

todas as atividades praticadas no meio não urbano, que consiste de 
atividades de lazer no meio rural em várias modalidades definidas com base 
na oferta: turismo rural, agroturismo, turismo ecológico ou ecoturismo, turismo 
de aventura, turismo de negócios, turismo de saúde, turismo cultural, turismo 
esportivo, atividades estas que se complementam ou não”. (GRAZIANO DA 
SILVA et al., 1998:14)  

 
 

Para Tulik (1997), se o turismo no meio rural for mal planejado e mal 

implementado pode trazer mais malefícios que benefícios em decorrência dos 

impactos ambientais e sociais negativos que podem ser gerados. O setor público deve 

então se precaver, por meio de suas políticas, para não ser o responsável por 

problemas que poderão surgir em médio e longo prazo.  
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O fenômeno turístico configura-se como um meio de desenvolvimento 

sustentável, responsável pela proteção tanto ambiental, quanto social e cultural. A 

obtenção de renda no interior dos municípios geralmente é agregada ao trabalho nas 

lavouras, renda obtida principalmente no período de safra.  

As atividades turísticas rurais podem ser apresentadas então como uma fonte 

extra de renda para a população territorializada em comunidades e que possuem 

pequenas glebas de terra, seja por meio de hospedagem, trilhas, cavalgadas, 

passeios de charrete e de trator, comidas típicas e/ou rotas turísticas.  

Áreas naturais existentes dentro das propriedades rurais são raras e frágeis. 

Geralmente localizadas em locais pouco propícios para a realização de atividades 

relacionadas à agricultura e pastagem, podendo não ter a resistência necessária para 

a implantação de projetos turísticos, por esse motivo, nessas áreas o turismo deve ser 

feito em menor escala, a fim de manter a qualidade tanto do ambiente como da 

experiência do visitante (OLIVEIRA, 2008). 

 

2.5. AS ATIVIDADES DE RENDA NÃO AGRÍCOLA COMO INSTRUMENTO DE 
FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL COMUNITÁRIO 

 

Nos últimos anos se intensificou o número de pesquisas internacionais sobre a 

questão da atividade não agrícola das famílias rurais, sobretudo da pluriatividade, 

ganhando destaque também, a partir de meados dos anos 1990 entre pesquisadores 

brasileiros.  

Como decorrência dessas constatações sobre as potencialidades das 

atividades não agrícolas, passou-se a considerá-las importantes no fomento de 

políticas públicas voltadas para o desenvolvimento rural comunitário. Segundo 

Conterato (2008, p. 137),  

 

o desenvolvimento rural passa cada vez mais a ser entendido como processo 
multissetorial, que envolve atividades agrícolas e não agrícolas, e 
multifuncional porque cumpre, simultaneamente, funções produtivas, 
ambientais, ecológicas e sociais.  

 

Com isso, Graziano da Silva (1997, p. 12) aponta algumas atividades não 

agrícolas presentes no campo,  
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(...) Em primeiro lugar, aquelas relacionadas com a proliferação de indústrias, 
em particular das agroindústrias, no meio rural. Em segundo lugar vêm 
aquelas atividades relacionadas à crescente urbanização do meio rural (como 
moradia, turismo, lazer e outros serviços) e a preservação do meio ambiente. 
Finalmente, em terceiro lugar, mas não menos importante nesta rápida 
caracterização das atividades não agrícolas que vem se desenvolvendo no 
nosso meio rural, é preciso destacar a proliferação dos sítios de recreio, ou 
simplesmente chácaras, como são chamadas no interior do estado de São 
Paulo (...).  

  
Embora seja um assunto recorrente e recente na literatura nacional, autores 

como Ney e Hoffmann (2008); Sakamoto, Nascimento e Maia (2016); Cândido, Borges 

e Santos (2010) e Silva et. al. (2012) se destacam na produção acadêmica ao 

desenvolverem estudos que abordam a temática.  

Schneider (2003) aponta para o fato da agricultura já não ser mais sinônimo de 

exclusividade rural e observa que, “nas regiões chamadas essencialmente rurais, são 

os setores não agrícolas que oferecem, cada vez mais, as maiores possibilidades de 

empregos no meio rural”. 

As áreas de atuação das atividades não agrícolas apresentadas por Graziano 

da Silva (1997), são típicas formas de desenvolvimento comunitário característico do 

“novo rural”.  

Alguns estudos apontam as características das atividades de renda não 

agrícola em diferentes regiões do país (por exemplo, Schneider (2003); Pereira 

(2010); Schneider et al,. (2013); Escher et al,. (2014); enquanto outros se analisaram 

a perspectiva futura da pluriatividade também em diferentes regiões brasileiras, como 

Campanhola e Silva (2000); Nascimento (2008); Teixeira (2009); Cardoso (2013). 

Segundo Pereira (2010), o crescimento das atividades não agrícolas tem sido 

um fenômeno importante da atual fase de desenvolvimento do meio rural. Com a 

redução do peso das atividades agrícolas no emprego e na renda das pessoas, são 

cada vez mais presentes fontes de ocupação e renda diversificadas dentro das 

famílias. Há um consenso na literatura de que, na maioria dos países desenvolvidos 

e em alguns estados brasileiros, como São Paulo, Paraná, Santa Catarina, entre 

outros, há forte tendência de crescimento da importância das atividades de renda não 

agrícola para as famílias e regiões antes centradas apenas na agricultura, ao lado de 

uma redução das propriedades outrora classificadas como exclusivamente rurais. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

O presente capítulo tem como objetivo descrever a metodologia utilizada na 

pesquisa, tendo em vista os objetivos estabelecidos para a mesma. Apresenta a 

abordagem da pesquisa, os procedimentos metodológicos de coleta de dados, e a 

organização e análise dos dados coletados. 

Quanto à classificação por abordagens propostas por Creswell (2007), 

qualitativa, quantitativa e mista, a pesquisa desenvolvida se classifica como 

qualitativa. A abordagem qualitativa de pesquisa se constitui naquela em que se busca 

compreender e interpretar os dados levantados de acordo com objetivos propostos.  

Para Silveira e Córdova (2009, p. 31), “[...] a pesquisa qualitativa não se 

preocupa com representatividade numérica, mas, sim, com o aprofundamento da 

compreensão de um grupo social, de uma organização”.  

Quanto aos objetivos, na proposta de classificação de pesquisas apontada por 

Gil (2007), esta pesquisa caracteriza-se como exploratória e descritiva. Para Gil 

(2007) a pesquisa exploratória tem como objetivo proporcionar maior familiaridade 

com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. De 

acordo com Triviños (1987) a pesquisa descritiva exige do investigador uma série de 

informações sobre o que deseja pesquisar. Neste sentido, este estudo pretende 

identificar e explorar as características e peculiaridades dos distritos rurais a serem 

investigados para então contemplar a descrição dos fatos e fenômenos da realidade 

examinada.  

A realização desta pesquisa orientou-se por um Estudo de Caso, de acordo 

com Yin (2005) são utilizados em muitas situações, principalmente para contribuir com 

o conhecimento a respeito de fenômenos individuais, organizacionais, sociais e de 

grupo. 

3.1. COLETA DE DADOS 
 

Para responder aos objetivos propostos, e a partir do entendimento dos 

conceitos principais tratados neste estudo, foi possível embasar as análises realizadas 

na etapa final, bem como entender a relação sistemática entre os conceitos utilizados 

para a compreensão das atividades de renda não agrícola como um aliado para a 
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promoção do desenvolvimento comunitário. Sendo assim, para o cumprimento dos 

objetivos específicos propostos foram adotados os procedimentos a seguir: 

1) Identificação dos recursos naturais e atividades de renda não agrícolas 

presentes nas comunidades e levantamento dos empreendimentos voltados às 

atividades de lazer existentes. Para tanto, foram realizados levantamentos 

junto ao Inventário Turístico da Prefeitura de Irati, bem como visitas aos distritos 

e entrevistas semiestruturadas (Quadro 1) com as lideranças locais a fim de 

levantar os recursos naturais e as atividades existentes. 

Quadro 1: Roteiro das entrevistas realizadas com os líderes comunitários 

1. Quanto tempo reside na comunidade? 

2. Você conhece algum recurso/atrativo turístico natural na sua comunidade? Quais? 

3. Você acredita que o turismo pode ser uma alternativa de desenvolvimento da sua comunidade? Por 
quê?  

Fonte: A autora (2019) 

2)Investigação da opinião dos proprietários dos recursos e empreendimentos 

frente às atividades de lazer como complementação de renda; Para isso a 

metodologia adotada consistiu na realização de entrevistas semiestruturada 

com os proprietários tanto dos potenciais recursos (Quadro 2) quanto com dos 

empreendimentos (Quadro 3) já existentes com visitas a compreender as 

possibilidades e adversidades existentes ou não da implantação de atividades 

de renda não agrícola; 

Quadro 2: Roteiro das entrevistas com os proprietários das áreas naturais 

1. Qual a sua ocupação e dos seus familiares para obtenção de renda? (O que cada um faz)? 

2. Qual é a área da propriedade (cachoeira)? 

3. Na sua opinião, sua propriedade poderia desenvolver atividades de turismo e lazer? 

4. Já pensaram em desenvolver alguma atividade relacionada ao turismo e lazer (quais)? 

5. Você e sua família já desenvolveram alguma atividade na cachoeira que gerasse renda? O que? 

6. A propriedade (cachoeira) recebe turistas? Se sim, de onde eles vem? 

7. Você já pensou em transformar a sua propriedade em uma fonte de renda não agrícola? 

8. Na sua opinião, o que falta para que sua propriedade seja rentável (já que potencial para o 
desenvolvimento de atividades de turismo e lazer ela possui)? 

9. O poder público (secretaria de turismo) já entrou em contato para propor atividades de turismo em 
sua propriedade? 

  Fonte: A autora (2019) 

Quadro 3: Roteiro da entrevista com os proprietários do empreendimento 

1) Qual histórico da propriedade? 
2) Qual a distância do centro de Irati-PR? 
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3) Quais eram as atividades desenvolvidas na propriedade antes do turismo? 
4) A partir de que ano se deu início as atividades de turismo rural? 
5) Quais atividades passaram a ser desenvolvidas após a implantação do turismo no meio rural? 
6) A adequação do espaço está tendo retorno? 
7) Quais serviços são oferecidos na pousada? 
8) Quais são as atividades de renda da família? 
9) Quais as razões para investir e adaptar o local para o turismo? 
10) Tem sentido crescimento da renda? 
11) Acredita que possa ser a principal fonte de renda da propriedade? 
12) Teve auxilio de linhas de crédito? 
13) Em quanto tempo acredita ter retorno do investimento? 
14) Buscou cursos de capacitação em empreendedorismo ou turismo? 
15) Qual a origem do visitante de sua propriedade? 
16) Qual meio de divulgação utiliza? 
17) Qual tempo de permanência do visitante na propriedade? 
18) Qual a motivação dos visitantes na propriedade e se tem retornado? 
19) Há ideia de ampliação em infraestrutura ou atividades diferenciadas? 
20) Qual é a renda auferida com essa atividade? 
21) O entorno da sua propriedade apresenta potencial turístico? 
22) seus hóspedes realizam passeios no entorno de sua propriedade? Quais locais eles visitam? 

  Fonte: A autora (2019) 

 
3) Realizados os levantamentos junto às comunidades e a fim de 

identificar a existência ou não de projetos municipais com intuito de 

fomentar a execução de atividades não agrícolas como 

complementação de renda, foi realizada uma entrevista semi-

estruturada com o Secretário de Planejamento Econômico (uma vez 

que, na atual gestão municipal a secretaria de turismo se encontra 

vinculada a de Planejamento Econômico) de Irati para compreender se 

há ou não por parte do poder público municipal, incentivos para o 

desenvolvimento de atividades não agrícolas nas comunidades 

estudadas. 

Quadro 4: Roteiro da entrevista com o poder público 

1) O senhor, enquanto Secretário de Desenvolvimento Econômico, acredita que o interior do município 
possui potenciais para o desenvolvimento do turismo rural? 

2) Há investimentos do município nas comunidades estudadas em relação ao incentivo ao turismo? 
Quais? 

3) Existe algum recurso financeiro especifico para investir nas comunidades? E de que modo eles 
podem ser utilizados? 

4) Esses recursos podem ser utilizados para o desenvolvimento de projetos voltados ao 
desenvolvimento da atividade turística nas comunidades? Por que? 

5) Na sua visão, os potenciais presentes no interior do município podem ser utilizados como 
complementação de renda? 

6) Para isso o que é necessário? 

7) A Secretaria de Desenvolvimento Econômico juntamente com a pasta relacionada ao turismo já 
propuseram ou desenvolveram algum projeto que incluíssem o desenvolvimento de atividades 
direcionadas ao lazer e turismo nas comunidades do Cerro do Canhadão, Cadeadinho, Itapará e 
Faxinal dos Antônios? Se sim, quais? Se não, por que? 

  Fonte: A autora (2019) 
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Os entrevistados foram identificados na seguinte ordem: 

E1 – Proprietária da Caverna do Cerro do Canhadão; 

E2 – Proprietário da Pousada Daneliv; 

E3 – Proprietário das cachoeiras no Cadeadinho; 

E4 – Proprietário da cachoeira no Itapará e 

E5 – Proprietário da cachoeira no Faxinal dos Antônios.  

De posse destes dados analisou-se estas informações a fim de apresentar 

possibilidades de desenvolvimento por meio de atividades de renda não agrícolas 

relacionadas ao lazer e turismo.  
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4. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IRATI E DOS DISTRITOS ANALISADOS 
NO ESTUDO 

 

4.1. O MUNICÍPIO DE IRATI/PR  
 

Com a passagem dos trilhos da Estrada de Ferro que ligava São Paulo ao Rio 

Grande do Sul, foi ali instalada uma estação ferroviária que recebeu o nome de "Iraty", 

responsável pelo crescimento e prestígio da antiga vila denominada "Covalzinho". 

Posteriormente, o nome Covalzinho acabou sendo lentamente esquecido, ficando a 

vila conhecida apenas pelo nome da estação ferroviária (PREFEITURA DE IRATI, 

2018). 

Situada no Segundo Planalto do Paraná ou “Planalto de Ponta Grossa”, Irati 

faz divisa com os municípios de Imbituva, Prudentópolis, Inácio Martins, Rio Azul, 

Rebouças e Fernandes (IPARDES, 2006). 

A economia, segundo o caderno IPARDES (2013), tem como atividade principal 

a indústria, e movimenta R$ 236.942.629 milhões, seguido pelo comércio com uma 

soma de R$ 217.503.895 milhões e finalmente a produção do setor primário que 

corresponde à agricultura e à pecuária somando R$ 146.242.629 milhões. 

Quanto aos aspectos demográficos, o município apresenta um número 

populacional de aproximadamente 60.070 habitantes, dos quais 11.275 habitam a 

zona rural (IBGE, 2016).  

4.1.1. Área rural de Irati 
 

O espaço rural de Irati possui uma extensão territorial de aproximadamente 851 

Km², distribuídos em três distritos: Guamirim, Gonçalves Júnior e Itapará (os últimos 

serão objetos de investigação deste estudo conforme a Figura1).  Os quais juntos 

englobam aproximadamente 72 (setenta e duas) comunidades rurais. O uso dessas 

áreas corresponde a atividades como: a lavoura (521,00 km²), área de reflorestamento 

(75,00 km²), área de pastagem (112,00 km²) e área de mata nativa (143,00 km²) 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI, 2012).  

 As atividades são basicamente agropastoris, prevalecendo a agricultura de 

subsistência familiar, sustentado pela pecuária que constituem os fatores mais 

relevantes da economia rural. O território está quase todo distribuído em pequenas 
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propriedades. Como principais culturas, destacam-se a batata-inglesa, o trigo, a soja, 

o fumo e o milho (IBGE, 2013). 

Figura 1 - MUNICÍPIO DE IRATI NO CONTEXTO ESTADUAL E SEUS DISTRITOS 

 

      Fonte: Adaptado de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI, 2017. 
 
Nos respectivos distritos pode-se observar que a organização das propriedades 

aconteceu principalmente em função da obtenção de água nas regiões, pois os solos 

utilizados na agricultura de subsistência estão direcionados para as encostas ou em 

direção aos vales e margens dos rios. 

A subdivisão por heranças resultará em propriedades menores, cada vez mais 

estreitas, muitas vezes mantendo-se constantes apenas em seu comprimento. 

Àquelas que se localizam ao longo das estradas e tem ao fundo um rio ou córrego são 

geralmente subdivididas, ficando todas com as mesmas vantagens. Além da 

subdivisão hereditária, outros fatores como a compra, venda e uniões de propriedades 

através do casamento, contribuíram para modificar o traçado inicial. 

Em se tratando de saneamento básico, a maioria das residências possui água 

tratada, não disponibilizando, porém da destinação do esgoto, o que torna comum a 

existência de fossas sépticas geralmente nos quintais das propriedades. 

No campo da educação, apesar das distâncias e estradas de chão, as crianças 

e os adolescentes de todas as comunidades são atendidas, geralmente sendo 

transportadas por meio de ônibus e vans para as sedes dos distritos, além da 

comunidade do Rio do Couro.  
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4.2. DISTRITOS PESQUISADOS 
 

4.2.1.  De Gonçalves Júnior à Itapará 
 

O Distrito de Gonçalves Júnior, batizado inicialmente pelo nome de Barra 

Mansa, foi criado por meio da Lei n°. 1.878 de 9 de abril de 1919 e instalado em 20 

de outubro de 1920. Tendo recebido a atual denominação em 1938, em homenagem 

a Joaquim Ferreira Gonçalves Júnior, diretor do Serviço de Colonização do Governo 

Federal à época de instalação do Núcleo Irati. 

A primeira leva de imigrantes a se instalarem na região de Gonçalves Júnior, 

segundo informações do historiador iratiense José Maria Orreda, foram os holandeses 

em 30 de agosto de 1908. A localidade, até então conhecida por Barra Mansa, 

recebeu entre 1909 e 1912 imigrantes alemães, poloneses e ucranianos, sendo que 

nesse último ano contavam-se na colônia 1.358 habitantes, ocupando uma área de 

6.240 hectares.  

Entre 1910 e 1918 chegaram os italianos, que se instalaram nas localidades de 

Rio do Couro e Mato Queimado, que mais tarde viriam a fazer parte do atual Distrito 

de Gonçalves Junior. O Distrito tem área aproximada de 257,07km² e compreende as 

comunidades de Colônia Gonçalves Junior, Barra Mansa, Campina, Linha B de 

Gonçalves Junior, Linha C, Linha 5, Linha 13, Linha Ordenança, Linha Velha, 

Alvorada, Invernadinha, Faxinal do Rio do Couro, Rio do Couro, Faxinal dos Mellos, 

Cerro da Ponte Alta, Cerro do Canhadão, Volta Grande, Mato Queimado, Coloninha 

e Bairro dos da Luz (PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI, 2010). 

Em Gonçalves Junior destaca-se a existência de uma praça central, que 

interrompe o curso da rua principal, cujo traçado coincide com o da estrada que liga 

Irati a Itapará e ao longo da qual se encontram posto de saúde, escola, supermercado 

e correio, além da Casa da Memória Étnica, antiga edificação que hoje abriga um 

museu. 

Trinta e oito quilômetros adiante se apresenta o Distrito de Itapará. Por estradas 

de chão em meio a morros e vales vão surgindo, mesmo que timidamente algumas 

pequenas comunidades que integram essa área distrital.   

O Distrito de Itapará foi criado por meio da Lei n°. 1.919 de 23 de fevereiro de 

1920, tendo sido instalado em 20 de outubro do mesmo ano. Com área de 253,06 

km², compreende as localidades de Itapará, Rio da Prata, Valeiros, Água Clara dos 
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Baran, Faxinal dos Ferreira, Papuã dos Fiori, Cadeadinho, Linha F de Itapará, 

Campina Branca, Linha B de Itapará, Linha E de Itapará, Vista Alegre, Água Mineral, 

Faxinal dos Neves, Cachoeira do Cadeadinho, Faxinal dos Antônios, Pinhal Preto, 

Pinheiro Machado, Cadeado Santana, Cachoeira do Palmital, Cadeado Grande e 

Palmital (PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI, 2010). 

 A sede distrital se encontra a 50 quilômetros da área urbana de Irati e uma 

comunidade que possui a mesma nomenclatura que o distrito. Sua colonização 

ocorreu em 1908, mesmo ano da fundação de Gonçalves Junior, com a chegada de 

300 famílias de origem polonesa e ucraniana, provenientes de Prudentópolis. 

Inicialmente não havia ligação entre Itapará e Irati, tendo as obras de construção da 

estrada início em 1909.  

Ao analisar a evolução demográfica do município por distritos entre 1970 e 

2000, percebe-se que houve diminuição drástica do contingente populacional em 

todos os distritos do interior, em oposição ao crescimento demográfico acelerado da 

sede.  

No caso de Gonçalves Júnior a população total caiu 25,7% no período 1970-

2014, chegando a 3.259 habitantes nesse último ano. Em Itapará a queda do 

contingente demográfico foi ainda maior, da ordem de 31,3%, tendo a população total 

sido de 2.626 habitantes em 2014. 

O aumento exacerbado do êxodo rural nessas regiões tem apontado o declínio 

da agricultura familiar, a busca por educação e por melhores condições de vida além 

da falta de outras atividades de renda como fatores principais na diminuição do 

contingente populacional e da fixação do homem no campo.  
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5.  APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 Em entrevistas com os representantes dos distritos pôde-se constatar a 

existência de potenciais turísticos em quatro comunidades.  O líder de Gonçalves 

Júnior aponta a Caverna existente na comunidade do Cerro do Canhadão como 

potencial atrativo de sua região, enquanto o de Itapará elenca a própria comunidade, 

além de Cadeadinho e Faxinal dos Antônios como comunidades em potencial.  

Quando questionados sobre atrativos turísticos que obtiveram sucesso na 

região, ambos comentam a existência de uma pousada na comunidade do Cerro da 

Ponte Alta. Ao pesquisar o inventário turístico do município, verificou-se que as 

cachoeiras destacadas pelos líderes comunitários estão destacadas na sessão 

atrativos naturais, o que demonstra o conhecimento das mesmas por parte dos órgãos 

públicos.   

5.1.  COMUNIDADES DO DISTRITO DE GONÇALVES JÚNIOR 

5.1.1. Cerro do Canhadão 
 

Localizada a aproximadamente 30 km da sede do município de Irati e 

pertencente ao Distrito de Gonçalves Júnior, a comunidade do Cerro do Canhadão 

está localizada entre as comunidades do Rio do Couro e Cerro da Ponte Alta. Possui 

76 moradores divididos em 28 famílias. Recebe esse nome por se tratar de uma área 

de planície também chamada de “canhada” em meio a pequenas colinas ou “cerros”. 

Daí a nomenclatura Cerro do Canhadão.  

Segundo dados do IAP (2017), a comunidade possui aproximadamente 80,92 

hectares (Figura 2), localizado entre o Distrito de Gonçalves Júnior e o Distrito de 

Itapará.  
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Figura 2- Delimitação da parte habitada da comunidade Cerro do Canhadão 

 
  Fonte: IAP (2018) 

 

É constituída por pequenos agricultores, realizando um trabalho quase todo de 

subsistência com pouca produção comercial.  

A base agrícola, somada ao afastamento da cidade devido à localização, fez a 

comunidade do Cerro do Canhadão definir sua identidade nas experiências das 

sucessivas gerações, nas técnicas agrícolas, na atividade religiosa e nos saberes 

populares.  

A estrada que dá acesso à comunidade não possui sinalização, o que dificulta 

para os visitantes/turistas que não conhecem o local. Conforme o representado na 

Figura 3, pode-se perceber na estrada que liga Irati à Itapará que a aproximadamente 

28 km há um ponto de ônibus em frente a estrada secundária, basta seguir o sentido 

à esquerda.  
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Figura 3- Estrada de acesso à comunidade do Cerro do Canhadão 

 
       Fonte: Acervo da autora (2018). 

 
Para chegar à caverna faz-se necessário percorrer aproximadamente dois 

quilômetros porteiras adentro. Conforme a Figura 4, os portões são feitos de madeira 

e remetem aos tempos remotos em que a comunidade mantinha as terras de faxinal, 

desestruturado devido as divergências entre a própria comunidade em relação a 

criação de animais a solta.  

         Figura 4 - Portão de acesso à caverna 

 
                              Fonte: Acervo da autora (2018) 
 

Após a passagem por duas porteiras o percurso final, de aproximadamente 1,5 

km sob a área de plantio deve ser feito caminhando. A Figura 5 apresenta exigência 

do proprietário da terra, que justifica a proibição devido ao fato de ter seu plantio 

prejudicado pelo movimento de veículos.  
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Figura 5 - Placa feita pelo proprietário proibindo a passagem de veículos 

 
                     Fonte: Acervo da autora (2018) 
 

Mais adiante conforme a Figura 6 é hora de percorrer aproximadamente 400m 

entre carreiros abertos em meio à mata.   

        Figura 6 - Entrada da trilha de acesso à caverna 

 
                               Fonte: Acervo da autora (2018) 
 
 Após o caminho entre árvores caídas é possível avistar a entrada da caverna 

(Figura 7). À primeira vista a pequena entrada surpreende. Já na parte interna é 

possível caminhar normalmente, pois seus 48m de largura, 2m de altura e 52m de 

comprimento impressionam os visitantes.  
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Figura 7 – A caverna 

 
Fonte: Acervo da autora (2018) 

 

Em se tratando das condições físicas e ambientais do local, é possível notar a 

mata preservada sem a presença de lixo ou erosões no local.  Apesar do seu potencial, 

até o momento ela vem sendo pouco visitada, apenas por alunos das escolas locais, 

pesquisadores e pela Secretaria da Agricultura do município.  

Em contato com a proprietária da caverna ela conta sobre as dificuldades da 

vida no campo, destacando que apesar da evolução agrícola o êxodo rural ainda é 

intenso. 

A entrevistada (1) demonstra preocupação quanto a isso ao falar que,  

A maioria dos moradores da nossa comunidade trabalham no fumo, com soja, 
trabalhando na agricultura, [...] o pessoal não tem muita oportunidade, algo 
diferente que favoreça morar aqui e ao mesmo tempo fazer essa atividade 
que de lucro pra conseguir viver...aqui tá bem complicado... o poder público 
não disponibiliza outras formas de atividade...quem quer ter seu salário tem 
ir pra cidade ... tem muitos já que tão saindo daqui e indo trabalhar na 
cidade...muitos jovens tão saindo da agricultura, quantos jovens já foram 
embora da nossa comunidade e das vizinhas pra ter um salário lá, pra 
sobreviver, pra ter uma vida melhor, porque na roça é muito sofrimento... 
muito agrotóxico também que faz muito mal pro pessoal (E1). 

 

Ela acredita que seria importante se os habitantes possuíssem outra fonte de 

renda, pois,  

[...] muitas famílias até perecem né não tem um salário, nem equipamentos 
pra trabalhar, alguns moradores não sobrevivem só da agricultura, tem muitos 
que trabalham no posto de saúde, na escola, que saem fora em Irati [...] tem 
os aposentados que tem a renda e que daí facilita pra viver aqui (E1). 
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Reforçando a ideia de Balsadi (2000) ao afirmar que na área rural, 

especificamente, a "saída" para a população residente foi encontrar ocupações fora 

da agricultura, no próprio campo ou nas cidades.  

Segundo a entrevistada, sua família se divide entre atividades agrícolas e as 

não agrícolas, enquanto seu esposo “trabalha na agricultura, tem umas rocinhas lá 

perto da casa, planta milho, feijão, soja, planta verduras também” seus filhos 

resolveram continuar os estudos, a mais velha, inclusive “tá morando em Curitiba...é 

formada em química, fez o mestrado e agora tá no doutorado” e o mais novo é 

concursado pela prefeitura e se desloca diariamente de sua comunidade até Irati para 

fazer sua graduação. 

Embora o segmento turístico rural tenha ganhado força nos últimos anos, 

pequenos proprietários não o veem como uma alternativa rentável para sua família, é 

o caso da E1, que quando questionada se vê sua propriedade como uma alternativa 

de complementação de renda, diz,  

 

Por enquanto não [...] tem bastante pessoal que vai pesquisar onde fica e 
visitar...levam os alunos... de renda não dá nada...se for só um ponto turístico 
pro povo ir visitar, mas que não oferece renda pra nós (E1). 
 

Ao ser questionada sobre o porquê do não investimento em atividades de 

turismo e lazer, a entrevistada afirma  

Falta de dinheiro! porque nossa renda é pra nós sobreviver né...daí não temos 
como [...]é preciso também passar pelo terreno dos outros vizinhos que não 
tem como chegar sem passar nos terrenos dos outros, não depende só da 
minha vontade pra abrir algo turístico (E1). 
 

A entrevistada ainda ressalta a tentativa da prefeitura municipal em tornar o 

local um ponto turístico, cascalhando a estrada que dá acesso a caverna, porém, “os 

vizinhos não permitem porque tem que passar pelos terrenos deles, onde eles plantam 

soja e os carros acabam estragando a plantação”. 

5.1.2. Cerro da Ponte Alta 

 

Segundo o IAP (2017), a comunidade com aproximadamente 245,87 hectares 

de extensão, delimitada na Figura 8, está localizada a aproximadamente 32 km da 

sede do município no Distrito de Gonçalves Júnior. A força de trabalho na sua maioria 

é constituída por famílias que dedicam tempo integral às atividades desenvolvidas nas 
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lavouras.  A escolaridade média dos moradores mais velhos é de até 3ª e 4ª séries do 

ensino fundamental, enquanto os filhos cursam ensino fundamental, médio ou 

superior (EMATER, 2017). 

Figura 8 - Delimitação da comunidade Cerro da Ponte Alta 

 
  Fonte: IAP, 2017 

 

Em se tratando da produção agrícola, os principais cultivares são o tabaco, o 

milho e a soja como atividades econômicas e observando as pequenas áreas há 

também o plantio de fruticultura e olericultura para consumo próprio, bem como a 

criação de pequenos animais, sendo que algumas famílias comercializam o 

excedente. A tração mecânica é utilizada em 90% das unidades de produção familiar, 

enquanto os outros 10% restantes utilizam a tração animal equina (EMATER, 2017). 

O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) é 

largamente utilizado, principalmente na modalidade custeio das culturas de soja e 

milho, sendo a comercialização realizada em cooperativas, cerealistas e empresas 

fumageiras da sede do município.  

A comunidade possui 165 domicílios, sendo 91 estabelecimentos particulares, 

um estabelecimento de saúde, um de educação e sete estabelecimentos de outras 

finalidades (comercial, religioso, outros). Segundo o senso de 2016 do IBGE, a 

quantidade estimada de moradores é de 309 habitantes com uma renda mensal 
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estimada em R$ 489,80. Possui escola municipal, posto de saúde, ferraria, armazém, 

bares, igreja, loja de roupas (IBGE, 2010). 

A vista aérea da comunidade (Figura 9) mostra além de sua posição aos 

arredores da estrada de ligação entre Irati e Itapará, a presença de casas em 

alvenaria, demonstrando a melhora na condição de vida de seus moradores.  

A comunidade possui uma pousada, que se destaca como um empreendimento 

rural na região.  

Figura 9 - Vista aérea da região central da comunidade do Cerro da Ponte Alta 

 
               Fonte: Acervo da autora (2019) 
 

A Figura 10 apresenta uma visão aérea da pousada. É possível notar a 

presença de amplo espaço verde arborizado, com uma estufa de fumo (antiga 

ocupação da família) e que agora serve de hospedagem aos turistas. Outras 

atividades como a criação de animais como vacas, porcos e cabritos ainda se mantém 

como atrativos para os turistas. 
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Figura 10 - Vista aérea da pousada 

 
   Fonte: https://www.facebook.com/pousada.daneliv/ (2018) 

 
Iniciando as atividades do Turismo em Meio Rural no mês de novembro de 

2013, a propriedade foi adequada para receber visitantes e turistas. A pousada 

oferece também refeições com buffet, bem como locais para camping, campo de 

futebol suíço, quadra de areia e playgrounds para as crianças, possui ainda uma área 

construída destinada à recreação com salão de jogos, piscinas, uma churrasqueira, 

banheiros e tanques para pesca e pedalinho.   

Atualmente os proprietários têm investido também na realização de festas 

culturais típicas da região, como as tradicionais festas juninas que ocorrem nos meses 

de junho e julho. Organizando a decoração e a comida característica da época, bem 

como a organização e realização de cerimônias de casamento.             

 Assim, a propriedade oferece estrutura e lazer para aquelas pessoas que 

buscam um lugar tranquilo, provido de conforto e comodidade. Um ambiente afastado 

da cidade e que possibilita o contato com a natureza e os costumes do campo. 

A propriedade possui uma área de aproximadamente de 50 alqueires, divididos 

em reflorestamento, agropecuária, agrícola e espaço para turismo rural. De acordo 

com entrevista com os proprietários, as atividades desenvolvidas até meados de 2014, 

ano que deram início ao empreendimento turístico, restringiam-se a criação de 

animais como vacas, porcos e cabritos, atividades de reflorestamento produção de 

fumo (substituído pela atividade do turismo no meio rural a fim de melhorar a qualidade 

da saúde da família).  

O proprietário menciona que,  

[...] as razões para investir e transformar o local para atividades de lazer e 
turismo no meio rural, foi primeiro pelo gosto em realizar festas e encontros 
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familiares na propriedade e, também, a oportunidade de investir em um 
negócio inovador no interior de Irati, aproveitando as experiências adquiridas 
nas viagens da família realizadas em locais turísticos pelo Brasil (E2). 
 

  Nesse sentido, percebe-se que o meio rural deixou de ser sinônimo de agrícola 

e passou a ser o local de atividades que eram tipicamente urbanas. A criação de uma 

pousada em um local até então sem atrativos turísticos demonstra a visão 

empreendedora de seus proprietários, deixando a agricultura para se dedicar a 

prestação de serviços de lazer e turismo a seus visitantes.  Reforçando assim a ideia 

de Baptista (1994), ao afirmar que o declínio do lugar da agricultura nas atividades e 

ocupações no espaço rural foi acompanhado pelo surgimento de funções não-

agrícolas, tais como os aspectos ambientais e de proteção à natureza, o lazer e o 

turismo, a caça, a pesca e o acolhimento dos que aí pretendem viver temporária ou 

permanentemente.  

 Segundo o autor, a procura por essas atividades tende a aumentar, e a questão 

que se apresenta é saber quem se encarregará de ofertar esses novos serviços nas 

comunidades rurais. 

Os proprietários da pousada são um exemplo de moradores rurais que se 

encarregaram de oferecer serviços atividades de lazer a seus visitantes. O 

entrevistado conta que a partir de 2014, sua propriedade se tornou uma pousada que 

o pessoal vem para pernoitar e que a mesma tem diversas atividades de recreação. 

 

Tem 12 tanques, tem piscina, cama elástica, tem pedalinho, cavalo, jeep, 
quadra de areia. Tem várias coisas que atendem à demanda desde as 
crianças até as pessoas mais de idade para poder ficar durante o dia e a noite 
também né?! O que a gente faz bastante é festa de aniversário, reunião 
familiar e de empresa casamento (E2). 

 

Preocupados com a acessibilidade, a pousada sofreu adaptações para atender 

também a demanda das pessoas com necessidades especiais, demonstrando a 

preocupação de seus proprietários com o processo de inclusão.  

Na Figura 11 pode-se observar uma foto comparativa do antes e depois do 

espaço, onde foi adaptada para que os clientes possam pernoitar durante a estada. 
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Figura 11 - Antes e depois das instalações da pousada 

 
        Fonte: Acervo da autora (2018) 

    
O que mais chama a atenção na propriedade é o fato da estufa (utilizada no 

processo de secagem de fumo) ser reaproveitada e transformada em um ambiente 

composto por quartos, suíte, banheiros, cozinha, salão de festa, enfim uma área de 

confraternização e descanso. 

Ao ser questionado sobre a rentabilidade do empreendimento, o entrevistado 

afirma ter sentido o crescimento e melhora da renda, pois atualmente há bastante 

demanda. 

E como bem elucidam autores como Klein (1992), Weller (1994) e Graziano da 

Silva e Del Grossi (1997) que atentam para as demandas urbanas pelos produtos e 

serviços rurais, fator que tem impulsionado o crescimento das ocupações não-

agrícolas da população economicamente ativa (PEA) rural. 

De acordo com um dos proprietários, atualmente a pousada não se configura 

como a principal fonte de renda por que os sócios possuem outra fonte de renda 

(professores) e o retorno que vem possuindo é investido na própria pousada, nas 

palavras dele “o empreendimento tem sido autossustentável” e que retornos 

financeiros significativos levarão certo tempo ainda. 

O entrevistado destaca as refeições que são servidas na propriedade, e as 

caracteriza como “comida muito gostosa, além de um ambiente bem higienizado”. Em 

geral, são servidos churrascos e/ou pratos típicos da culinária italiana e ucraniana 

(origem das famílias). Parte dos produtos utilizados na realização do jantar é de 

produção própria ou adquirida de vizinhos, fortalecendo o laço e o desenvolvimento 

comunitário. Em resumo, potencializa-se o consumo dos produtos da propriedade e 

da comunidade a partir da prestação de serviços.  

A fala do proprietário endossa o que diz Cavaco (1996), para quem o 

desenvolvimento local deve combinar propostas de valorização dos produtos 
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agrícolas com atividades ligadas ao turismo e à cultura, centradas em temas regionais 

e locais valorizando produtos, trabalhos, tradições e comidas típicas.  

O proprietário conta que a maioria dos turistas vem de cidades como Curitiba e 

Ponta Grossa, mas destaca também a presença de paulistas e gaúchos, que se 

hospedaram na pousada durante a realização de uma cerimônia de casamento que 

ocorrera na mesma, nessa ocasião, as instalações abrigaram aproximadamente 240 

pessoas.  

Em se tratando da divulgação do empreendimento, o entrevistado diz que no 

começo foi “boca - a - boca”. Wilson (1993), descreve a dinâmica do boca-a-boca por 

meio do fator comentário, que surge todas as vezes que o consumidor adquire um 

produto ou utiliza um serviço, enquanto Ikeda (1997), afirma que a comunicação boca-

a-boca é “uma das mais poderosas mídias”. Atualmente a pousada é divulgada em 

redes sociais, o que tem aumentado a procura pelo local.  

Com relação a atividade de turismo, ele não sabe dizer com exatidão qual o 

percentual de lucro que esta atividade gera, pois  

[...] depende muito da condição (financeira) do visitante. Se a pessoa quer 
algo mais sofisticado a gente faz. Depende muito do turista e todo o valor 
recebido tem sido revertido na melhoria da infraestrutura da pousada (E2).  
 

Quando questionado sobre o potencial turístico dos Distritos ele menciona que, 

[...] bastante dos meus visitantes aproveitam pra conhecer as comunidades 
vizinhas né, principalmente a do Itapará que tem uma cachoeira que é mais 
famosa (E2).  

 
O entrevistado incentiva também outros proprietários a investirem nesse 

segmento,  

No começo nada é fácil né, precisa de pesquisa de mercado, de investimento, 
de ver que tipo de público que quer atender, mas é um investimento que a 
médio e longo prazo pode trazer lucro [...] acho que seria importante pro 
nosso interior ter mais atrativos pro pessoal vir conhecer e também manter o 
povo longe dos agrotóxicos das lavouras (E2).  

 
 

Em se tratando das dificuldades sentidas por ele na execução da atividade, ele 

diz, 

A nossa maior dificuldade tem sido a precariedade das estradas do nosso 
interior, porque o lugar é bonito e tudo, mas além da distância, as condições 
das estradas não favorecem o aumento do número de visitantes. Talvez a 
prefeitura pudesse ajudar arrumando as estradas até as comunidades (E2).  
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O baixo investimento na manutenção das estradas de acesso até as 

comunidades é um dos fatores que reduz as possibilidades de obtenção de renda das 

propriedades, pois o escoamento da produção acaba sendo prejudicado. 

 

5.2. DAS COMUNIDADES DO DISTRITO DE ITAPARÁ 

5.2.1. Cadeadinho 

Localizada a 36 km do município de Irati, Cadeadinho é uma pacata 

comunidade com uma extensão territorial de aproximadamente 96,67 hectares, 

dispostos na Figura 12.  

Figura 12 - Delimitação da comunidade Cadeadinho 

 
   Fonte: IAP, 2017 

 

Segundo “causos”2, na época da colonização, quando em meados de 1913 os 

imigrantes ucranianos chegaram na região do Cadeado Grande encontraram um 

cercado, com um grande cadeado e ali chamaram de Cadeado Grande. Os outros 

“Cadeados” surgiram depois em decorrência deste. Como Cadeado Santana, Pinhal 

Preto, e no Cadeadinho alguém encontrou um pequeno cadeado.  

O limite que a separa da comunidade do Rio da Prata é um ponto de ônibus, 

conforme a Figura 13. 

 

² Relato curto de acontecimentos. 
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Figura 13 - Ponto de referência de chegada na comunidade do Cadeadinho 

 
                                    Fonte: Acervo da autora (2018) 
 

A comunidade com aproximadamente 28 moradores com uma renda mensal 

média de aproximadamente R$ 539,19 possui dezesseis domicílios (IBGE, 2010). A 

renda é basicamente relacionada à agricultura familiar, como o cultivo de milho, soja 

e feijão faz com que os moradores mais velhos permaneçam na comunidade enquanto 

buscam dar um futuro melhor para seus filhos. Quanto ao descarte do lixo produzido 

o mesmo é utilizado nas hortas, quando orgânico, armazenado para futura destinação, 

quando reciclável ou reaproveitável. Em outros casos, o lixo é queimado nas próprias 

residências ou propriedades, prática inadequada de destinação de resíduos que polui 

o meio ambiente. 

Cadeadinho conta com estabelecimentos domiciliares, agropecuários e 

religiosos. Segundo os moradores, há tempos o número de habitantes da comunidade 

era bem maior, porém como a principal fonte de renda é a agricultura, principalmente 

a produção de tabaco, famílias resolveram abandonar suas propriedades e tentar um 

futuro melhor nas cidades de Irati e Campo Largo. 

Em se tratando de atividades relacionadas ao lazer, de acordo com os 

moradores, apresenta como potenciais turísticos duas cachoeiras. Conforme 

apresentado na Figura 14, a primeira possui pequenas corredeiras enquanto a 

segunda, localizada próxima à cascalheira da comunidade apresenta 

aproximadamente10 metros de queda d’água. Separadas por aproximadamente 

400m e em propriedades distintas, porém do mesmo proprietário, ambas são 

banhadas pelo Rio Faxinal dos Neves, localizadas em propriedades particulares e de 

acesso relativamente fácil. 
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Figura 14 - As cachoeiras do Cadeadinho 

   
Legendas: Cachoeira com pequenas corredeiras (A); Cachoeira com quedas d’água (B).   
Fonte: Acervo da autora (2018) 

 

 O proprietário reside atualmente em Campo Largo/PR. Em entrevista ele conta 

que o principal fator de influência em sua mudança para a cidade foi a busca por 

melhores condições de vida para sua família. 

 Nas palavras dele, 

[...] não tinha outra opção por lá senão a agricultura, principalmente o plantio 
de fumo e não era isso que eu queria pra minha família, né? É muito 
agrotóxico que acaba prejudicando a saúde de quem “mexe” com isso (E3). 

 

 Atualmente ele trabalha como pedreiro e afirma que tem gostado na vida na 

cidade. Quando questionado sobre a propriedade, ele afirma que sempre quando 

pode vai ver a situação da área e aproveita pra tomar um banho de cachoeira. 

 Quanto à questão de transformá-la em algo que gere renda, ele afirma, 

[...] acredito que a propriedade tem potencial pra visitação, mas seria um 
investimento muito grande e arriscado. Vai que não dá em nada né? Seria 
jogar dinheiro no lixo. Sem falar que eu teria que voltar pra tomar conta do 
lugar e esse negócio de turismo, você sabe né, tem época, como no verão 
que o negócio movimenta, depois para tudo (E3). 
 
 

 O receio do entrevistado é o mesmo de tantos outros produtores que tem medo 

de investir em um ramo totalmente novo. 

 Em se tratando do poder público, ele diz que, 

 [...] ninguém da prefeitura nunca me procurou pra perguntar sobre o local, o 
que sei é que andaram por lá colocando plaquinhas que indicavam o local da 
minha cachoeira, mas fui pra lá e vi que não estão mais lá (E3).  
 

 Ele também conta que a prefeitura fez serviços de manutenção e abertura da 

estrada facilitando o acesso dos visitantes até a propriedade. 
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5.2.2. Itapará 

 

A colonização de Itapará foi iniciada em 1908 com a chegada dos imigrantes 

ucranianos e poloneses. Eram trezentas famílias localizadas em barracões e toscas 

moradias. A área de 7016 hectares foi dividida em 300 lotes e a direção da colônia 

auxiliou com sementes e ferramentas. Em 1909 os colonos começaram a abrir estrada 

Itapará a Irati.  Itapará foi criada através da Lei nº 1919, em 23 de fevereiro de 1920, 

sendo no início área de litígio entre Irati e Prudentópolis. A região é banhada pelo Rio 

dos Patos, Rio Cachoeira, Rio da Prata, Rio do Cobre, Rio dos Luz, Rio dos Antônios, 

Rio dos Parteka e outros arroios. As principais culturas são milho, feijão, cebola, arroz 

e fumo. Itapará faz divisa com os distritos de Guamirim e Gonçalves Júnior. Divisas 

externas com Prudentópolis e Inácio Martins (ORREDA,1999).  

A origem europeia de seus imigrantes, aliada às questões culturais fez com que 

os Itaparaenses desenvolvessem atividades diferenciadas, como a produção de 

tabaco e atividades com criação de animais em terras de “faxinais3”. A criação é 

desenvolvida no entorno e dentro do perímetro urbano do referido distrito, enquanto 

que, as propriedades agrícolas fumageiras dos mesmos está localizada no entorno 

entre 10 e 20 Km do núcleo povoado. Mas, há os que se dedicam somente ao cultivo 

do tabaco, e também residem no povoado do distrito. 

 A estrutura fundiária dos faxinais distribui-se na categoria de pequenas 

propriedades rurais (de até 12 hectares). A preservação da unidade familiar na 

categoria de pequena propriedade rural é extremamente importante para o município 

de Irati, que preserva em algumas de suas comunidades tanto o tradicional cultivo do 

fumo, como a presença dos faxinais (OLIVEIRA; MASSOQUIM, 2014). 

Embora se tenha notado avanços significativos no processo de mecanização 

das lavouras, os moradores da referida comunidade utilizam-se da tração animal 

como meio de tração e locomoção.  

Itapará é um lugar conhecido não apenas pela beleza de suas paisagens 

preservadas e pelo esplendor de sua cachoeira, mas também pela imponência da 

 

3  [...] constitui uma experiência de desenvolvimento sustentável de grande importância ecológica e 
histórica da região, constituindo parte significativa da cobertura florestal remanescente do estado. Trata-se de uma 
forma de produção camponesa tradicional da região Centro Sul do Paraná que tem como traço marcante o uso 
coletivo da terra conciliado a atividades de subsistência familiar com atividades agrossilvopastoril e conservação 
ambiental (OLIVEIRA, 2008, p.43-44)  
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Igreja Assunção de Nossa Senhora do rito ucraíno-católico (Figura 15). Situa-se na 

parte mais alta da comunidade, demonstrando o poder de influência que a religião 

possui no local, bem como a fé que os Itaparaenses carregam consigo. Anualmente, 

recebe aproximadamente 3.000 turistas em procissão durante a festa religiosa local 

mais tradicional, a “Romaria Penitencial” realizada no primeiro domingo da quaresma, 

geralmente entre os meses de fevereiro e março.  

Figura 15 - Vista aérea da porção central da comunidade de Itapará 

Fonte: Acervo da autora (2018). 

Atualmente, a comunidade tem evoluído, a construção de novas salas de aula 

e a implantação do ensino médio na comunidade tem diminuído a evasão escolar dos 

Itaparaenses. Na área central já tem ruas asfaltadas, e as casas em sua maioria são 

de alvenaria, indicando a melhoria das condições de vida na comunidade. Mesmo 

localizando-se a 50 km da cidade de Irati, oferece assistência médica em posto de 

saúde, próximo a igreja ucraniana.        

 Com a evolução ou (modernização) que a comunidade vem sofrendo, 

moradores sentem-se atraídos pela aquisição de lotes nessa região. No entanto, a 

vinda de novos habitantes acaba trazendo alguns problemas para os habitantes que 

ainda preservam suas tradições, pois estes se incomodam com o modo de 

organização e vivência comunidade local, principalmente com a criação à solta dos 

animais e acabam por optarem pela desestruturação do faxinal.  
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               Figura 16 - Área habitada da comunidade Itapará 

Fonte: IAP (2017). 

Itapará é uma das maiores comunidades existente nos dois distritos 

investigados. Com aproximadamente 118,75 hectares, delimitados na Figura 16, (IAP, 

2017), possui 65 famílias e uma população estimada em 110 habitantes.   

 A falta de atividades rentáveis que não envolvam a agricultura e produção 

fumageira tem feito com que integrantes mais jovens ou até mesmo famílias inteiras 

abandonem suas propriedades para tentar uma vida melhor nos centros urbanos.

 As atividades econômicas consistem na agricultura com plantação de tabaco, 

milho e feijão, bem como o comércio por algumas mercearias e bares. Por ser faxinal, 

observa-se que há a criação de ovinos, suínos e bovinos nas áreas em que não há 

cultivo.           

 A comunidade do Itapará, por sua vez, apresenta como potencial turístico sua 

cachoeira, formada pelo Rio dos Patos, possui aproximadamente 10 metros de altura 

e encontra-se localizada em uma propriedade particular, porém, o acesso ao público 

é liberado.            

 A cachoeira é composta por lajeados4 e a queda d’agua forma uma represa 

natural. A propriedade ao redor da cachoeira é extensa, fazendo divisa com a Serra 

da Esperança, o que possibilita a presença de locais de natureza preservada.  

 De acordo com a Figura 17, é possível notar ampla área preservada, 

 

4 Área de superfície formada por um afloramento de rocha, mais ou menos plana. 
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principalmente com mata de araucárias. Além da exuberância de sua queda, a 

cachoeira apresenta uma área de laje (setas amarelas) que permite a caminhada dos 

turistas e áreas em que os visitantes podem nadar (setas vermelhas).  

Figura 17 - Vista aérea da cachoeira do Itapará 

 
         Fonte: Acervo da autora (2018). 
 
 

A propriedade não possui serviços de limpeza. Os turistas levam seus próprios 

alimentos, visto que não há lanchonetes, e se encarregam dos resíduos produzidos 

durante a estada, por isso é comum encontrar lixo espalhado no local, 

Em contato com o proprietário, ele fala que atualmente sua renda vem do 

aluguel de suas terras para os produtores de fumo e soja, explica também que sua 

propriedade possui aproximadamente 4 alqueires preservados devido à presença de 

araucárias e a própria cachoeira. 

Relata também que desenvolvia atividades que davam uma pequena renda à 

sua família.  

[...] no começo a gente construiu um quiosque e vendia sorvete nos fins de 
semana, principalmente no domingo né?! Que tem mais gente. Dava pra tirar 
um lucrinho com isso (E4). 
 

O entrevistado ressalva que, 

Itapará é faxinal, né. Teve uma época que apareciam alguns animais mortos 
na cachoeira, não sei se eles caíam e morriam ou alguém jogava eles na 
água. Por isso resolvi cercar a propriedade e colocar cadeado no portão. Daí 
nessa época aproveitei pra cobrar a entrada das pessoas né. Era R$ 1,00, só 
um “valorzinho” pra ter algum lucro da propriedade (E4).  
 

 O proprietário explica que sozinho não é fácil desenvolver alguma atividade 

rentável e que a falta de condições financeiras também influencia em investir na 
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propriedade. Conta também que já recebeu propostas de compra na propriedade, mas 

dispensou porque recebeu o título de posse de seus pais, num processo conhecido 

como transmissão intergeracional do patrimônio, característica da agricultura familiar, 

conforme ressaltam Seyfert (1985) e Wolf (1976). Por isso pretende deixar para seus 

filhos ‘[...] talvez eles no futuro queiram fazer algo que dê lucro aqui, porque eu já “tô” 

ficando velho’. 

 Quando questionado sobre a origem de seus visitantes ele diz que  

[...] vem gente de todo lado e muitas vezes não tenho contato com eles, uns 
vem armam barracam e posam, outros vem no domingo com a família e 
assam churrasco e tem os de Itapará mesmo que todo domingo “tão” por aí 
(E4).  

 Em se tratando do poder público, o proprietário fala que, 

 A prefeitura nunca apareceu para perguntar se ele pensava em criar algo 
que desse lucro. As vezes aparecem alguns acompanhando alguma atividade 
de interesse da prefeitura como aqueles que andam de bicicleta pelo interior 
(E4). 
 

 Pode-se perceber que houve tentativas de implementação de atividades de 

renda voltadas ao turismo na propriedade, porém a falta de recursos financeiros e a 

desestruturação familiar acabaram influenciando negativamente no processo.   

 

5.2.3. Faxinal dos Antônios  
 

Com uma área total habitada de 217,28 hectares (Figura 18), Faxinal dos 

Antônios possui aproximadamente 189 moradores, sendo composta em sua totalidade 

por famílias de agricultores.  

Lideranças rurais e o censo de 2010 do IBGE indicam a existência de 

aproximadamente 95 propriedades rurais. Com produção agrícola diversificada, a 

comunidade de agricultura familiar se divide entre a produção de milho e feijão com o 

cultivo do tabaco (principal fonte de renda das famílias). 

 Pertencente ao Distrito de Itapará e sendo próxima do Distrito de Guamirim, a 

comunidade recebe esse nome devido ao fato de ser uma comunidade tradicional que 

mantém as terras de faxinal em seu território. Segundo os moradores, na época da 

colonização grande maioria dos patriarcas das famílias que ali se estabeleceram 

possuía o nome de Antônio, por isso da nomenclatura Faxinal dos Antônios. 
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Figura 18 - Área habitada da comunidade Faxinal dos Antônios 

 
               Fonte: IAP (2017) 

 

Segundo dados do IAP (2017), as propriedades são de pequeno porte, 

possuindo área média de 13,5 hectares. Conforme a Figura 19, algumas casas ainda 

mantém a herança arquitetônica de seus antepassados, imigrantes ucranianos que ali 

se estabeleceram. O número de residências abandonadas também impressiona, 

indicando o êxodo rural intenso na comunidade.  

Figura 19 - Arquitetura comum das casas da comunidade 

 

                                Fonte: Acervo da autora (2018). 
 

Desativada a escola (Figura 20) há cerca de 15 anos, o prédio foi utilizado para 

implantação de uma fábrica de produtos caseiros, tais como pães e bolachas. Como 

não havia outro espaço, foi utilizada parte da escola para locar a fábrica, que não 

obteve a licença para funcionar. O espaço da fábrica, entretanto, foi usado por um 

tempo para que os agricultores distribuíssem os produtos da merenda escolar, mas 

esta atividade cessou há mais ou menos quatro anos devido à quebra de contrato da 

prefeitura com os agricultores familiares.  



62 

 

Figura 20 - Escola do campo desativada 

 

             Fonte: Acervo da autora (2018) 
 

A maioria das famílias explora a terra na condição de proprietário ou 

arrendatário. Em média quase 50% da área da propriedade são utilizadas com 

lavouras temporárias, algumas possuem mata nativa e/ou plantada em seus domínios. 

Quanto à produção específica para o autoconsumo, nota-se a existência de horta e 

pomar com esta finalidade. 

Há 20 km de Itapará e aproximadamente 46 km de Irati pelo percurso Irati – 

Guamirim – Itapará, Faxinal dos Antônios possui uma propriedade que recebe 

visitantes, principalmente os adeptos de acampamentos em meio à natureza, atraídos 

pelo tranquilidade e beleza do local, agraciado pela existência de cinco cachoeiras 

(Figura 21). 

                    Figura 21 - Cachoeiras do Faxinal dos Antônios 

 
                          Fonte: Acervo da autora (2018). 
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A propriedade conta com mata preservada e a existência de cinco cachoeiras 

no curso do mesmo rio. Há também pequenas churrasqueiras existentes em meio a 

campo aberto e locais destinados a acampamentos. 

Em entrevista com o proprietário, ele conta que, 

Atualmente a renda da minha família vem do plantio e comercialização de 
soja, que é uma cultura comum entre agricultores que possuem maior 
concentração de terras, [...] minha propriedade envolvendo a casa e onde 
ficam as cachoeiras dá um alqueire, daí tem também os terrenos que a gente 
planta soja (E5). 
 

Ao ser questionado sobre o desenvolvimento de atividades rentáveis 

relacionadas ao turismo, o entrevistado salienta que, 

já pensei em fazer alguma coisa como abrir algum negócio, mas daí envolve 
prefeitura, pagar imposto. E aqui todo mundo fala pra eu fazer alguma coisa, 
talvez mais tarde eu até penso em fazer alguma coisa, porque aqui vem 
bastante gente, é bem procurado (E5). 

O entrevistado cita a propriedade da comunidade vizinha, Itapará e fala sobre 

as dificuldades de investir no segmento turístico,  

Nós não desenvolvemos nada relacionado ao turismo aqui. Nem como faziam 
na cachoeira do Itapará que cobravam a entrada do pessoal. Aqui não, meu 
portão fica sempre aberto pra quem quiser visitar a propriedade porque se for 
cobrar precisaria ter banheiro, alguém pra cuidar, um guia pra mostrar a 
cachoeira e envolve mais risco também. E assim não, o pessoal entra e fica 
como se fosse na sua própria propriedade. Agora que começou a esquentar 
a gente espera bastante visitante. O pessoal vem e posa, eles armam as 
barracas ou estendem essas lonas pretas por cima das árvores (E5).  

Segundo o proprietário, grande parte dos frequentadores de sua propriedade 

são de Irati e região, mas ressalta que já recebeu visitantes paulistas também. 

Comenta entusiasmado acerca da gravação que foi realizada em sua propriedade 

 [...] veio até o pessoal da rádio fazer uma reportagem aqui. O filme acho que 
se chama “Zé”. E isso é bom porque vai mostrar como é a vida no interior e 
as riquezas que ele tem, além de tornar minhas cachoeiras mais conhecidas 
e atrair mais visitantes (E5).  
 

A comédia de longa-metragem, de uma hora e meia, a que o entrevistado se 

refere, é do fotógrafo Lúcio Robaszkievicz e intitulada provisoriamente de “Zé: a vida 

como ela é” que conta a história de Zé, um caboclo caipira, muito humilde e, em 

determinada época da vida dele, há uma reviravolta. Ele acaba ficando muito rico e 

vai para a cidade, revela o autor. Habituado com as coisas simples do campo, o 

protagonista enfrenta situações inusitadas quando chega na cidade (HARMUCH, 

2018). 

 O proprietário fala também sobre seus propósitos para o futuro, 
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[...] Já pensei em transformar ela em algo que desse renda, acho que mais 
tarde vou fazer isso. Fazer um hotel ou uma pousada, até porque aqui já é 
conhecido. O que falta pra fazer isso é ter o apoio da prefeitura, ter um 
dinheiro sobrando pra investir, porque a gente não quer parar com a lavoura 
pra se envolver com o turismo porque a plantação de soja é a fonte de renda 
da nossa sobrevivência. Bem que a prefeitura podia destinar um pouco de 
recursos como apoio pra gente começar algo. Ou pelo menos arrumassem 
bem as estradas porque dá 5 km depois do asfalto, é um pulinho pra vir até 
aqui (E5).  

 A fala do entrevistado é endossada por Romero (2003) que reforça a ideia de 

que a atividade turística pode alcançar sucesso quando o poder público e a iniciativa 

privada encontram-se compactuando com os mesmos interesses.  

Relembra também que o único projeto de iniciativa do poder público é o 

cicloturismo, em que os ciclistas percorrem o interior do município em busca de 

aventura e belas paisagens, segundo ele os participantes passaram por sua 

propriedade e seguiram em direção à comunidade de Itapará.  

 Como atividade econômica, o turismo rural parece ser uma via natural para o 

progresso de zonas rurais desfavorecidas, permitindo aos agricultores combinar 

diversificação de suas atividades com uma valorização de suas produções e de seu 

patrimônio cultural (ALMEIDA, 1999). Outro ponto importante, sobre a influência do 

turismo, é a geração de novos empregos como também a melhoria da infraestrutura 

local, beneficiando a população como um todo. Abrindo também as portas ao aumento 

de serviços e produtos agropastoris e incentivos para pequenas e medias empresas 

relacionadas ao setor. 

  Nos distritos de Gonçalves Júnior e Itapará, no interior de Irati, o turismo rural 

tem se apresentado timidamente, muito embora, algumas de suas comunidades 

apresentem potencial para o desenvolvimento de atividades ligadas a esse setor da 

economia.  

De acordo com Silva, Vilarinho e Dale (1998), vale alertar que do ponto de vista 

da geração de renda complementar às atividades agrícolas, o turismo em áreas rurais, 

tem se apresentado como uma opção muito restrita. Primeiramente porque a sua 

possibilidade de desenvolvimento, engloba um pequeno universo de propriedades 

rurais que abarcam atrativos naturais singulares. Em segundo lugar porque as rendas 

geradas por esse segmento em geral pouco beneficiam as populações locais onde 

estas atividades se desenvolvem.  

O turismo no meio rural passou a considerar o potencial da comunidade local e 

a diversidade geográfica, cultural e ambiental das áreas rurais, devendo então se 
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basear na interação entre os seus diferentes atores - Estado, instituições privadas e 

comunidade local (CAMPANHOLA & SILVA, 1999)  

Os proprietários dos potenciais e atrativo turístico comentam sobre a não 

participação do poder público no beneficiamento de novas atividades nas 

comunidades.    

Na atual gestão, a Secretaria de Turismo de Irati foi incorporada à pasta de 

Desenvolvimento Econômico. O então secretário falou um pouco sobre sua visão 

sobre o interior do município e sobre a existência ou não de projetos para as 

comunidades estudadas. 

Enquanto Secretário de Desenvolvimento Econômico ele acredita que o interior 

do município possui potenciais para o desenvolvimento do turismo rural e destaca a 

presença de lindas cachoeiras, igrejas, casas belíssimas, museu, entre outros, os 

quais podem ser “explorados diversos segmentos, não somente o turismo rural, mas 

também o ecoturismo, turismo de aventura, turismo religioso, e o turismo cultural (E6)”. 

Ao ser questionado sobre a existência de investimentos municipais como 

incentivo ao turismo ele afirma que,  

Infelizmente não, pois não existe nenhum recurso para ser utilizado 
especificamente para o desenvolvimento do turismo rural e 
consequentemente para as referidas comunidades (E6). 
 

Acrescenta que sem dúvida, o turismo rural pode sim ser utilizado como uma 

complementação de renda, e ainda faz com que o homem e sua família permaneçam 

no campo, cuidando e recuperando o espaço rural, resultando na preservação da 

nossa história, e na continuidade das atividades agrícolas tradicionais. 

Para que o turismo rural se configure como complementação de renda ele é 

enfático ao dizer que acredita que para o turismo rural obter sucesso, é necessário 

que haja harmonia entre a comunidade rural, o meio ambiente, poder público e o 

turismo, todos esses elementos juntos, garantirão a sustentabilidade da atividade no 

meio rural, resultando, consequentemente na complementação de renda dos 

envolvidos.  

Embora fale sobre harmonia entre comunidade e poder público, o que se 

percebe é que o turismo no interior do município é algo que não possui muita 

relevância para essa secretaria. Todo esforço se concentra em manter os pontos 

turísticos urbanos. 
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Ao ser questionado se sua secretaria (Desenvolvimento econômico) 

juntamente com o turismo já propuseram ou desenvolveram algum projeto que 

incluíssem o desenvolvimento de atividades direcionadas ao lazer e turismo nas 

comunidades do Cerro do Canhadão, Cadeadinho, Itapará e Faxinal dos Antônios, o 

entrevistado diz que sim e discorre que, 

[...] há vários anos é realizado uma etapa do Cicloturismo, que envolve essas 
comunidades, a rota Itapará tem percurso de cerca de 50 km, e cada etapa 
possui um trajeto diferente, já no início conta com um delicioso café da 
manhã, e o almoço é feito pela comunidade; durante todo o evento os 
cicloturistas passam por paisagens paradisíacas, belíssimas cachoeiras e 
quedas d’água, igrejas, construções típicas, pousadas, dentre outros 
atrativos (E6). 
 

Para que haja sucesso no desenvolvimento da atividade, é necessário a 

implantação de políticas públicas que incentivem a organização da atividade. Regules 

et al., (2007) corroboram ao afirmarem que no turismo rural, com a participação da 

população, tende a diminuir possíveis conflitos e estabelece meios para maximizar o 

equilíbrio e a harmonia no encontro de residentes e visitantes nas comunidades rurais, 

possibilitando o sucesso da atividade. 

No interior do município de Irati, nota-se a existência predominante da 

agricultura familiar abalada pelo aumento da monocultura extensiva o que acarreta 

dificuldades na sucessão frente ao exacerbado êxodo rural, sendo necessário a 

diversificação de renda por meio das atividades não agrícolas e o potencial frente as 

características paisagísticas e culturais.  

No entanto, a desarticulação dos produtores rurais e a falta de infraestrutura de 

acesso, conhecimento, incentivos, linhas de crédito e projetos municipais e ou 

regionais envolvendo seus distritos dificultam iniciativas e implementação de ações 

voltadas ao turismo.  

Em contrapartida, verificou-se algumas iniciativas como da Pousada Daneliv 

que demonstram que o turismo rural pode se tornar uma fonte alternativa de renda e 

de permanência do homem no campo.  

Frente ao evidenciado procurou-se por meio desta pesquisa espacializar as 

potencialidades destes distritos por meio de um roteiro turístico, contemplando as 

propriedades apresentadas na presente pesquisa.  A Figura 22 espacializa a 

localização dos potenciais naturais e do atrativo (pousada Daneliv). 
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Figura 22 – Roteiro “Por Estradas e Caminhos: um tour pelo interior de Irati/PR” 

 
  Fonte: A autora (2019) 
 

O Roteiro denominado “Por Estradas e Caminhos: um tour pelo interior de 

Irati/PR” é uma proposta de atividade de lazer que permite um contato direto do turista 

com a natureza. 

Com um percurso aproximado de 100 km, o trajeto pode ser feito tanto em um 

dia quanto em um fim de semana. Além de apreciar paisagens preservadas e atrativos 

turísticos naturais como belas cachoeiras, também é possível conhecer as culturas 

das comunidades. 

O trajeto pode ser feito pelo sentido Irati-Itapará-Guamirim e vice-versa. O 

Roteiro inclui trilhas até a caverna no Cerro do Canhadão, mais adiante um descanso 

com atividades recreativas, boas refeições tradicionais na Pousada Daneliv seguindo 

por até a comunidade do Cadeadinho, onde é possível vislumbrar a beleza de duas 

cachoeiras.  

A comunidade do Itapará, por sua vez, impressiona pelo modo de vida 

faxinalense e por seus atrativos: a cachoeira, com grande queda d’água e locais para 

nado e banho e sua tradicional igreja do rito ucraniano que se destaca devido à 

localização e beleza. Seguindo pela estrada que dá acesso a comunidade do Faxinal 
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dos Antônios é possível observar casas que ainda mantém resquícios da colonização 

ucraniana na região. Já na propriedade além de amplo espaço para acampamento, é 

possível desfrutar da tranquilidade do local e das cinco cachoeiras que seguem o 

curso do mesmo rio e deixam a paisagem mais atraente ainda. 

Mais adiante se encontra a comunidade do Guamirim, terceiro distrito do 

município e que já apresenta maior desenvolvimento como a presença de asfalto, uma 

vez que faz a ligação entre as cidades de Irati e Inácio Martins. Esta comunidade, 

diferente das demais possui supermercados, farmácias, lanchonete e campo de 

futebol.  

O roteiro é um atrativo para aqueles que gostam da tranquilidade do interior e 

apreciam belas paisagens naturais.  
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6.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O presente estudo evidencia que o turismo em pequenas propriedades rurais 

pode ser visto como fonte de renda para os agricultores familiares, por meio de 

adaptações das estruturas da propriedade para receber os turistas, a fim de oferecer 

melhores condições a estes para que desfrutem dos recursos naturais existentes no 

local.   

Com isso busca-se, a qualidade de vida dessas famílias e a geração de renda 

nas propriedades. Entretanto, é importante frisar que o turismo não pode ser encarado 

como a solução para os problemas de renda no campo, pois este atinge apenas 

aqueles agricultores que possuem potencial para o desenvolvimento da atividade de 

lazer e turismo em sua propriedade e que buscam fontes econômicas alternativas para 

a continuidade no campo.  

No entanto, o turismo rural, tem a importante função de gerar desenvolvimento 

e a preservação ambiental das comunidades. Há de se ressaltar que as famílias rurais 

envolvidas no ramo turístico sofrem impactos significativos, seja ele econômico ou 

social, pois os novos hábitos alteram a rotina da família até então acostumadas 

apenas com a agricultura familiar. Visualiza-se assim uma nova forma de incremento 

da renda com bom percentual de lucro agregado, devido ao fato de se produzir e 

comercializar produtos e serviços na própria propriedade, sem o intermédio de 

terceiros. Nesse contexto, essa pluriatividade tem papel revitalizador nos negócios 

das propriedades, além da integração entre experiências do meio urbano e rural 

fornecidas ao turista.  

Após a análise das comunidades que integram os Distritos de Gonçalves Júnior 

e Itapará, a presente pesquisa apresentou e correlacionou informações que 

proporcionam o entendimento das possibilidades e limitações à implementação de 

atividades não agrícolas relacionadas ao lazer e ao turismo, buscando compreender 

os porquês da não implantação desse segmento como uma alternativa de renda não 

agrícola aos pequenos agricultores locais. 

O turismo é uma atividade que demanda visão empreendedora e investimento 

financeiro. Esse foi um dos principais motivos apontados pelos entrevistados para não 

desenvolverem tal segmento em suas propriedades. A falta de recursos está atrelada 

ao medo de investir o montante obtido com a agricultura em atividades desconhecidas 

nas respectivas comunidades e que possam vir a ocasionar prejuízo ao invés de lucro.  
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A monocultura, em destaque o tabaco e a soja, são rentáveis às comunidades, 

mas não vistas como atividades promissoras principalmente entre os mais jovens, que 

tem buscado educação e qualificação com o intuito de mudança para a área urbana e 

inserção em trabalhos que não os coloque em contato direto com agrotóxicos e 

propiciem melhores condições de vida e saúde para si e seus familiares. Esse cenário 

favorece o desenvolvimento de novas oportunidades de renda, como o investimento 

em atividades relacionadas ao lazer e turismo, por exemplo. 

Há de se ressaltar que alguns deles até arquitetam planos para a implantação 

de algumas atividades que forneçam maior conforto e bem estar aos seus visitantes, 

no entanto são projetos a médio e longo prazo. 

Outro ponto que se pode notar é a falta de uma visão empreendedora aos 

pequenos agricultores. Talvez esse fator esteja associado à baixa escolaridade dos 

mesmos ou ainda à falta de conhecimento acerca do ramo e dos benefícios oriundos 

do turismo rural. 

A importância do empreendedorismo é bem nítida quando se conhece a 

pousada criada na comunidade do Cerro da Ponte Alta. Uma simples propriedade com 

grande área foi modificada para receber visitantes. As antigas instalações utilizadas 

num passado recente na agricultura passaram a ser reformadas e adaptadas para a 

hospedagem de turistas. 

O empenho dos proprietários em buscar qualificação e ideias seja por meio de 

cursos técnicos ou visitas a empreendimentos parecidos com seus ideais e que 

agradem a todos os tipos de visitantes tem gerado renda e empregos aos pequenos 

agricultores familiares nas comunidades rurais. O aumento do número de visitantes e 

a divulgação por meio das redes sociais tem atraído não apenas turistas em busca de 

maior contato com a natureza e a vida no campo, mas também de casais que 

pretendem realizar sua cerimônia de casamento, confraternizações e reuniões de 

empresas e até mesmo festas tradicionais e temáticas. 

Os recursos financeiros e a visão empreendedora certamente são necessárias, 

entretanto, o turismo rural deve ser mais incentivado, por se tratar de uma 

potencialidade que poderá contribuir para o desenvolvimento comunitário. É 

necessário também, dar novos significados e preservar à cultura local, oportunizando 

não apenas a geração de renda e emprego, mas também a preservação do meio 

ambiente. 
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É nesse ponto que se faz necessário a intervenção e apoio do poder público na 

implantação do turismo rural. Essa foi um dos apontamentos unânimes entre todos os 

entrevistados, a falta de incentivo das secretarias responsáveis pelo turismo e setor 

rural. Por serem comunidades interioranas, o mínimo exigido pelos proprietários é a 

melhoria e manutenção das estradas que dão acesso às propriedades. A distância da 

cidade certamente não influencia tanto no deslocamento ao interior quanto às 

condições de trafegabilidade das vias de acesso às comunidades.  

Mas o papel do setor público vai muito além de dar condições de acesso. 

Queiroz (2006) afirma que da mesma forma que o turismo rural tem se apresentado 

como um produto novo nessa relação entre produtores e consumidores, faz-se 

necessário que as políticas públicas se adaptem a esta atividade com o intuito de 

atender às suas especificidades. Seus programas precisam chegar até o pequeno 

produtor rural, tanto na forma de uma política de investimento em infraestrutura, como 

também em termos de oportunidades de formação e capacitação em atividades 

turísticas no meio rural, por meio de eventos, palestras e até mesmo a troca de 

experiências entre os proprietários em potencial e os com o empreendimento já 

consolidado, contribuindo para a formação de um cenário novo e favorável ao 

desenvolvimento das comunidades rurais.  

A prática de atividades de renda não agrícolas nas comunidades estudadas 

pode representar a solução para alguns dos problemas enfrentados pelos agricultores, 

tornando-se uma complementação econômica e consequentemente melhorando as 

condições gerais de vida das comunidades envolvidas e também daquelas ao seu 

entorno, ou seja, seria o “novo rural” se desenvolvendo nos distritos pesquisados.  

A cidade tem se monstrado cada vez mais dependente do campo, não sendo 

necessário submeter o interior às necessidades dos centros urbanos, e sim 

desenvolver atividades que atendam aos interesses de todos.  

Finalmente, conclui-se que o turismo rural deve ser encarado como uma 

alternativa ou complemento de renda que pode proporcionar novas oportunidades ao 

agricultor de permanecer no campo, e não como uma atividade não agrícola 

milagrosa. Para isso é necessário que se conscientize da necessidade de 

diferenciação e diversificação na oferta de seus produtos e serviços, tendo vantagens 

competitivas no mercado.    
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