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O turismo pedagógico tem sua importância por ser um campo de ação interdisciplinar, inserido 
nas inquietações pedagógicas, não podendo ser dissociado das discussões sobre o significado 
do ensino. O turismo em geral é motivado pela vontade de conhecer e aprender mais sobre 
determinado local e cultura, o que atribui à atividade uma proximidade com a educação, ainda 
que de maneira não formal. Ao longo deste trabalho procurou-se abordar a afinidade entre o 
Turismo e a Educação e a possibilidade de unir essas áreas a favor da complementaridade entre 
ensino formal e não formal, mais especificamente por meio do chamado Turismo Pedagógico. O 
desenvolvimento do oeste catarinense caracteriza-se pelas peculiaridades de processos de 
ocupação de regiões de fronteira, os diversos processos de contestação dos limites de fronteira 
entre dois estados/nação ou até mesmo entre províncias, através de acordos de fronteira e 
disputas por regiões de influência. Esses litígios, para determinar com precisão certa faixa de 
fronteira, geraram guerras entre países, estados e províncias. Essa situação de conflito entre 
fronteiras foi um fator determinante no processo de ocupação populacional destes espaços, ou 
para resguardar o direito de posse da terra através da ocupação organizada, ou para colonizar 
a região visando à formação de uma população alinhada com os interesses do Estado, dando 
um aspecto civilizatório a uma região considerada “terra de ninguém”, um “sertão” a ser ocupado. 
Além da agressão que se dá com  a retirada da terra e a consequente expulsão do caboclo, à 
base de muita violência, evidencia- se também uma imposição de valores alheios ao modo de 
vida do caboclo e que está de acordo com a lógica do desenvolvimento capitalista. Sobretudo, 
“a transformação da terra em bem de produção acarretou a institucionalização da propriedade 
privada, em detrimento da simples ocupação ou posse” (AURAS, 1995, p. 43), como ocorria 
desde há muito tempo e até a chegada da nova ordem capitalista. É necessário lembrar que os 
homens, mulheres e crianças que moram e vivem na região do Contestado, ainda são tidos como 
pessoas fanáticas, preguiçosas e desprovidas de conhecimento. Mas a realidade de quem aqui 
vive não é essa.  O homem do contestado foi forjado na luta, na pobreza, na falta de remédios e 
na falta de visão do governo. É um homem trabalhador, que luta diariamente com as intempéries 
do tempo e da vida para ganhar honestamente seu sustento. Atualmente, grande parte dos 
descendentes do Contestado vive em uma situação de miséria, violência, desemprego e 
analfabetismo. Porém, mesmo vivendo nesta situação e sendo herdeiros de uma luta inglória, há 
algo que os move, faz com que continuem confiando na vida, oferece um sentido à sua história 
e não os deixa desesperar. E isso pode ser chamado de mística. Por meio dela, há todo um 
empenho dos jovens, dos “sem poder”, dos “sem-terra” e dos “sem-direitos” para explicar, 
justificar e, de algum modo, controlar e enfrentar a atual realidade social que continua sendo 
violenta e opressora para muitos. O silêncio dos sertanejos foi, durante muitos anos, a única 
resposta à condição de vencidos que lhes foi imposta. Hoje, os descendentes já não se 
envergonham de dizer que o avô foi jagunço. (VALENTINI, 2015, p. 185). A cultura sertaneja, 
impregnada de conteúdos religiosos, representa não uma alienação, mas uma resposta capaz 
de questionar as estruturas socioeconômicas e coronelistas e, ao mesmo tempo, oferece uma 
alternativa na busca do “reencantamento do mundo” que se faz necessário e vital, pois é 
impossível uma comunidade humana viver num mundo totalmente desencantado. 

 
PALAVRAS CHAVES: Turismo, Desenvolvimento, Guerra do Contestado, Turismo Pedagógico. 
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Pedagogical tourism is important because it is an interdisciplinary field of action, inserted in 
pedagogical concerns and can not be dissociated from discussions about the meaning of 
teaching. Tourism in general is motivated by the desire to know and learn more about a particular 
place and culture, which attributes to the activity a proximity to education, albeit in a non-formal 
way. Throughout this work, we tried to address the affinity between Tourism and Education and 
the possibility of uniting these areas in favor of the complementarity between formal and non-
formal education, more specifically through Pedagogical Tourism. The development of western 
Santa Catarina is characterized by the peculiarities of processes of occupation of border regions. 
The various processes of contestation of border boundaries between two states / nation or even 
between provinces, through border agreements and disputes by regions of influence. These 
disputes, to accurately determine a certain border range, have generated wars between countries, 
states, and provinces. This situation of conflict between frontiers was a determining factor in the 
process of population occupation of these spaces, or to protect the right to land ownership through 
organized occupation, or to colonize the region aiming at the formation of a population aligned 
with the interests of the State, giving a civilizing aspect to a region considered "no man's land", a 
"sertão" to be occupied. Besides the aggression that occurs with the withdrawal of the land and 
the consequent expulsion of the caboclo, based on a lot of violence, there is also an imposition 
of values alien to the way of life of the caboclo and that is in accordance with the logic of capitalist 
development . Above all, "the transformation of land into production goods led to the 
institutionalization of private property, to the detriment of simple occupation or possession" 
(Auras, 1995: 43), as had occurred for a long time and until the arrival of the new capitalist order 
. It is necessary to remember that the men, women and children who live and live in the 
Contestado region are still considered fanatical, lazy and lacking in knowledge. But the reality of 
who lives here is not this. The man of the contestant was forged in the struggle, in poverty, in the 
lack of medicines and in the lack of vision of the government. He is a hardworking man, who 
struggles daily with the inclemencies of time and life to honestly earn his livelihood. Currently, 
most of the Contestado's descendants live in a situation of misery, violence, unemployment and 
illiteracy. But even living in this situation and being heirs to an inglorious struggle, there is 
something that moves them, keeps them relying on life, offers meaning to their story, and does 
not let them despair. And this can  be called mystical. Through it, there is a whole commitment of 
the young, the "powerless", the "landless" and the "non-rights" to explain, justify and somehow 
control and face the current social reality that remains violent and oppressive to many. The silence 
of the sertanejos was, for many years, the only answer to the defeated condition imposed on 
them. Today the descendants are no longer ashamed to say that their grandfather was a jagunco. 
(VALENTINI, 2015, p.185). The sertaneja culture, impregnated with religious contents, represents 
not an alienation, but a response capable of questioning the socioeconomic and coronelist 
structures and, at the same time, offers an alternative in the search for the "re-enchantment of 
the world" that becomes necessary and vital, since it is impossible for a human community to live 
in a totally disenchanted world. 

 
KEY WORDS: Tourism, development, War of the Contestado, Pedagogical Tourism. 
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INTRODUÇÃO 

 
 

A necessidade de se locomover de um lugar a outro sempre esteve 

presente na história da humanidade. As primeiras viagens tinham aspectos 

distintos dos atuais, nelas não havia o grau de complexidade, muito menos as 

possibilidades de conforto hoje existentes. Os deslocamentos se restringiam ao 

comércio, a motivos religiosos, à procura de alimentos e bens para subsistência, 

à necessidade de melhorar as condições de vida, aos anseios políticos de 

expansão territorial e aos desejos de descanso e saúde. (VALENTE; CURY, 

2004). 

A palavra turismo pode apresentar distintas definições, no entanto, 

segundo Mcintosh (2000, p. 56) “Turismo pode ser definido como a ciência, a 

arte e a atividade de atrair e transportar visitantes, alojá-los e cortesmente 

satisfazer suas necessidades e desejos”. 

O turismo como compreendemos é o ato de se deslocar, sair de um lugar 

para ir a outro. Este ato se apresenta com o intuito de suprir as necessidades 

como transporte, acomodação e alimentação, os desejos de lazer, divertimento, 

conhecimento ou descanso. Estas ações que são inerentes ao turismo 

diversificam a economia local, ao exigirem a implantação de uma estrutura 

turística. 

Sob tais pressupostos, o turismo se apresenta como uma atividade 

complexa e dinâmica. A complexidade está ligada a fatores que envolvem a 

motivação humana, pois os indivíduos, as famílias ou os grupos saem do seu 

local de residência para outro, gerando múltiplas inter-relações com a 

comunidade receptora. Este fenômeno atinge dimensões ecológicas, 

econômicas, culturais e sociais. 

Uma das modalidades do turismo é o turismo pedagógico, que se 

apresenta como uma possibilidade de tornar o conhecimento pertinente, 

contextualizado e real. A viagem é o elemento motivador para dar encanto à 

educação. 

No Turismo Pedagógico, os diversos saberes e realidades são articulados 

como necessidade de reconhecer e conhecer os problemas do mundo, em um 

ambiente que também pode ser de divertimento e prazeres. Trata-se de uma das 

atividades que mais se harmoniza ao conceito de turismo 
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sustentável, uma vez que sua motivação é puramente educativa, e a educação 

é praticada nas três dimensões: conceitual, procedimental e atitudinal. 

Considera-se o turismo pedagógico como uma ferramenta de educação 

que, na prática, demonstra ou comprova as teorias desenvolvidas, apresentadas 

nas salas de aula, vivenciando assim junto à natureza, ao campo e ao meio 

urbano um contato direto com as comunidades locais. Assim, é possível observar 

a realidade, bem como se sensibilizar e interagir com os atrativos turísticos 

visitados. 

Os roteiros turísticos culturais são significativos exatamente por 

proporcionar a interação com o objeto de estudo, favorecer a educação 

patrimonial e estimular o sentimento de pertença dos participantes com seu 

entorno. Como afirmam Rejowski e Costa (2003, p. 208), “é justamente a 

capacidade de promover o desenvolvimento humano, social e educacional que 

baliza a utilização do turismo como atividade que serve ao ensino”. 

O estudo do meio sempre foi utilizado, existiu e sempre existirá, haja vista 

que ele enriquece os estudos do fenômeno turístico. Assim, para entendermos o 

turismo pedagógico é necessária uma compreensão acerca do estudo do meio, 

uma vez que ambos possuem as mesmas raízes epistemológicas. 

De acordo com Fonseca Filho (2013), o estudo do meio é compreendido 

em três etapas. A primeira é o planejamento, em que se relaciona a teoria com 

a prática de acordo com os conteúdos estudados. A segunda etapa, o momento 

em que acontece o turismo pedagógico, em que os alunos observam e registram 

a atividade por meio de anotações, ou fotografias. E, por fim, a volta à sala de 

aula, em que os materiais coletados na atividade são analisados. Nesse 

momento os alunos podem expressar de forma criativa e espontânea o 

conhecimento proporcionado pela atividade de turismo pedagógico. 

Segundo Gonçalves (2013), o turismo pedagógico tem uma grande 

importância não só no desenvolvimento intelectual do aluno, como também 

contribuindo para aumentar o senso crítico, trabalhando a conscientização e 

sensibilização com relação à preservação dos monumentos históricos, culturais 

e naturais. 
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Segundo Fonseca (2014), com as práticas de turismo pedagógico é 

possível proporcionar aos alunos novos conhecimentos sobre diversas culturas, 

promovendo novas experiências que ampliam a visão cultural. 

O turismo e a educação são relacionados pela troca de conhecimentos e 

socialização entre as pessoas, sendo uma prática inserida nas viagens 

realizadas no âmbito escolar e ferramenta de ensino no processo de 

aprendizagem. 

Para Silveira et al. (2008) o turismo pedagógico proporciona perspectivas 

para que os alunos criem ideias inovadoras e permitam formar um cidadão 

crítico, reflexivo e participativo. Esse processo de valorização e de troca 

possibilita a geração e a produção de novos conhecimentos, buscando 

desenvolver aptidões para tomar decisões e contribuir para o desenvolvimento 

das ações humanas, em um processo contínuo de enriquecimento individual, 

coletivo e institucional. 

Os processos educativos têm caráter contínuo e permanente, não se 

esgotando no âmbito escolar. Essa afirmação reforça a ideia de que a 

aprendizagem não se limita ao ambiente escolar e deve ser estendida para 

espaços onde história e cultura estejam presentes. Nele, há o encontro com os 

conhecimentos históricos e a oportunidade de se tornarem espectadores ativos, 

estreitando seu contato com a história e a cultura. 

É no ambiente de aprendizagem que se dá a relação entre os alunos, o 

professor e os recursos disponíveis, os quais possibilitam o aprendizado e 

propiciam a autonomia de pensamento do aluno. Além disso, permitem a 

construção de conhecimentos provenientes das diversas áreas do saber, ao 

buscar informações significativas para a compreensão e interpretação da 

situação vivenciada nesse local. 

Assim, questiona-se: de que forma o turismo pedagógico pode contribuir 

na construção da identidade coletiva e do desenvolvimento regional? 

Para esta pesquisa, as referências buscadas vêm da história e cultura do 

Contestado, a qual está ligada à comunidade do município de Caçador. 

Observamos a importância de as comunidades manterem sua memória e 

identidade, preservando seu patrimônio histórico e cultural. 

O turismo pedagógico pode ser um incentivador deste processo, pois por 

meio dele a população local entra em contato com sua cultura, história e 
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patrimônio, valorizando a sua identidade e memória e, consequentemente, a 

preservação para gerações futuras. 

Assim, buscamos por meio de uma linguagem clara e objetiva, o 

embasamento sobre turismo pedagógico, História do Contestado, Identidade e 

Desenvolvimento Regional. 

Este trabalho tem como objetivo principal ressaltar a importância do 

turismo em sua variável pedagógica como contribuição ao desenvolvimento 

regional, a partir do reconhecimento de uma identidade regional, utilizando 

referencialmente a história da Guerra do Contestado como fonte da construção 

desta identidade. 

No primeiro capítulo abordar-se-ão conceitos sobre o turismo e 

desenvolvimento, políticas públicas, bem como o planejamento de atividades 

turísticas, o conceito de desenvolvimento, a relação entre turismo e 

desenvolvimento e explana as várias modalidades de turismo existentes. Ainda, 

destaca-se qual a relação entre turismo e educação e como o turismo 

pedagógico pode ser utilizado de forma a contribuir no avanço da cultura de um 

povo. 

O segundo capítulo terá como centro da discussão a Guerra do 

Contestado ocorrida entre 1912 a 1914, na qual muitos caboclos residentes 

perderam suas terras para a Companhia Lumber, que instalou a estrada de ferro, 

ligando São Paulo ao Sul do Brasil. As questões que levaram a Guerra e como 

viviam os caboclos, e como estão hoje, depois de mais de cem anos passados 

da guerra, também serão alvo de discussão. 

O terceiro capítulo trará as discussões sobre o discurso dos vencedores 

sobre os vencidos, a vergonha que estes sentiram em face de terem pertencido 

ao movimento da guerra, como a vida destes precisou continuar após a barbárie 

sofrida por ambos os lados, quanto o desenvolvimento regional foi afetado pela 

Guerra do Contestado e como fizeram para sobreviver ao ano da limpeza. 

Também será discutido o consumismo atrelado ao turismo, e como o 

capitalismo impõe essa questão. Também serão elencadas estratégias de 

turismo pedagógico para que a região do contestado possa ter maior 

desenvolvimento. 
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CAPÍTULO I – TURISMO E DESENVOLVIMENTO 

 
 

1.1 O que é turismo 

 
 

A necessidade de se locomover de um lugar a outro sempre esteve 

presente na história da humanidade. 

As primeiras viagens tinham aspectos distintos dos atuais, nelas não havia 

o grau de complexidade, muito menos as possibilidades de conforto hoje 

existentes. Os deslocamentos se restringiam ao comércio, a motivos religiosos, 

à procura de alimentos e bens para subsistência, à necessidade de melhorar as 

condições de vida, aos anseios políticos de expansão territorial e aos desejos de 

descanso e saúde. (VALENTE; CURY, 2004). 

A palavra turismo vem carregada de definições, no entanto, segundo 

Mcintosh (2000, p. 56) “Turismo pode ser definido como a ciência, a arte e a 

atividade de atrair e transportar visitantes, alojá-los e cortesmente satisfazer 

suas necessidades e desejos”. 

Segundo Beni (2006, p. 235) tem conceituado o turismo como sendo: 

Um elaborado e complexo processo de decisão sobre o que visitar, onde, 
como e a que preço. Nesse processo intervêm inúmeros fatores de 
realização pessoal e social, de natureza motivacional, econômica, 
cultural, ecológica e científica que ditam a escolha dos destinos, a 
permanência, os meios de transporte e o alojamento, bem como o 
objetivo da viajem em si para a fruição tanto material como subjetiva dos 
conteúdos de sonhos, desejos, de imaginação projetiva, de 
enriquecimento existencial histórico humanístico, profissional, de 
expansão de negócios. Esse consumo é feito por meio de roteiros 
interativos espontâneos ou dirigidos, compreendendo a compra de bens 
e serviços da oferta original e diferencial das atrações e dos 
equipamentos a ela agregados em mercados globais com produtos de 
qualidade e competitivos. As mais diversas noções de turismo 
apresentam, entretanto alguns elementos comuns ou relativamente 
diferentes entre elas, que convém destacar para melhor compreensão 
do fenômeno. 

 

Percebe-se que o turismo envolve uma gama de decisões a serem 

tomadas antes de serem formalizadas. É necessário planejar e compreender os 

locais a serem visitados, bem como as questões financeiras que envolvem esta 

decisão. 

Ainda sobre o conceito de turismo, Moesch, estudioso do turismo, (2002) 

registra a origem da palavra turismo: 
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O primeiro registro da palavra turismo remonta-se a 1800 e está no 
Pequeno Dicionário de Inglês Oxford: “Turismo: A teoria e a prática de 
viajar, deslocar-se por prazer. Uso, depredação. A raiz tour aparece 
documentada em 1760, também na Inglaterra. A etimologia da palavra 
permite indicar sua procedência latina tornus (torno) como substantivo, 
e tornare (redondear, tornear, girar) como verbo. A ideia de giro, de 
viagem circular, de volta ao ponto de partida, se deduz, claramente, da 
raiz comum, que origina tornus e tornare. Parece que o turn britânico, de 
1746 – to take a turn – cedeu lugar, em 1760, ao tour que usamos até 
hoje, de influência francesa. Sua primeira utilização como título de obra 
sobre viagens foi também em Londres, em 1810, no livro de Henry 
Swinburne, Picturesque Tour Spain. Em seus princípios históricos, o 
conceito simples e vulgar da palavra turismo seria sinônimo de “viagem 
por prazer”. (MOESCH, 2002, p. 10) 

 
A palavra inglesa tourist surgiu na Inglaterra, no século XVIII, referindo- 

se ao viajante em geral. Neste período, os jovens filhos dos aristocratas 

deixavam as ilhas britânicas e viajavam para o continente europeu a fim de 

obterem conhecimentos sobre cultura, artes, política e regras de trato social. 

As viagens culturais eram realizadas em companhia de um tutor e 
duravam de seis meses a um ano e meio, podendo, em alguns casos, 
alcançar dois anos. Os jovens privilegiados se alojavam em castelos, 
fortalezas e mansões feudais nos países europeus, articulando uma 
troca de informações e conhecimentos. (BARBOSA, 2002, p. 54). 

 
Assim, os termos turismo e turista denominavam, respectivamente, as 

viagens e os jovens filhos de nobres dos países europeus e, em alguns casos, 

de comerciantes ricos, a fim de aprimorar sua educação e estabelecer contatos 

políticos, comerciais e diplomáticos nas cidades europeias mais importantes 

(BARRETO, 1995; MOLINA, 2004). 

O conceito de turismo como entendemos atualmente surgiu com a 

modernidade, após a Revolução Industrial. Apenas na segunda metade do 

século XX o turismo surgiu como um fenômeno de massa. 

As mudanças nas relações sociais deram início ao capitalismo 

organizado, que possibilitou às classes trabalhadoras conquistas como salário, 

mais tempo livre e acesso a diversas formas de diversão e lazer. A burguesia 

buscava imitar a aristocracia e, nessa época, o turismo ganhou poder simbólico 

e cultural de status social. 

Foi nesse período que surgiram as primeiras viagens, organizadas pelo 

inglês Thomas Cook, que deram origem ao turismo moderno (OLIVEIRA, 1998; 

CAMARGO, 2002). A melhora nos meios de transporte, a vida nas cidades e o 

trabalho nas fábricas também foram responsáveis para que o turismo se 

transformasse em um fenômeno de massa mundial. 
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O grande movimento dos ingleses para o continente europeu contribuiu 

extraordinariamente com o desenvolvimento dos transportes e da hotelaria. 

Segundo Oliveira (1998), o desenvolvimento dos meios de transporte, como trem 

e navio, a evolução dos meios de comunicação e a industrialização fizeram com 

que o turismo despontasse paulatinamente como um setor econômico. 

Na sociedade do pós-guerra, a rotina tornou-se massificante, o trabalho 

passou a ser cada vez mais mecanizado, monótono e compartimentado. A frieza 

e as dificuldades da vida moderna, principalmente nas grandes cidades, o 

empobrecimento das relações humanas, a repressão dos sentimentos e a 

degradação da natureza geraram sintomas como estresse, depressão e 

esgotamento físico e psíquico. 

Como consequência desses fatores, o turismo passou a ser visto, a partir 

desse período, como uma válvula de escape, uma fuga do cotidiano. 

As pessoas passaram a viajar para se liberar da dependência social, 
refazer as energias e buscar a realização de sonhos e desejos. Nesse 
período, o conceito de turismo recebeu a conotação de um tipo de 
viagem, realizado em seu tempo livre, sempre tendo o lazer como 
motivação (BARRETO, 1995, p.32). 

 
 

Por isso, havia uma preocupação em se excluir das viagens turísticas 

qualquer referência às viagens por motivo de trabalho e saúde, que, por serem 

obrigatórias, não eram consideradas uma atividade de lazer. Barreto (1995, p.13) 

marcou essa diferenciação, afirmando que “viagem não é a mesma coisa que 

turismo”. Por exemplo, as viagens de negócios, de estudo ou para visitar 

parentes em ocasiões especiais, como doença ou morte, são compromissos 

sociais ou profissionais. 

Embora não haja uma definição única do que seja Turismo, a Organização 

Mundial de Turismo/Nações Unidas1, define como "as atividades que as pessoas 

realizam durante suas viagens e permanência em lugares distintos dos que 

vivem, por um período de tempo inferior a um ano consecutivo, com fins de lazer, 

negócios e outros”. 

A percepção do turismo como uma nova atividade humana geradora de 

múltiplos efeitos foi se formando lentamente, mas é no período de transição do 

século XIX para o XX que surgem as primeiras tentativas da sua definição. 

1 
(http://www.world-tourism.org) 
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Inicialmente são os filósofos – Montaigne (1581), Locke (1679) e Francis 

Bacon (1612) – que evidenciam os aspectos educativos e instrutivos das viagens 

e, bastante mais tarde são os escritores que dão conta dos seus efeitos 

econômicos. 

É o caso do francês Stendhal (1930), considerado o introdutor da palavra 

“touriste”, ou do português Alexandre Herculano (1938) que, evidencia os ganhos 

que os países obtêm pelas visitas de estrangeiros para desfrutar das paisagens 

(o primeiro) ou dos monumentos (o segundo). 

Durante muito tempo os turistas eram os “viajantes ingleses que se 

deslocavam a França, Itália ou Suíça” apenas por motivos de instrução, 

curiosidade e descontração (Litré, apud Boyer, 2002). Entretanto, à medida que 

as viagens foram se alargando a outras nacionalidades e motivos, geraram-se 

duas alterações profundas: em primeiro lugar, as viagens deixaram de ser 

apenas itinerantes (nomadismo) para terem um caráter também sedentário, 

originando a criação de destinos turísticos como espaços organizados com o fim 

de atrair e receber visitantes temporários; em segundo lugar, o alargamento dos 

motivos de viagem (repouso, saúde, diversão) aumentou o número dos viajantes 

que passavam a ser considerados também como turistas. (Litré, apud Boyer, 

2002), 

O turismo emerge, então, como atividade econômica e começa a sentir- 

se a necessidade de identificá-lo por forma a ajudar à sua compreensão e à sua 

caracterização, ou seja, defini-lo. É, no entanto, a partir do nascimento do turismo 

moderno, nos anos cinquenta do século passado que surge a necessidade da 

sua definição. Primeiro, sob um ponto de vista técnico, estatístico, e depois, a 

partir de uma visão conceitual para delimitar o seu âmbito e compreender o seu 

funcionamento. 

A atividade turística pode ser compreendida como uma atividade 

complexa que se originou pela necessidade de deslocamento das populações 

dentro do espaço físico mundial por diversos motivos. O turismo se tornou 

acessível às classes médias dos países desenvolvidos e, algum tempo depois, 

também às classes mais favorecidas dos países em desenvolvimento. Hoje o 

turismo favorece a várias camadas da população através de pacotes, 

financiamentos e empresas que operam com baixo custo (MOTA, 2007). 
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A expansão do fenômeno do Turismo está diretamente ligada ao 

progresso econômico, à concentração urbana, às facilidades de comunicação e 

ao desenvolvimento dos transportes, conferindo um posicionamento de 

destaque à atividade, que passou a ser objeto de atenção pública e privada 

devido a sua importância ecológica, cultural, política e socioeconômica. Passou-

se a tratar o turismo de forma mais profissional e científica. Várias ciências 

fizeram da atividade turística um objeto de estudo e agora o próprio turismo vem 

se desenvolvendo no meio acadêmico, com cursos, estudos e pesquisas 

científicas, o que contribui para o seu desenvolvimento de forma mais planejada 

e sustentável (MOTA, 2007). 

Para Hermann Von Schattenhofen (apud MOESCH, 2002, p. 10), o 

turismo “compreende todos os processos, especialmente os econômicos, que se 

manifestam na chegada, na permanência e na saída do turista de um 

determinado município, país ou estado”. 

Hunziker e Kraph2, estudiosos do turismo, definiram em 1942, a palavra 

turismo como: 

A soma dos fenômenos e das relações resultantes da viagem e da 
permanência de não-residentes, na medida em que não leva à 
residência permanente e não está relacionada a nenhuma atividade 
remuneratória. (apud BENI, 2001, p. 36) 

 

No entanto, Jafar Jafari3 (apud BENI, 2001, p. 36) introduziu um conceito 

holístico de turismo, o qual, diferentemente do primeiro, aborda seus fenômenos, 

suas relações e seus efeitos na área de origem dos turistas: 

É o estudo do homem longe de seu local de residência, da indústria que 
satisfaz suas necessidades, e dos impactos que ambos, ele e a indústria, 
geram sobre os ambientes físico, econômico e sociocultural da área 
receptora. 

 

Embora se encontrem diferentes conceitos de turismo, o interessante é 

que, de modo geral, nesses conceitos estão inclusos os três aspectos básicos 

componentes da estrutura do turismo, que são: o físico, o tempo e o indivíduo. 

O turismo constitui-se fundamentalmente como um conjunto de técnicas 

baseadas em princípios científicos com o objetivo de prestar uma série de 

serviços a pessoas que intencionam aproveitar o tempo livre para viajar, 

 

2 
Hunziker e Kraph são dois expoentes nos estudos da atividade turística, são considerados 

pais do turismo. 
3 

O Professor Jafar Jafari foi o Editor Fundador da Revista Annals of Tourism 
Research; É Editor-Chefe da Revista Tourism Social Science. 
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denominadas turistas ou excursionistas. Esse tempo disponível para o lazer – 

fins de semana, férias, feriados prolongados – termina por incentivar um  grande 

número de pessoas a aderir ao turismo como uma necessidade vital para a 

qualidade de vida. 

 

1.1.1 Políticas públicas de turismo 

 
 

As políticas públicas são instrumentos que, se bem elaborados, 

implementados, monitorados e avaliados corretamente são capazes de 

promover o desenvolvimento social e econômico, não somente das populações, 

mas também dos setores da economia ao qual se destinam. São ações que 

visam à melhoria do bem estar social e, portanto, devem ser elaboradas levando 

em consideração a participação da sociedade. 

O Brasil tem despertado para essa realidade e tem investido na criação 

de políticas públicas para os mais diversos setores econômicos, inclusive para o 

turismo. A criação do Ministério do Turismo (MTur), no ano de 2003, pode ser 

citada como um marco recente dos investimentos na organização e 

administração da atividade turística no país. O MTur veio com a missão de 

desenvolver o turismo, como atividade econômica com papel relevante na 

geração de emprego e renda, de forma sustentável, proporcionando inclusão 

social4. 

O turismo representa uma oportunidade de aumento das receitas, não 

somente para o país, mas também para a população. Por isso, os esforços 

desempenhados no sentido de estruturar e promover essa atividade constitui- se 

em perspectivas de desenvolvimento socioeconômico para todos. 

A Política Pública, segundo Dias e Matos (2012), está inserida no campo 

de estudo da Ciência Política, e diz respeito às decisões do governo com vistas 

ao atendimento das necessidades coletivas. Além de buscar atender às 

necessidades das populações, elas surgem, também, com o objetivo de 

solucionar, ou amenizar os conflitos gerados em virtude das inúmeras diferenças 

existentes na sociedade. 

 

4 
A informação do Ministério do Turismo sobre orçamento é de R$ 500 milhões. Fonte: 

http://www.turismo.gov.br . Consultado em 07/04/2018. 

http://www.turismo.gov.br/
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Ao definir políticas públicas, Dias (2003) afirma que elas constituem um 

“conjunto de ações executadas pelo Estado, enquanto sujeito, dirigidas a atender 

às necessidades de toda a sociedade”. São formadas por “linhas de ação que 

buscam satisfazer ao interesse público e têm que estar direcionadas ao bem 

comum” (DIAS, 2003, p. 121). 

Assim, as políticas públicas refletem, a um só tempo, pensamento e ação 

do governo em favor do bem coletivo. Em busca de alcançar esse “bem coletivo” 

e de satisfazer as diversas demandas da sociedade, o governo, enquanto 

provedor e direcionador de recursos, precisa estabelecer prioridades e 

determinar objetivos que atendam aos anseios da população. 

Nesse sentido, as Políticas Públicas surgem como uma forma de gerir os 

problemas e as demandas coletivas “através da utilização de metodologias que 

identificam as prioridades, racionalizando a aplicação de investimentos e 

utilizando o planejamento como forma de se atingir os objetivos e metas 

predefinidos” (DIAS e MATOS, 2012, p. 14). 

A importância de estabelecer prioridades e racionalizar os investimentos 

reside no fato de que a sociedade apresenta um significativo número de 

demandas coletivas que, por sua vez, deverão ser atendidas com um número 

limitado de recursos de que o governo dispõe. Logo, torna-se indispensável 

avaliar o caráter emergencial dessas demandas para que se possa distribuir os 

recursos da melhor maneira possível. 

Na sociedade contemporânea, as políticas públicas têm passado por um 

processo de redefinição em que o Estado passa a ser o articulador de programas 

e projetos que abrangem não só as necessidades básicas da comunidade, mas 

todos os campos da vida social. Sendo o turismo um fenômeno socioeconômico, 

ele também está inserido nos campos de abrangência dessa articulação do 

Estado. O turismo tem ganhado cada vez mais espaço na esfera pública e tem 

sido contemplado pelo conjunto de ações do governo, visando seu 

desenvolvimento. 

Segundo Castro (2004, p.09), compete às políticas públicas estabelecer 

diretrizes orientadoras através do planejamento de estratégias, identificando 

necessidades e problemas nos mais variados segmentos. Para tanto, deve haver 

a participação dos diversos atores envolvidos com a atividade turística. 

Como nos afirma Beni (2003, p.101), 
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Para que haja o fortalecimento da atividade turística devemos entender 
por política de turismo o conjunto de fatores condicionantes e de 
diretrizes básicas que expressam os caminhos para atingir os objetivos 
globais para o turismo do país, determinando as prioridades da ação 
executiva, supletiva ou assistencial do Estado. 

 

Assim, é necessário fazer um levantamento das potencialidades e 

prioridades da localidade, para só então estabelecer metas e objetivos alinhados 

à política nacional de turismo, pois a política pública é de fundamental 

importância para a decisão do futuro do setor turístico no país. “Dessa forma, a 

política pública nada mais é que o vetor de direcionamento do processo de 

planejamento, sendo um instrumento e resposta do poder público aos efeitos 

negativos do desenvolvimento” (CRUZ, 2000, p. 33). 

Como afirma Vieira (2011, p. 20), cabe ao Estado primar pelo 

planejamento e por todos os outros fatores essenciais ao desenvolvimento do 

turismo, em cooperação com a iniciativa privada para alcançar um bom 

desenvolvimento da atividade turística. 

A formulação de políticas de turismo e de planejamento turístico 

adequado é a forma encontrada para minimizar os impactos negativos do 

turismo. Para compreender melhor, Beni (2001, p. 177) afirma que: 

A política de turismo é a espinha dorsal do “formular” (planejamento), do 
“pensar” (plano), do “fazer” (projetos, programas), do “executar” 
(preservação, conservação, utilização e ressignificação dos patrimônios 
natural e cultural e sua sustentabilidade), do “reprogramar” (estratégia) 
e do “fomentar” (investimentos e vendas) o desenvolvimento turístico de 
um país ou de uma região e seus produtos finais. 

 

Acrescenta, ainda, que (2002, p.80) “política é o curso de ação  calculado 

para alcançar objetivos específicos. [...] e políticas são orientações específicas 

para a gestão permanente do turismo, abrangendo os inúmeros aspectos 

operacionais da atividade”(BENI). 

Enfim, o turismo é um ambiente moldado por forças distintas e que faz 

parte de uma rede de políticas, leis, regulamentações e outras ações do governo. 

Ou seja, a política do turismo está inter-relacionada com outras políticas 

(econômica, educacional, saúde, etc.) a fim de articularem metas e diretrizes 

para buscar o desenvolvimento desejado da sociedade. 

Vale ressaltar que é de responsabilidade do Estado viabilizar 

infraestrutura básica, urbana e de acesso e à iniciativa privada cabe oferecer os 

serviços e disponibilizar os equipamentos turísticos. A política pública de 
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turismo deve abranger os aspectos culturais, ambientais e sociais, como afirma 

Vieira, (2011, p.21): 

A política de turismo deve ser entendida em sua complexa totalidade, 
agregando todos os seus componentes, afinal a atividade apresenta uma 
grande diversidade de atuação e as políticas, vale ressaltar, apresentam-
se intersetorizadas, cabendo ao Estado a obrigatoriedade de ações de 
proteção do meio ambiente, preservação do patrimônio e do bem estar 
social. 

 

A política se faz necessária para gerenciar e monitorar a alocação dos 

recursos em longo prazo refletindo benefícios de seu uso, para Goeldner; Ritchie 

e McIntosh (2002, p.294), política de turismo é, 

Um conjunto de regulamentações, regras, diretrizes, diretivas, objetivos 
e estratégias de desenvolvimento e promoção que fornece uma estrutura 
na qual são tomadas as decisões coletivas e individuais que afetam 
diretamente o desenvolvimento turístico e as atividades diárias dentro de 
uma destinação. 

 

De acordo com Jenkins e Lickorisch (2000, p. 200), “uma política é uma 

consideração racional das alternativas”, pois requer a melhor escolha sobre a 

utilização de recursos, como capital, mão de obra e até mesmo recursos 

naturais disponíveis para aproveitamento do turismo. 

Para Goeldner; Ritchie e McIntosh (2002, p. 295), “a política de turismo 

deve promover benefícios aos destinos turísticos ao mesmo tempo em que deve 

estar atenta para minimizar impactos negativos, como sazonalidade e efeitos 

diretos ao meio ambiente”. 

A maior contribuição das políticas específicas para a atividade turística 

está em oferecer um direcionamento para a localidade e um planejamento em 

longo prazo que permita seu crescimento e sustentabilidade perante a 

concorrência. 

Existe a necessidade de “uma política turística com destaque para a 

articulação com as políticas da cultura, do ambiente e de outras formas de 

utilização dos recursos e espaços naturais” (BAPTISTA, 2003, p. 78), que 

fortalecerão o planejamento das atividades nas escalas regionais e municipais. 

 
 

1.1.2 Planejamento turístico 
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O turismo na atualidade é um dos ramos que mais cresce em nível 

mundial, passando a ser visto por muitas localidades como a solução dos 

problemas econômicos contidos em suas regiões. Porém, para tanto, se faz 

necessário um planejamento desta atividade para que a mesma possa vir a gerar 

benefícios socioeconômicos contínuos, além de outros benefícios; caso 

contrário, a atividade turística pode vir a ser destruidora dos recursos 

disponíveis, podendo muitas vezes dar fim a uma destinação turística. 

Quando o planejamento desta atividade é realizado, os benefícios trazidos 

por ela são inúmeros e relevantes para as localidades, como a distribuição de 

renda e empregos entre a comunidade local, permitindo que os moradores 

transformem-se em agentes deste planejamento, ajudando na elaboração e na 

execução do plano, contribuindo para o desenvolvimento da atividade turística 

de forma sustentável na sua comunidade. “O turismo,  quando não planejado e 

monitorado permanentemente, pode gerar muitos efeitos negativos na 

comunidade receptora” (DIAS, 2008, p. 28). 

Quando se pensa em turismo, um dos fatores fundamentais para a 

execução desta atividade é o planejamento, pois através dele o turismo passa a 

ser pensado para uma determinada localidade, levando em conta as suas mais 

diversas características. Porém, o que vemos na realidade é exatamente o 

contrário, as cidades querem desenvolver a atividade turística de imediato, 

pensando somente nos benefícios econômicos que a mesma pode gerar, sem 

pensar que se não for bem planejada, os efeitos negativos desta atividade serão 

muito mais evidentes do que os positivos. 

Segundo BARRETTO (2003:12) 
 

O planejamento é uma atividade, não é algo estático, é um devir, um 
acontecer de muitos fatores concomitantes, que têm de ser coordenados 
para se alcançar um objetivo que está em outro tempo. Sendo um 
processo dinâmico, é lícita a permanente revisão, a correção de rumos, 
pois exige um repensar constante, mesmo após a concretização dos 
objetivos. 

 

É necessário levar em consideração que o planejamento turístico não é 

um processo estático, ou seja, não permite mudanças, modificações. Muito pelo 

contrário, o processo de planejamento dos espaços turísticos pode e deve ser 

flexível de forma a adaptar-se à realidade do local planejado, visando dessa 

forma um melhor aproveitamento desta atividade, bem como, o alcance dos 
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objetivos propostos. “O planejamento do turismo deve considerar todas as 

formas possíveis de contribuição ao bem-estar dos moradores e 

desenvolvimento integral do destino” (PETROCCHI, 2009, p. 2). 

O planejamento deve minimizar os impactos negativos e maximizar os 

benefícios gerados pela atividade turística, de forma a contribuir para a 

conservação e preservação dos patrimônios das localidades, sejam eles 

culturais, históricos, sociais ou ambientais, pois todos eles são importantes para 

o desenvolvimento do turismo. Porém, para que este planejamento ocorra, faz-

se necessário que sejam definidos os objetivos do mesmo, bem como ocorra a 

divisão das tarefas entre os parceiros, de forma que se possam alcançar as 

metas propostas dentro dos prazos estipulados, fazendo com que cada um 

contribua neste processo de alguma maneira, para que se sintam pertencentes 

também a este desenvolvimento (DIAS, 2008). 

O planejamento turístico também está vinculado a uma transformação 

previamente orientada pelos interesses da comunidade. Na visão de Beni (1999, 

p. 12), 

Planejamento é o processo de interferir e programar os fundamentos 
definidos do turismo que, conceitualmente, abrange em três pontos 
essenciais e distintos: estabelecimento de objetivos, definição de cursos 
de ação e determinação da realimentação, já que a atividade apresenta 
enorme interdependência e interação de seus componentes. 

 

Quanto mais complexo for o objetivo a ser alcançado, mais complexo será 

o processo de planejamento e, consequentemente, será possível ordenar 

prioritariamente as ações a serem executadas de modo a alcançar os resultados 

esperados. 

 
A ação de planejar implica basicamente numa intervenção deliberada, 
tendo como base o conhecimento racional dos processos 
socioeconômicos, que permitem uma transformação de uma região de 
acordo com os interesses e as aspirações de desenvolvimento da 
comunidade. (MEDEIROS, 2003, p. 78). 

 

Molina e Rodriguez5 (2001, p.81) tratam o planejamento turístico como 

essencial para a sustentabilidade da atividade turística e indicam que este “é um 

processo sistemático e flexível, cujo único fim consiste em garantir a 

 

5 
MOLINA, S., RODRIGUEZ, S. (2001). Planejamento Integral do Turismo: um enfoque para 

a América Latina. Bauru: Edusc. 
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consecução dos objetivos que, sem este processo, dificilmente poderiam ser 

alcançados”. Hall (2001, p.24) sustenta que o processo de planejamento turístico 

não está apenas vinculado à simples tomada de decisão. Este não trata apenas 

de decidir o que deve ser oferecido no futuro de uma comunidade. “O 

planejamento turístico é um tipo de tomada de decisões e elaboração de 

políticas, portanto, lida com um conjunto de decisões interdependentes ou 

sistematicamente relacionadas e não com decisões individuais”. 

 
1.2 O que é desenvolvimento 

 
 

Desde a década de sessenta, do século XX, o conceito de 

desenvolvimento tem assumido uma importância fundamental na abordagem da 

melhoria das condições de vida dos seres humanos. 

O conceito de desenvolvimento está associado à modernidade. Os 

valores burgueses do individualismo, da racionalidade, do trabalho, da ordem, 

do progresso e da acumulação de capital se transformam em valores supremos 

das sociedades ocidentais. 

A acumulação de capital se constrói pelo excedente e o desenvolvimento 

é uma das formas que assumem esse excedente (FURTADO, 1984). Neste 

sentido, os fundamentos do capitalismo, com os ideais de riqueza e progresso, 

sentam suas bases na revolução industrial, como único modelo possível para o 

desenvolvimento dos Estados-Nação modernos. 

Segundo J. Milando (2005), o conceito de desenvolvimento abarca hoje 

as três seguintes e distintas dimensões: i) o “desenvolvimento-processo”, ii) o 

“desenvolvimento-resultado” e iii) o “desenvolvimento-utopia”. A primeira 

dimensão refere-se ao conjunto de práticas sociais em curso desenhadas pelos 

atores ou operadores de desenvolvimento; já a segunda reporta-se aos 

resultados do processo ou às suas consequências práticas; e por fim, a terceira 

dimensão, emerge como uma mera representação social do inatingível 

apresentado como possível e imperativo por parte das sociedades “mais 

desafogadas” economicamente, e pretende justificar intervenções nas 

sociedades alvo, as quais têm como consequência a sua subordinação social e 

econômica face às duas primeiras. 
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O desenvolvimento econômico é, assim, um fenômeno histórico, de um 

lado relacionado com o surgimento das nações e a formação dos estados 

nacionais ou estados-nação, e, de outro, com a acumulação de capital e a 

incorporação de progresso técnico ao trabalho e ao próprio capital, que ocorrem 

sob a coordenação das instituições e principalmente de mercados relativamente 

competitivos. 

O desenvolvimento é, portanto, um fenômeno relacionado com o 

surgimento das duas instituições fundamentais do novo sistema capitalista: o 

estado e os mercados. Para que isto se compreenda melhor, é preciso definir 

com algumas expressões aqui empregadas, porque elas têm significados 

diferentes. 

Uma sociedade desenvolvida é aquela capaz de garantir o crescimento 

da produção, do consumo e da renda. Nessa perspectiva, a meta do 

desenvolvimento é uma sociedade industrial urbana, cujo moderno é medido de 

acordo com o nível de industrialização e urbanização da sociedade. 

O desenvolvimento econômico implica mudanças estruturais, culturais e 

institucionais, existe uma longa tradição que rejeita a identificação de 

desenvolvimento econômico com crescimento da renda per capita ou 

simplesmente crescimento econômico; serão utilizadas as duas expressões 

como sinônimas. De fato, se definirmos crescimento econômico como simples 

aumento da renda per capita, os dois termos não se confundem porque há casos 

em que a produção média por habitante aumenta, mas mesmo no longo prazo 

não ocorre o aumento generalizado dos salários e dos padrões de consumo da 

sociedade. 

Assim, desenvolvimento econômico ligado ao desenvolvimento do turismo 

não significa uma melhora na qualidade de vida e nos padrões econômicos da 

população que vive neste contexto. 

 
1.3 A relação entre turismo e desenvolvimento 

 
 

O turismo é resultante do deslocamento de pessoas para lugares 

diferentes do seu entorno habitual, exercendo, a partir do seu desenvolvimento 

no local, influências no surgimento de benefícios e impactos negativos para o 

destino. 



23 
 

 

A atividade turística se destaca pela possibilidade de proporcionar o 

crescimento e desenvolvimento local a partir do momento em que agrega 

melhorias para os seus atores sociais. Nesse sentido, o planejamento turístico 

torna-se indispensável para minimizar os impactos negativos e potencializar os 

positivos decorrentes da atividade. 

O discurso do setor público é de que o turismo pode propiciar o 

desenvolvimento, entretanto os resultados que têm sido verificados apresentam 

apenas crescimento econômico. Isto é, ocorre uma maximização das 

desigualdades sociais do local. Logo, surge a contradição entre conceitos de 

crescimento e desenvolvimento. Furtado (1983, p. 90) destaca 

[...] o conceito de desenvolvimento compreende a ideia de crescimento, 
superando-a. Com efeito: ele se refere ao crescimento de um conjunto 
de estrutura complexa. Essa complexidade estrutural não é uma questão 
de nível tecnológico. Na verdade, ela traduz a diversidade das formas 
sociais e econômicas engendrada pela divisão do trabalho social. [...]. O 
conceito de crescimento deve ser reservado para exprimir a expansão 
da produção real no quadro de um subconjunto econômico. Esse 
crescimento não implica, necessariamente, modificações nas funções de 
produção, isto é, na forma em que se combinam os fatores no setor 
produtivo em questão. 

 

Enquanto atividade social, política, ambiental, cultural e, sobretudo, 

econômica, o turismo pode atuar de forma positiva e/ou negativa. (OLIVEIRA, 

2010). Em relação à autoestima da comunidade anfitriã, estimula o orgulho pela 

cidade através do fortalecimento da autoimagem local na mídia. Os 

investimentos em infraestrutura básica e de apoio turístico melhoram as 

condições de vida dos moradores ao mesmo tempo em que favorecem os 

visitantes. (DIAS, 2005). Por ser um fenômeno de interação entre o turista e o 

núcleo receptor, o turismo oferece um intercâmbio cultural entre visitante e 

residente, aumentando a compreensão e o respeito às diferenças, através do 

conhecimento de outras culturas. (BARRETTO, 2007). 

Tajfel (1972) considera que a identidade social tem dois aspectos: o 

primeiro diz respeito ao sentimento de pertencer ao grupo em que se está 

inserido; e o segundo, ao significado emocional e avaliativo atribuído a essa 

integração. 

Logo, quando os turistas (os outros) vêm, representam uma ameaça à 

identidade local, pois não fazem parte dela e não expressam as mesmas 

emoções e sentimentos dos moradores, surgindo o preconceito e sentimentos 
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negativos frente aos visitantes. Quando se comportam de maneira mais 

desinibida, ousada e dispostos a correr riscos, cria-se nos residentes uma apatia 

pelos turistas (DIAS, 2005). 

O turismo também pode acentuar problemas como criminalidade, 

prostituição, congestionamentos, poluição e falta d’água, causando o 

descontentamento nos residentes e visitantes, levando ao surgimento de 

experiências negativas, envolvendo sentimentos, percepções e memórias que 

podem fugir do controle ou vontade do ego − complexo de inferioridade, de 

superioridade e de ambição (SILVA, 2001). 

Em relação à economia, o turismo sempre apresenta destaque, pela 

criação de inúmeros empregos diretos e indiretos e pelo incentivo à diversidade 

econômica local a partir do desenvolvimento dos setores em iniciativas baseadas 

em sinergias locais. Isto porque há o surgimento e ampliação de oportunidades 

de negócios envolvendo diversos segmentos locais e gerando benefícios de 

forma mais equânime a todos os envolvidos na atividade (RODRIGUES, 2007). 

Em geral, o turismo se constitui num tipo de serviço (CANO, 1998) 

prestado à sociedade, com fins lucrativos, que abrange vários outros tipos de 

insumos para a realização da atividade. No entanto, Swarbrooke (2000) atenta 

que a excessiva dependência financeira da atividade turística torna a economia 

mais vulnerável a mudanças no mercado de turismo. 

Além disso, a atividade pode gerar o aumento no custo de vida local, 

quando, na formação dos preços dos produtos e serviços existentes, leva em 

consideração o poder aquisitivo dos turistas, o qual geralmente se apresenta 

maior que o da população autóctone. A especulação imobiliária também 

desfavorece os residentes a partir do aumento significativo do valor do solo local 

em decorrência da sua utilização para o turismo. (SANCHO, 2001). 

Neste contexto, o turismo tem sido um instrumento na geração de divisas 

para o local pela geração de emprego e renda e maior arrecadação de impostos, 

além de ser considerado por muitos autores como uma indústria (BARRETTO, 

2007; GASTAL, 2000; SERRANO; BRUHNS; LUCHIARI,  2000.), 

dentre diversos fatores, pelas transformações ocorridas em uma região, já que 

consiste em uma atividade de integração entre a produção, distribuição e o 

consumo de bens e serviços visando à satisfação da demanda. Esta percepção 
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enquadra-se no ponto de vista dos economistas neoclássicos a partir da visão 

de integração, cooperação e centralização, levando em conta a concepção de 

polo. (BALANZÁ, 2003). 

O turismo funciona como polo, pela descentralização de atividades que 

são atraídas pela força integradora das diversas partes que compõem o espaço. 

O polo tende a organizar a atividade pela integração e, desta forma, o turismo 

pode ser um instrumento na geração de renda para o desenvolvimento local. 

Souza (2009), quando explana a respeito da teoria da polarização 

(processo que ocorre entre as unidades produtivas regionalmente, propagando- 

se através de impulsos econômicos desequilibrados), cita o incentivo no 

surgimento de polos secundários e da indústria motriz. Esta exerce empenhos 

motores significativos sobre o crescimento local e regional, surgimento e atração 

das empresas satélites, fornecedoras de insumos para a atividade principal, 

ocorrendo a indução significativa sobre o crescimento no interior do complexo. 

Um determinado destino pode se transformar em um polo turístico 

utilizando os insumos (características locais) para o crescimento local, o que 

possibilita a criação de atividades secundárias provenientes do turismo. É 

importante ressaltar que o crescimento econômico em cada região deve ser 

baseado em diversos setores, pois indústria motriz não é o único elemento de 

desenvolvimento regional. Outro fator importante abordado na teoria do 

crescimento endógeno e teoria dos polos é o fato de a região possuir as fontes 

de seu próprio crescimento, e que o meio cria as condições para a atração de 

capitais de outras áreas. (BARQUERO, 2002). 

No entanto, a ampliação progressiva de segmentos e setores de 

mercados diferentes do original ocorre através do alcance do nível 

suficientemente elevado de desenvolvimento do sistema produtivo local. 

(GAROFOLI, 1994). O turismo pode impulsionar o desenvolvimento de setores 

da economia (BRASIL, 2010), gerando o efeito multiplicador em setores ligados 

direta e indiretamente à atividade. Exemplifica Dias (2010) que o viajante poderá 

utilizar os serviços de hospedagem, alimentação, entretenimento, transportes, 

os de saúde e comércio em geral. 
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Por outro lado, o turismo pode se concentrar em uma pequena parcela de 

pessoas, excluindo a comunidade dos benefícios gerados, e o lugar central (polo 

turístico) pode centralizar as mudanças estruturais apenas para beneficiar a 

atividade. Vale salientar que o turismo é sazonal e que o desenvolvimento no 

capitalismo é desigual e combinado. Como tal, observa-se um crescimento 

“polarizado” e as “atividades econômico-sociais restringem-se a “alguns pontos 

do espaço”, segundo a percepção de Perroux (1977 apud WILTGEN, 1991). 

Este fato confirma a existência de uma unidade motriz através da 

existência de polos principais, concentração dos investimentos em infraestrutura 

e de atividades diretamente produtivas em determinadas regiões. No entanto, o 

polo principal deve favorecer a formação de polos secundários e o surgimento 

das indústrias nas regiões periféricas. (PERROUX, 1977). 

O desenvolvimento local consiste em um modelo participativo, com o 

incentivo de iniciativas endógenas e exógenas, que utilizam as potencialidades 

da região favorecendo o desenvolvimento espontâneo planejado ou forçado 

(JESUS, 2007) e a melhoria dos indicadores sociais e econômicos. (SOUZA, 

2009). Nesse sentido, o crescimento não leva a um desenvolvimento local, 

principalmente se ocorrer a acumulação de capital para uma pequena parcela 

da população. 

Por isso, é necessário identificar se o turismo constitui-se um polo de 

crescimento ou desenvolvimento local a partir do fomento de iniciativas que 

levam à melhoria da qualidade de vida da população local. 

Existem diversas interpretações a respeito do conceito de 

desenvolvimento local, todavia Buarque (2001, p. 14) afirma que 

O desenvolvimento local pode ser conceituado como um processo 
endógeno de mudança, que leva ao dinamismo econômico e à melhoria 
da qualidade de vida da população em pequenas unidades territoriais e 
agrupamentos humanos. Para ser consistente e sustentável, o 
desenvolvimento local deve mobilizar e explorar as potencialidades 
locais e contribuir para elevar as oportunidades sociais e a viabilidade e 
competitividade da economia local; ao mesmo tempo, deve assegurar a 
conservação dos recursos naturais locais, que são a base mesma das 
suas potencialidades e a condição para a qualidade de vida da 
população local. Este empreendimento endógeno demanda, 
normalmente, um movimento de organização e mobilização da 
sociedade local, explorando as suas capacidades e potencialidades 
próprias, de modo a criar raízes efetivas na matriz socioeconômica e 
cultural da localidade. 
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Para Buarque (2004, p. 34) o desenvolvimento local sustentável é um 

processo de transformação social com vistas à 

“[...] elevação das oportunidades da sociedade, compatibilizando, no 
tempo e no espaço, o crescimento e a eficiência econômicos, a 
conservação ambiental, a qualidade de vida e a equidade social, partindo 
de um claro compromisso com o futuro e a solidariedade entre 
gerações”. 

 

O autor Endlich (2007, p. 11) destaca que “[...] o desenvolvimento local é 

uma resposta à reestruturação produtiva que situa o desenvolvimento desigual 

num contexto de regiões ganhadoras e regiões perdedoras”. 

O mesmo autor destaca também que o desenvolvimento deve estar 

pautado em transformação consciente da experiência local, ou seja, 

preocupando-se com o presente, bem como com as gerações futuras (MILANI, 

2005). 

Das diversas atividades econômicas existentes no mundo, uma é o 

turismo, o qual se materializa no lugar e tem sido opção do discurso 

desenvolvimentista para ascensão das economias locais ou regionais. Por 

conseguinte, é importante o respeito ao endógeno, bem como a valorização da 

participação da população local na construção e execução do planejamento e 

gestão, isto é, a atividade precisa ocorrer na perspectiva de contribuir para o 

desenvolvimento local (BUARQUE, 2001 e 2004; JESUS, 2007; ENDLICH, 

2007; HANAI, 2012). 

 
 

1.3.1 Os efeitos do Turismo 

 
 

O turismo tem efeito direto e indireto na economia de uma localidade ou 

região. 

Os diretos são os resultados das despesas realizadas pelos turistas 

dentro dos próprios equipamentos e de apoio, pelos quais o turista pagou 

diretamente. 

Os efeitos indiretos resultam da despesa efetuada pelos equipamentos e 

prestadores de serviços turísticos na compra de bens e serviços de outro tipo. 

Trata-se de recurso financeiro que foi trazido pelo turista, mas que será gasto 

por outrem que o recebera deste em primeira mão. Numa terceira etapa de 

circulação dos recursos advindos da atividade turística estão os efeitos 
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induzidos, que são constituídos pelas despesas realizadas por aqueles que 

receberam o recurso dos prestadores dos serviços turísticos e similares. 

(BARRETTO, 1995). 

O efeito multiplicador da atividade turística é uma consequência positiva 

para o desenvolvimento local e/ou regional, uma vez que não é apenas o núcleo 

receptor que se beneficia. Qualquer cidade pode se beneficiar do turismo mesmo 

não tendo a presença do turista no município. Basta que o município seja 

fornecedor de bens que serão consumidos pelos turistas, como produtos 

artesanais, industriais, agrícolas, alimentícios, mão de obra, entre outros 

produtos e serviços. 

A atividade atua indiretamente, gerando renda não só na indústria turística 

complementar, mas em quase todos os setores econômicos. Seu reflexo faz-se 

sentir na construção civil, na indústria alimentar, na produção de móveis e 

utensílios domésticos, nos serviços de profissionais liberais e no movimento 

bancário. O setor público é afetado pela realização de obras, no incremento do 

comércio em geral, especialmente aos ligados aos produtos típicos. Pelo mesmo 

processo de reação, beneficia-se toda a rede de indústrias e serviços 

relacionados ao transporte, tais como postos de gasolina, oficinas mecânicas, e 

atividades vinculadas aos veículos automotores. Na indústria complementar, o 

setor de diversão e cultura sofre uma dinamização proporcional ao incremento 

da atividade turística. 

De acordo com Dudley (1993, apud Tosun, 2001), o desenvolvimento não 

está apenas relacionado com o aumento de riqueza. Também está relacionado 

com mudanças nos comportamentos, nas aspirações e na forma de se 

compreender o mundo. 

Na mesma linha, Harrison (1990) considera que o desenvolvimento é uma 

mudança positiva, profunda e contínua na totalidade da experiência humana. 

Os efeitos multiplicadores do turismo mostram o aumento na produção, 

nos rendimentos do trabalho e no emprego através das relações intersetoriais 

que ocorrem numa dada região, como resultado das despesas em turismo 

(Frechtling e Horváth, 1999). Esses efeitos, que podem ser diretos, indiretos e 

induzidos, influenciam toda a economia de uma região ou país (Khan et al., 

1995). 
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1.4 As várias modalidades do turismo 

 
 

O Turismo representa na atualidade uma das atividades mais expressivas 

economicamente, além de ser uma prática social, já que é capaz de transformar 

a dinâmica espacial do lugar em seus aspectos sociais, ambientais e culturais. 

Tem como função principal a superação do cansaço proporcionado pelo 

trabalho, assim como o lazer e a apreciação de lugares e culturas diferentes. O 

turismo apresenta-se em muitas modalidades, como veremos a seguir. 

 
1.4.1 Turismo Rural 

 
 

O registro de atividades turísticas no meio rural remonta à antiga Roma, 

quando os povos da Babilônia (4.000 a.C) utilizavam o bucolismo do campo para 

fugir da agitação da polis. Mil anos depois, os turistas já viajavam ao Egito para 

conhecer as pirâmides e o rio Nilo. Na Idade Média, a aristocracia inglesa se 

refugiava no campo, nas longas viagens chamadas grand tour. No início do 

século XI já existiam as hospedarias rurais espanholas, que conduziam ao 

caminho de Santiago de Compostela (ROQUE, 2004). 

Embora a visitação a propriedades rurais seja uma prática antiga e comum 

no Brasil, apenas há pouco mais de vinte anos passou a ser considerada uma 

atividade econômica e caracterizada como Turismo Rural. Tendo como 

referência Beni6 (2006), 

Turismo rural: ostenta uma proposta de utilização turística dos espaços 
rurais, o que não impede de incluir também, em caráter complementar, 
os espaços naturais integrantes do seu entorno ambiental. Devido a isso, 
estabelece salutares interfaces com o ecoturismo, nem por isso  se 
abstendo de manter o caráter eminentemente rural que o identifica diante 
da preferência pública voltada para esse tipo de opção turística. (apud 
PIRES, 2002, p. 138). 

 

Entretanto segundo Araújo (2000, p. 31) turismo rural se trata de uma 

[...] oferta de atividades recreativas, alojamentos e serviços, que tem 
como base o meio rural, dirigidas especialmente aos habitantes das 
cidades que buscam gozar suas horas de lazer, descanso ou férias, em 
contato com a natureza e junto à população local. 

 
6 

Beni, autor de vários livros sobre o turismo e seu impacto na sociedade. 
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Turismo rural é o conjunto de atividades turísticas desenvolvidas no  meio 

rural, comprometido com a produção agropecuária, agregando valor a produtos 

e serviços, resgatando e promovendo o patrimônio cultural e natural da 

comunidade. (SEGMENTAÇÃO DO TURISMO MARCOS CONCEITUAIS7, 

2004, p. 49). 

O Turismo Rural pode ser explicado, principalmente, por duas razões: a 

necessidade que o produtor rural tem de aumentar sua fonte de renda e de 

agregar valor aos seus produtos; e a vontade dos moradores urbanos de 

encontrar e reencontrar raízes, de conviver com a natureza, com os modos de 

vida, tradições, costumes e com as formas de produção das populações do 

interior. 

Entre as principais características de um empreendimento de turismo rural 

estão as questões culturais, como gastronomia característica e arquitetura 

atrativa, condições que em muitos casos superam em importância os atrativos 

naturais. Outra característica desse tipo de negócio é a criação de oportunidades 

de empregos, considerando que geram interesse das populações em atividades 

diversas, antes confinadas à propriedade e que passam a ser disponibilizadas 

ao comércio local, como elaboração de produtos artesanais (cachaça, pães, 

geleias, conservas, embutidos etc), artesanato, restaurantes de comidas típicas 

e trilhas ecológicas, entre outros. (CAMPANHOLA; GRAZIANO DA SILVA, 

1999). 

Assim, o turismo rural deve contribuir como uma nova vertente das 

atividades econômicas e aumentar a competitividade no setor turístico, 

promovendo a construção de equipamentos e infraestruturas importantes para a 

população local e para os turistas, e o equilíbrio entre os sistemas ecológicos, 

econômicos, sociais e culturais. 

 
 

1.4.2 Agroturismo 
 
 
 

 
7 
SEGMENTAÇÃO DO TURISMO MARCOS CONCEITUAIS. Brasília, 2004. Documento que 

fundamenta as várias modalidades de turismo. 
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Outro segmento é o agroturismo, que se confunde com turismo rural, pois 

compartilham a mesma ideia voltada ao turismo nas áreas rurais. Entretanto, 

segundo Pires (2002, p. 103) 

Agroturismo realiza-se em fazendas ou propriedades rurais. É um 
segmento do turismo em áreas rurais que se localizam em fazendas 
preferencialmente ativas, podendo o turista participar das diferentes 
atividades agropecuárias. 

 
Agroturismo para Beni (2006, p. 456-457): 

Destacam-se aqui dois grandes aspectos que distinguem este segmento 
do turismo rural. O primeiro é a produção agropastoril em escala 
econômica que representa a maior fonte de rendimento da propriedade 
e, o turismo, receita complementar. O segundo é que as próprias 
atividades agropastoris constituem, em si mesmas, o principal diferencial 
turístico. Neste caso, os turistas, para viver a autêntica experiência da 
vida no campo e da ruralidade, poderão ou não participar da rotina diária 
dos afazeres domésticos ou produtivos da propriedade. É importante 
destacar aqui que a atividade turística deve obedecer a parâmetros de 
ocupação conforme a capacidade de carga e suporte das atividades 
produtivas da propriedade que, caso contrário, comprometerá a 
quantidade e a qualidade do produto, considerando-se que a intromissão 
do visitante, em seu desejo natural de querer saber sobre métodos e 
técnicas de manufatura, muitas vezes, interfere-se na relação do 
trabalho, provocando atrasos ou avarias nos bens produzidos. 

 

Schneider (2006), baseado em autores como Graziano, Vilarinho e Dale 

(1998), também considerou o agroturismo como uma das modalidades de 

turismo rural praticadas no Brasil, juntamente com o ecoturismo, turismo cultural, 

esportivo e ecológico. Todas essas modalidades englobam os empreendimentos 

localizados em áreas rurais, tais como hotéis fazenda, que prestam serviços e 

atividades de acolhimento, hospedagem, transporte, alimentação, lazer, 

recreação e entretenimento, entre outros. Campanhola e Graziano da Silva 

(1999) refinaram o conceito de agroturismo, definindo-o como o conjunto de 

atividades desenvolvidas dentro da propriedade, que são complementares às 

ocupações agrícolas, tais como hotel fazenda, pesque- pague, pousada, 

restaurante típico, vendas diretas do produtor, ou seja, atividades que possuem 

relação com o cotidiano dos moradores. 

O agroturismo e o ecoturismo (atividades realizadas em áreas com 

recursos naturais preservados, como cachoeiras, rios, florestas, e que têm como 

finalidade o estudo, contemplação e desfrute da flora e fauna, bem como de 

manifestações culturais) estão entre as modalidades que mais se destacam no 

Brasil. 
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1.4.3 Ecoturismo 
 

A modalidade ecoturismo se diferencia do turismo de aventura devido a 

sua finalidade de trabalhar com a consciência ambientalista dos profissionais e 

turistas envolvidos na atividade. Para o ecoturismo, não encontramos normas 

específicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), porém, 

existem normas da atividade de turismo de aventura que se adéquam às 

atividades ecoturísticas e que devem ser seguidas. 

O ecoturismo, conhecido igualmente como “turismo ecológico” é um dos 
segmentos turísticos que mais cresce no mundo. Seu crescimento é 
estimado em 20% ao ano, conforme resultados obtidos através de 
entrevista com operadores de ecoturismo e peritos do setor. Os motivos 
deste crescimento são muitos, e entre eles, com grande relevância, está 
sua relação com o desenvolvimento sustentável, e por tal, goza de 
grande simpatia do Poder Público. O ecoturismo é um sinônimo de 
desenvolvimento sustentável (SEGMETAÇÃO DO TURISMO, 2004, p. 
9). 

 
 

A partir da consciência do ambiente natural surge uma pressão político- 

social para a criação do sistema de Unidades de Conservação, que foram assim 

definidas em função da existência de atrativos naturais de grande valor 

contemplativo, como cataratas, abismos, cavernas, rios ou marcos históricos 

(MENDONÇA; NEIMAN, ca. 2000), que nos trazem a discussão sobre o uso dos 

termos preservação e conservação no contexto da sustentabilidade. Fatores 

estes grandemente considerados por aqueles que realizam o ecoturismo. Por 

um lado, a preservação é conceituada como uma forma de proteção da natureza, 

por seu caráter original, sem que seja preciso fazer associação de seu uso pelo 

homem. 

Por outro, a conservação está relacionada ao nosso cuidado com a 

natureza, nas mais diversas formas de utilização e manejo racional dos recursos 

disponíveis (BRASIL, 2010). Independente de qualquer fato, o patrimônio natural 

é entendido por Mendonça e Neiman, como uma questão espiritual, ética ou 

mítica, desconsiderando a simples contabilização de quanto dinheiro esses 

recursos nos darão no futuro. 

A prática do Ecoturismo pressupõe o uso sustentável dos atrativos 

turísticos. 

O desenvolvimento sustentável é um modelo econômico, político, 
social, cultural e ambiental equilibrado, que satisfaça as necessidades 



33 
 

 
 

das gerações atuais, sem comprometer a capacidade das gerações 
futuras de satisfazer suas próprias necessidades (CATALISA, 2003, p. 
1). 

 

O documento “Diretrizes para uma Política Nacional de Ecoturismo” que 

estabelece os conceitos pertinentes ao segmento de ecoturismo, no Brasil, bem 

como a definição dos critérios de exploração sustentável do potencial constituído 

por nossas belezas naturais e valores culturais define ecoturismo como sendo: 

Segmento da atividade turística que utiliza, de forma sustentável. O 
patrimônio natural e cultural, incentiva a sua conservação e busca a 
formação de uma consciência ambientalista através da interpretação  do 
ambiente, promovendo o bem estar das populações envolvidas 
(EMPRESA BRASILEIRA DE TURISMO, 1994). 

 

Para Beni (2006, p. 354) a definição de Ecoturismo como: 
 

Denominação dada ao deslocamento de pessoas a espaços naturais 
delimitados e protegidos pelo Estado ou controlados em parceria com 
associações locais e ONGs. Pressupõe sempre uma utilização 
controlada da área com planejamento de uso sustentável de seus 
recursos naturais e culturais, por meio de estudos de impacto ambiental, 
estimativas da capacidade de carga e suporte do local, monitoramento e 
avaliação. 

 
 

As definições de ecoturismo na literatura da área são muito semelhantes, 

porém para Kinker (2002, p. 9) 

É um segmento relativamente novo do turismo de natureza. O que o 
diferencia dos outros é que ele abrange em sua conceituação a 
experiência educacional e interpretativa, a valorização das culturas 
tradicionais locais, a promoção da conservação da natureza e do 
desenvolvimento sustentável. 

Nesse contexto, surgem os ambientalistas, que passam a lutar pela 

sensibilização em relação a temas como conservação e preservação. 

O turismo de massa tradicional e o turismo de consumo começam então 
a ser questionados por políticas de preservação da natureza, passando 
a ser substituídos pelo “turismo sustentável”, que compreende “formas 
de turismo que satisfaçam hoje as necessidades dos turistas, da 
indústria do turismo e das comunidades locais, sem comprometer a 
capacidade das futuras gerações de satisfazerem suas próprias 
necessidades” (SWARBOOK, 2000, p.12). 

 

Esse tipo de turismo pressupõe atividades que promovam a reflexão e a 

integração homem e ambiente, em uma inter-relação vivencial com o 

ecossistema, com os costumes e a história local. Deve ser planejado e 
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orientado visando o envolvimento do turista nas questões relacionadas à 

conservação dos recursos que se constituem como patrimônio. 

Pires (1998) salienta, então, que uma abordagem adequada do 

ecoturismo junto a um estudo das atividades deve considerar: elaboração de 

roteiros, desenvolvimento de destinos, implantação de meios de hospedagem, 

etc, devendo se orientar pela observação de alguns critérios que deverão ser 

satisfeitos para merecer o rótulo eco, fazendo-nos pensar sobre uma proposta 

de elaboração de planejamento turístico para os destinos, o que seria uma 

alternativa viável para o desenvolvimento conservacionista e/ou 

preservacionista. 

É essa visão de salva-guarda ou respeito à natureza que leva o 
ecoturista à prática da atividade, pois nesses ambientes, existe uma 
certa ligação afetiva, emotiva, espiritual na busca pessoal por espaços 
que proporcionem o bem-estar inerente a essas situações interativas. 
Toda essa harmonia faz com que o homem perceba sua limitação em 
não saber recriar a natureza e, daí, o desejo de zelar e proteger 
(MENDONÇA; NEIMAN, 2000, p. 166). 

 

No entanto, a relação do turismo com o meio ambiente parece ser pouco 

favorável do ponto de vista ambientalista, quando se pode visualizar a prática 

comum do turismo de massa. Nesse tipo de turismo se verifica uma 

concentração excessiva de visitantes aliado a equipamentos e infraestrutura, 

deixando um impacto significativo nas destinações de todo o mundo, várias delas 

sofrendo consequência de decadência, além dos outros impactos negativos para 

o ecossistema (BRASIL, 2010). 

Porém, Mendonça e Neiman (ca. 2000, p. 167) observam que o Turismo 

Ecológico ou um Ecoturismo ainda é uma atividade restritiva, pois, segundo eles, 

“infelizmente, no entanto, a visitação aos espaços preservados não é acessível 

a todos, e só quem tem recursos financeiros para se deslocar até eles é que 

pode conhecê-los”. Estes autores observam, ainda, que o ecoturismo surgiu 

como um negócio, em que a produção de viagem para essas áreas se sobrepõe 

a oferta de experiências e conhecimento. 

Mendonça e Neimam (ca. 2000, p. 171) dizem que a atuação educadora 

de todos que participam dessa atividade facilita o quadro de visão de processos 

importantes de mudança nos destinos, onde aparecem novos meios de tornar o 

ecoturismo mais agradável ecologicamente, fazendo dele “uma 
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atividade com dinâmica própria, capaz de proporcionar experiências de resgate 

muito significativas para os indivíduos e para a sociedade”. 

Estudos na área afirmam que a prática do ecoturismo, com as 

experiências passadas nos destinos traz para o visitante um questionamento 

sobre os valores da vida, voltando para casa renovado, enriquecido e tendo outra 

visão de encarar os aspectos indesejáveis de seu cotidiano. Tudo isso por conta 

de um condicionamento cultural oposto ao seu, no momento em que se entrega 

àquela forma de viver e conviver momentos em meio à natureza e comunidades 

locais. 

 
1.4.4 Turismo de Aventura 

 
 

As mais diversas definições encontradas acerca do turismo de aventura, 

aparentemente se complementam, baseando-se na trajetória da 

sustentabilidade ambiental e no prazer que o turista pode sentir ao usufruir dos 

produtos e serviços ofertados pelas empresas que trabalham em cima desta 

interação do homem com a natureza. O turismo de aventura é entendido como 

uma atividade correspondente ao ecoturismo, porém, possui abrangência 

conceitual com suas características, aspectos e atributos peculiares que lhe 

conferem identidade (BRASIL, 2009, p. 210). 

É uma atividade associada ao ecoturismo, no entanto, possui 

características e consistência mercadológicas próprias. A palavra aventura – do 

latim adventura, o que há por vir – remete a algo diferente. Para fins deste 

conceito consideram-se atividades de aventura as experiências físicas e 

sensoriais recreativas que envolvem desafio, riscos avaliados, controláveis e 

assumidos que podem proporcionar sensações diversas: liberdade, prazer, 

superação. É um segmento de mercado que cresce muito, formado pelos 

fornecedores de equipamentos, seguradoras além de outros produtos 

associados à prática da atividade de aventura. 

Conforme Matheus, (2005, p. 39) “Turismo de aventura compreende os 

movimentos turísticos decorrentes da prática de atividades de aventura de 

caráter recreativo e não competitivo”. 

 
Segundo Pires (2002, p.104), turismo de aventura é 
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Utilizar o entorno rural ou o meio natural com recurso para produzir 
sensações de descoberta nos praticantes, O objetivo principal é 
transmitir essas sensações, necessitando para tanto de espaços pouco 
utilizados turisticamente. 

 

As atividades de aventura pressupõem determinado esforço e riscos 

controláveis, os quais podem variar de intensidade conforme a exigência de cada 

atividade e a capacidade física e psicológica do turista. Isso requer que o Turismo 

de Aventura seja tratado de modo particular, especialmente quanto aos aspectos 

relacionados à segurança. 

O segmento de Turismo de Aventura deve contemplar, em sua prática, 

comportamentos e atitudes que possam evitar e minimizar possíveis impactos 

negativos ao ambiente, ressaltando o respeito e a valorização das comunidades 

receptoras. 

Este segmento tem a característica de incluir viagens para locais 

distantes, onde se possa interagir com culturas diferentes, praticar algum tipo de 

atividade física e estar em meio à natureza. Os estudos na área do turismo 

mostram que “o turismo de aventura tem atraído pessoas com espírito 

aventureiro, intrínseco a sua personalidade, e que apresentam o desejo 

permanente de ultrapassar limites” (GUIMARÃES, 2009, p. 1). 

Nessa perspectiva, Bryant (2008, p. 1) diz que: “O turismo de aventura é 

geralmente agrupado em duas categorias: aventuras radicais e leves”. As 

aventuras radicais dizem respeito àquelas práticas que incorrem ao risco físico 

do turista e profissional responsável, como o Paraglider, escalada, surf, 

exploração de caverna e mergulho em locais remotos e exóticos. 

Já as aventuras leves correspondem às atividades que não proporcionam 

tanto risco aos atores envolvidos, porém, exigem certo esforço físico, como 

longas caminhadas de peregrinação. Observa-se, no entanto, que “O turismo de 

aventura é um segmento do turismo que envolve atividades de aventura de 

caráter recreativo e não competitivo, com risco avaliado” (TURISMO DE 

AVENTURA, 2009). 

Assim, podemos supor a exigência da responsabilidade em organizar 

atividades de turismo de aventura, com o desenvolvimento de normas técnicas 

e controles que objetivam desenvolver determinado segmento com qualidade e 

segurança, imaginando-se que por estar trabalhando com um público tão 
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específico a atenção é ainda maior, pois mostra a competência dos atores 

envolvidos na atividade. 

Corroborando com esses conceitos, os estudos de Uvinha (2006) 

mostram que dentre as modalidades de turismo, o de aventura possui a imagem 

de existência de uma relação ideal entre exploração dos espaços naturais e 

autossatisfação humana. O turista pode desfrutar de seu tempo livre exercendo 

qualquer uma das atividades ofertadas pelo segmento, mas com segurança. 

Sendo assim, as modalidades do Turismo de Aventura trazem um abrangente 

leque de possibilidades quanto ao que o turista deseja praticar, onde terra, água 

e ar fazem um trígono para estimular tal adrenalina (BRASIL, 2008). 

Todas essas modalidades de Turismo de Aventura tendem a proporcionar 

algum tipo de reação no praticante, alimentando ainda mais seu desejo de voltar 

a praticá-las – o que seria a “superexcitação” (BELTRÃO, 2001, p. 41) – ou 

recomendar a atração para outras pessoas, desde que tudo tenha promovido 

satisfação. Mas, para isso, deve-se atentar às normas técnicas. 

Essas práticas de turismo de aventura também se direcionam para 

pessoas com limitações ou mobilidade reduzida, como informa a ABETA (2006, 

p. 1): “o turismo de aventura para deficientes físicos, além de possível, é uma 

prática em crescimento, que, inclusive, está prestes a ser normalizada”. 

Dessa forma, as empresas buscam pela adaptação de seus 

equipamentos e capacitação dos profissionais, pois se trata de um processo que 

necessita mais da ajuda humana do que de equipamentos. Facilitar o 

deslocamento com segurança e qualidade das pessoas portadoras de 

deficiência é um critério de urgência. 

 
1.4.5 Turismo Cultural 

 
 

A cultura pode ser definida como o acúmulo de conhecimento e práticas 

de um povo, de uma sociedade, ou até de um grupo social, sendo reconhecidas 

as peculiaridades de cada um destes grupos. Ou pode ser definida como “a 

forma de ser global ou o estilo de vida‟ de um povo, de uma sociedade, ou 

mesmo de um grupo social” (ANDRADE, 2000, p. 45). O autor 



38 
 

 

Montanari (2008, p. 27) faz a definição de cultura ressaltando que ela é uma 

mistura entre a tradição e a inovação. 

O que chamamos de cultura coloca-se no ponto de intersecção entre 
tradição e inovação. É tradição porque constituída pelos saberes, pelas 
técnicas, pelos valores que nos são transmitidos. É inovação porque 
aqueles saberes, aquelas técnicas e aqueles valores modificam a 
posição do homem no contexto ambiental, tornando-o capaz de 
experimentar novas realidades. Inovação bem sucedida: assim 
poderíamos definir a tradição. A cultura é a interface entre as duas 
perspectivas. 

 

Ou seja, está ligada ao modo de vida de um povo, seus gostos, tradições 

e costumes, e pode ser apresentada sobre diferentes manifestações, como o 

artesanato, as danças, as crenças, a religião, a arte, a culinária, etc. 

Em se tratando do turismo cultural vários autores conceituaram-no, e no 

geral há um consenso sobre a definição, ou pelo menos, sobre o que propõe 

essa segmentação da atividade turística. 

Barreto (2006) fala que o turismo cultural promove o intercâmbio cultural 

entre pessoas de localidades distintas fazendo com que seja possível conhecer 

e até vivenciar a cultura de outros povos. 

Portanto turismo cultural é aquele que tem por finalidade o 
enriquecimento da personalidade humana, através de informações, 
conhecimentos e contatos oriundos da experiência da viagem, quando 
turistas entram em contato com as comunidades receptoras, assim como 
com suas formas de agir, sentir e de expressar a vivencia do seu 
cotidiano. (BARRETO, 2006, p. 46). 

 

A relação entre turismo e cultura é intrínseca. Turismo Cultural 

compreende as atividades turísticas relacionadas à vivência do conjunto de 

elementos significativos do patrimônio histórico e cultural e dos eventos culturais, 

valorizando e promovendo os bens materiais e imateriais da cultura8. 

Considera-se patrimônio histórico e cultural os bens de natureza material 

e imaterial que expressam ou revelam a memória e a identidade das populações 

e comunidades. São bens culturais, de valor histórico, artístico, científico, 

simbólico, passíveis de atração turística: arquivos, edificações, conjuntos 

urbanísticos, sítios arqueológicos, ruínas; museus e outros espaços destinados 

à apresentação ou contemplação de bens materiais e imateriais; manifestações, 

como música, gastronomia, artes visuais e cênicas, festas e outras. 

8 
3ª Reunião do Grupo Técnico Temático – GTT de Turismo Cultural, no âmbito da Câmara 

Temática de Segmentação do Conselho Nacional do Turismo em 03 de fevereiro de 2005. 
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Os eventos culturais englobam as manifestações temporárias, 

enquadradas ou não na definição de patrimônio. Incluem-se nesta categoria os 

eventos religiosos, musicais, de dança, teatro, cinema, gastronômicos, 

exposições de arte, de artesanato e outros. 

A utilização turística dos bens culturais pressupõe sua valorização e 

promoção, bem como a manutenção de sua dinâmica e permanência no tempo. 

Valorizar e promover significa difundir o conhecimento sobre esses bens e 

facilitar-lhes o acesso e o usufruto, respeitando sua memória e identidade. É 

também reconhecer a importância da cultura na relação turista e comunidade 

local, aportando os meios para que tal inter-relação ocorra de forma harmônica 

e em benefício de ambos. 

 
1.4.6 Turismo Pedagógico 

 
 

Para Matos9 (2012), o que chamamos de turismo pedagógico na 

atualidade, no passado resumia-se a uma atividade cuja motivação era o 

aprendizado e formação integral do ser humano, de costume. 

De acordo com Jaluska e Junqueira (2012), a partir do século XVII, 

começa a se configurar um tipo de turismo que se assemelha muito ao chamado 

turismo moderno: o Grand Tour, denominado assim devido a sua duração, a qual 

podia prolongar-se por aproximadamente três anos e percorria um longo 

percurso dentro da Europa e da África. 

Com o declínio da aristocracia e a ascensão da burguesia, a motivação 
de viagem passa a ser o privilégio da descoberta. Das viagens de Marco 
Polo até as grandes navegações, a curiosidade insaciável do homem fez 
com que o medo da viagem se tornasse superável em busca das 
descobertas que o mundo novo traria à tona. Assim, as explorações 
além-mar, que no início eram muito perigosas, permitiram que a 
tecnologia se desenvolvesse a ponto de tornar os transportes 
continentais tão seguros que permitissem a todos viajar e entrar em 
contato com outras culturas (JALUSKA; JUNQUEIRA, 2012, p. 29). 

 

De acordo com Nakamura e Machado (2012), as principais evidências da 

realização de viagem de cunho educativo aconteceram no período do século 

XVIII, realizadas primeiramente por jovens aristocratas ingleses aos 

 

9 
MATOS, Francisco de Castro. Turismo pedagógico: o estudo do meio como ferramenta 

fomentadora do currículo escolar. Anais do VII SEMINÁRIO DE PESQUISA EM TURISMO DO 
MERCOSUL. TURISMO E PAISAGEM: relação complexa. Universidade de Caxias do Sul- 

Mestrado em Turismo, Caxias do Sul-RS, 16 e 17 de novembro de 2012. 
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principais centros culturais da Europa, com o objetivo de aprimorar seus estudos 

para seguir e consolidar uma carreira profissional. Essas viagens recebiam o 

nome de “viagens de estudo” e eram caracterizadas pela presença de tutores. 

As viagens culturais eram realizadas em companhia de um tutor e 
duravam de seis meses a um ano e meio, podendo, em alguns casos, 
alcançar dois anos. Os jovens privilegiados se alojavam em castelos, 
fortalezas e mansões feudais nos países europeus, articulando uma 
troca de informações e conhecimentos. (BARBOSA, 2002, p. 54). 

 

Bonfim (2010, p.122-123), apresenta algumas características do Turismo 

Pedagógico como algo que “compartilha com a ideia e uma educação 

diferenciada, voltada principalmente aos interesses de um mundo melhor, da 

busca pela qualidade de vida e da conservação de bens e recursos naturais, 

culturais e ambientais”. O que se percebe é que este segmento sofreu 

adaptações no decorrer dos anos. No Brasil, por exemplo, ele se utiliza de aulas 

passeios, visitas de campo, estudo do meio e, com isso, torna as aulas mais 

interativas e lúdicas. 

De acordo com (SOUZA, MELO e PERINOTTO, 2011) a realização do 

Turismo Pedagógico pretende reunir a atividade pedagógica, voltada para o 

desenvolvimento cognitivo, social e afetivo do aluno, e a ludicidade encontrada 

naturalmente nos passeios realizados pelos discentes. 

No Brasil, turismo pedagógico é uma atividade recente comparada a 

outros segmentos do turismo. 

Segundo Matheus: 

A educação é um processo de mão-dupla, ou seja, todos os  envolvidos, 
educadores e educandos, são aprendizes. A função do educador é criar 
situações favoráveis ao diálogo verdadeiro. Assim, todos são solicitados 
a compartilhar experiências. Nesse sentido, é fundamental aceitar a 
opinião do outro e saber conviver com as diferenças, desenvolvendo a 
prática da interdisciplinaridade. (MATHEUS et al., 2005, p.28, 29) 

 

O Turismo Pedagógico se apresenta como uma possibilidade de tornar o 

conhecimento pertinente, contextualizado e real. A viagem é o elemento 

motivador para dar encanto à educação. 

No Turismo Pedagógico, os diversos saberes e realidades são articulados 

como necessidade de reconhecer e conhecer os problemas do mundo, em um 

ambiente de divertimento e prazeres. Trata-se de uma das 
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atividades que mais se harmonizam ao conceito de turismo sustentável, uma 

vez que sua motivação é puramente educativa. 

Beni (2002, p. 426) reconhece a prática do turismo pedagógico 

desenvolvida atualmente e a define como um recurso necessário ao processo de 

ensino e aprendizagem, porém destaca que não se trata de algo novo, trata- se 

da: 

Retomada de uma prática amplamente utilizada nos Estados Unidos por 
colégios e universidades particulares, e também adotada no Brasil por 
algumas escolas de elite, que consistia na organização de viagens 
culturais mediante o acompanhamento de professores especializados da 
própria instituição de ensino com programas de aulas e visitas a pontos 
históricos ou de interesse para o desenvolvimento educacional dos 
estudantes. 

 

Considera-se, assim, o turismo pedagógico como uma ferramenta de 

educação que demonstra, na prática, a teoria apresentada e desenvolvida nas 

salas de aula, vivenciando assim um contato direto com as  comunidades locais, 

onde podem observar a realidade, sensibilizar-se e interagir com os atrativos 

turísticos visitados. 

Sendo assim, o educador atinge de forma lúdica os objetivos didáticos, 

por meio de atividades pedagógicas desenvolvidas, como brincadeiras e 

entretenimento, utilizando os conhecimentos empíricos e multidisciplinares. 

O turismo pedagógico é uma maneira de oferecer aos estudantes a 
oportunidade de conhecer melhor uma determinada região e vivenciar a 
história, as tradições, os hábitos e os costumes da população local, por 
meio de aulas práticas no próprio destino receptor. (MOLETTA, 2003, p. 
11) 

 

Desenvolver o processo de ensino-aprendizagem trabalhado sobre a ótica 

do turismo nos dias atuais é pensar em uma educação voltada para 

aprendizagens significativas em um mundo globalizado. O turismo pedagógico 

deve ser compreendido como uma forma de tirar o aluno do restrito espaço de 

uma sala de aula, para um contexto mais amplo: o da realidade de seu município, 

região e Estado. 

É proporcionar perspectivas que criem ideias inovadoras e permitam 

formar um cidadão crítico, reflexivo e participativo. Esse processo de valorização 

e de troca possibilita a geração e a produção de novos conhecimentos, buscando 

desenvolver aptidões para tomar decisões e contribuir para o desenvolvimento 

das ações humanas, em um processo 
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contínuo de enriquecimento individual, coletivo e institucional. Desta forma, 

busca-se uma formação plena do educando, e o turismo pedagógico desponta 

como uma atividade extra, uma aula em outro contexto de aprendizado, onde o 

educando passa a ser o protagonista do seu próprio ensino. 

 
1.4.6.1 Relação entre turismo e educação 

 
 

Em uma sociedade em que jovens e crianças passam, muitas vezes, a 

maior parte do tempo na escola em convívio com colegas e professores do que 

com a própria família, percebemos que a relevância do meio na formação, não 

só educacional mas também social e pessoal, é cada vez maior. 

Segundo Pires (2007), a escola já não trabalha mais de forma isolada, 

mas sim em conjunto com a comunidade. Ela deve colaborar para que 

aconteçam melhorias nas condições de vida da comunidade onde atua. Pires 

(2007, p.29) afirma que: 

A realidade mudou bastante nos últimos anos, exigindo cada vez mais 
que a escola acompanhe essas mudanças. Hoje não podemos ter em 
seu meio um ensino fragmentado, dissociado da realidade, mas sim um 
comprometimento que prepare seus atores para enfrentarem o processo 
de globalização. 

 
 

Entretanto, não é certo imaginar que a educação vai resolver todos os 

problemas da sociedade, ou formar cidadãos perfeitos e conscientes. Mas, a 

educação escolar colabora com uma grande parte da formação de um cidadão, 

em conjunto com a influência de outros diversos fatores externos, visto que a 

escola também é reflexo da sociedade e não está isolada de suas interferências. 

Segundo Freire (2002, apud Fonseca, 2014, p. 8), não mudaremos a 

sociedade apenas com a educação, mas sem ela não haverá mudanças, 

acreditamos ser necessário contribuir para inovar e dinamizar o ensino. 

A educação tem um papel importante na formação da sociedade, e a 

escola é o locus da educação formal, onde os indivíduos por meio de métodos e 

técnicas de ensino adquirem conhecimento, valores e ampliam sua capacidade 

crítica. 

Para Silva (2011), a escola tem um papel fundamental no 

desenvolvimento do educando, porque é nessa instituição social que se 
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realizam os processos de ensinar, aprender, informar, investigar e pesquisar. 

Assim, faz-se necessário que esta seja um espaço favorável para a 

aprendizagem e formação, bem como um ambiente que oportunize aos alunos 

momentos para se expressar, formular ideias, ter atitude, desenvolver conceitos, 

autonomia e curiosidade. 

Um dos primeiros desafios de uma escola é entender como poderá 

trabalhar em conjunto com a sociedade, e ainda descobrir como fazer com que 

a comunidade participe e colabore com suas ações. 

Nesse contexto, desponta o Turismo Pedagógico enquanto instrumento 

comprometido com a educação, com a valorização do meio onde se instala e 

com a integração do sujeito a esse meio. 

A importância do turismo pedagógico para uma escola é proporcionar o 

olhar crítico e curioso dos educandos, a fim de facilitar o processo de 

aprendizagem, gerando a satisfação e o interesse maior dos alunos em querer 

aprender. Segundo Fonseca (2014), com as práticas de turismo pedagógico é 

possível proporcionar aos alunos novos conhecimentos sobre diversas culturas, 

promovendo novas experiências que ampliam a visão cultural. 

O turismo e a educação são relacionados pela troca de conhecimentos e 

socialização entre as pessoas, sendo o turismo pedagógico uma prática inserida 

nas viagens realizadas no âmbito escolar e ferramenta de ensino no processo 

de aprendizagem. 

Na atualidade, o ideal é que a educação seja sempre continuada, 

permanente, numa tentativa de superar limites impostos pelo mercado, 

objetivando uma transformação social no sentido de contribuir para a 

formação de um cidadão político, que usa a palavra como forma de 

transformar o mundo. Diante disso, torna-se imprescindível a adoção de 

novas pedagogias, transformadoras em suas manifestações, numa 

perspectiva de educar para o futuro. (BOMFIM, 2010, p. 117). 

 

 
De acordo com Souza et al. (2011), reconhecendo a necessidade atual do 

sistema educacional em desenvolver novas práticas educativas, com enfoque 

numa construção social do sujeito crítico, o turismo pedagógico se coloca como 

uma alternativa importante, capaz de contribuir com as escolas, proporcionando 

uma interação entre o sujeito e o meio através das experiências de viagem. 
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Para Silveira et al. (2008) o turismo pedagógico proporciona perspectivas 

para que os alunos criem ideias inovadoras e permitam formar um cidadão 

crítico, reflexivo e participativo. Esse processo de valorização e de troca 

possibilita a geração e a produção de novos conhecimentos, buscando 

desenvolver aptidões para tomar decisões e contribuir para o desenvolvimento 

das ações humanas, em um processo contínuo de enriquecimento individual, 

coletivo e institucional. 

Sêia et al. (2014) afirma que o turismo pedagógico pode ser vivenciado 

junto à natureza, ao campo, à área urbana, às áreas históricas, onde os alunos 

entram em contato com a comunidade local, sentem as dificuldades do cotidiano 

da localidade e adquirem novos conhecimentos e informações sobre o espaço, 

interagindo com os atrativos/recursos turísticos visitados. Sendo assim, por meio 

de viagens educacionais o aluno pode obter uma maior capacidade de 

compreensão do assunto estudado. 

Segundo Freire (2006) é importante possibilitar sempre a participação do 

educando, para que ele exponha sua experiência e comece a ser o construtor 

do seu próprio conhecimento, a partir da possibilidade de autonomia que se deve 

delegar a ele. 

O professor tem um papel importante para estimular a aprendizagem  dos 

alunos, mas para isso o educador precisa inovar em sua aula, levando novas 

práticas educativas. 

Para Bonfim (2010), merece destaque também a participação dos 

educadores no processo de mudança de olhar, pois a qualidade do professor é 

o condicionante principal da qualidade educativa da escola. Dessa forma, torna-

se necessário o desenvolvimento de capacidade de elaboração própria, de 

teorização das práticas, juntamente com a habilidade de estimular nos alunos 

atitudes críticas e criativas. 

Por muito tempo o conhecimento educativo era centralizado no docente, 

que introduzia as matérias e os educandos assimilavam ou captavam sem 

qualquer reflexão ou questionamento. Por fim, o assunto era exigido como prova. 

Esse tipo de informação oferecida e memorizada desvia plenamente da sugestão 

de um novo ensino na procura da criação do conhecimento. 

Educador é aquele que, tendo adquirido o nível de cultura necessário 
para o desempenho de sua atividade, dá direção ao ensino e 
aprendizagem. Ele assume o papel de mediador entre a cultura 
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elaborada, acumulada e em processo de acumulação da humanidade. 
(LUCKESI, 1993, apud SILVA, 2011, p. 9) 

 
 

Com relação ao discente, Luckesi (1993, apud SILVA, 2011, p. 9) afirma 

que “o educando é aquele que, participando do processo, aprende e se 

desenvolve, formando-se como sujeito ativo de sua história pessoal quanto como 

da história humana”. 

Por isso, entende-se que o educando é um indivíduo capaz de 

compreender, questionar, debater e produzir conhecimento (SILVA, 2011). 

Seguindo esse pensamento, para Silva (2011) são várias as propostas 

que apresentam diferentes perspectivas e propósitos da educação e o papel que 

o aluno deve assumir no contexto educativo e social, entendendo que a escola 

ajuda a formar um tipo de homem para atender as necessidades e exigências da 

sociedade. 

A lei de diretrizes e bases da educação nº 9394/96 trata do direito da 

sociedade à formação básica para a cidadania e circunstâncias de 

aprendizagem. 

Desde meados dos anos 90 aponta-se para a necessidade de um 

parâmetro que indique possibilidades de avanços, como vemos na Lei de 

Diretrizes e Bases, instrumento/documento que tem como propósito apontar 

metas de qualidade que ajudem o aluno a enfrentar o mundo atual como cidadão 

participativo, reflexivo e autônomo, conhecedor de seus direitos e deveres. 

(BRASIL, 2007) 

No processo de ensino, a relação social e a intermediação do outro é de 

grande relevância. Podemos falar que na instituição ocorre a relação do 

professor com o aluno, a qual é necessária para que ocorra o êxito da passagem 

de ensino-aprendizagem. 

Silva (2011) compreende que a tendência educacional que se faz 

presente em um dado momento histórico não se extingue quando se forja outra 

proposta educacional. O que diferencia é a maneira de pensar, o tipo de homem 

que se quer formar e o papel que o aluno assume em sala de aula para que tais 

propósitos sejam colocados em prática. 

Com isso, é importante para o aluno a qualidade do ensino ofertado pelo 

professor que deve usar de outros métodos de ensino além do tradicional, 
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como o turismo pedagógico, que segundo Pecatiello (2005, apud SÊIA, 2014, 

p. 4): 

Sendo uma estratégia de ensino-aprendizagem que utiliza o ambiente 
como material didático, o Turismo Pedagógico tem a capacidade de 
promover a abordagem de conteúdos de diversificadas disciplinas 
simultaneamente, ou seja, promove a interdisciplinaridade. Esta 
característica compreende a inter-relação entre as disciplinas e também 
a interação entre ciência e ser humano, confluindo para a formação de 
pessoas mais críticas, com condições para, ao invés de reproduzir, 
produzir conhecimento e, por conseguinte, capazes de desenvolver a 
ciência e não, simplesmente, absorvê-la. 

 
 

Ao contrário do tradicional passeio escolar, que geralmente visa apenas 

ao lazer, o turismo pedagógico se caracteriza por viagens programadas dentro 

do calendário escolar, além de ser objeto de notas e provas (BRAGA, 2014). 

Esta proposta de mudança de sair de sala de aula em busca de 

conhecimento de campo pode ser entendida como uma importante ferramenta, 

que contribui para o aprendizado; ao invés da forma mecânica de aprendizagem 

do saber elaborado pela humanidade, é a descoberta de novos mecanismos do 

processo de construção do saber (SILVA, 2011). 

Com a realização de viagens de cunho pedagógico, o aluno participa mais 

das aulas e entende-se que ele passa a ser visto como ativo, participativo, 

autônomo, independente e construtor de senso crítico, formando um 

pensamento a partir das experiências adquiridas ao longo da trajetória escolar. 

Para que o turismo pedagógico seja colocado de maneira que auxilie o 

ensino, é importante que faça parte do planejamento pedagógico da escola, ou 

seja, que esta atividade esteja incluída nos planos de atividades da escola ao 

longo do ano e não apenas como uma atividade isolada. 

Com vistas ao resgate das memórias e culturas que fizeram parte do 

Contestado, temos o turismo pedagógico, que pode ser uma forma de fazer 

aflorar no outro o sentimento de pertencimento. 

De acordo com Martins (2003), o turismo faz aflorar no indivíduo, um 

sentimento de pertencimento e de compreensão do contexto onde vive. O autor 

comenta sobre como acontece essa interação: 

Por mais devassador que o fenômeno do turismo possa parecer no 
primeiro momento, observa-se que por onde se dá a atividade turística, 
de uma forma ou de outra se dá o despertar de uma consciência de lugar, 
de ser local e de um sentimento de orgulho, uma visão de povo por conta 
dos fenômenos sociais que o turismo desperta ou de ganâncias 
econômicas ou ainda porque o povo percebeu a 
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necessidade de preservar melhor o lugar para si, que, 
consequentemente, gerará mais ganhos para o homem local e para o 
turista que sai de seu contexto e vem conhecer o outro e provar um 
pouco do ‘seu jeito’. (MARTINS, 2003, p.47) 

 

Ao experimentar um “pouco do jeito do outro”, inicia-se um processo de 

transformação de si que é comentado por Avena (2008) da seguinte forma: 

As viagens têm um papel considerável, talvez mesmo imprescindível, em 
aspectos mais sutis e profundos para cada ser humano. O 
comportamento dos sujeitos, mediante a confrontação com outros 
sujeitos, povos, culturas e lugares, pode ser colocado em 
questionamento e, assim contribuir para uma (trans)formação de si, por 
meio de atitudes refletidas que permitam um comportamento sustentável 
(AVENA, 2008, p.77). 

 

Entende-se que a viagem oferece várias oportunidades para reflexões e 

ressignificações de sua história de vida. Atua como coadjuvante no processo de 

formação através das transformações que se vinculam a experiência intercultural 

vivida. Avena (2008, p.440) considera que: 

A viagem expressa em si mesma uma possibilidade de formação, um 
espaço sociocultural de construção do conhecimento, um movimento 
multirreferencial, um espaço-tempo de aprendizagem multirreferencial 
privilegiado para a difusão do conhecimento, procura ressaltar a 
relevância da viagem na educação informal e formal, apontando sua 
intenção educativa e formativa, seu significado na educação, seu valor 
educativo e as aprendizagens possíveis. 

 

Assim, o turismo pedagógico busca proporcionar uma experiência 

consolidadora de valores e transformadora de si. A formação do cidadão é um 

processo dinâmico no qual a viagem atua como propulsora da compreensão do 

global e do seu local. 

Mais do que ser apenas uma ferramenta de aprendizagem, o turismo 

pedagógico pode atuar como catalizador de saberes no universo da 

aprendizagem mesclada com a animação das viagens. A percepção do aluno se 

ressignifica, e a partir das experiências sensoriais e cognitivas abre-se um novo 

canal de absorção do conhecimento. 

Quando o aluno passa a adquirir um sentimento de referenciar e preservar 

o contexto do outro, do ambiente que não é o seu, promove-se a integração com 

a cultura, a história e o patrimônio do outro, o que proporciona uma melhor 

concepção sobre a sua própria localidade e conhecimento da sua história. 
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“Quem não reverencia seus mortos, seu passado, sua história, perde um 

pouco da dignidade da pátria”.10 (Vicente Telles) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
Entrevista gravada na casa de Vicente Telles/Julho de 2006. 
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CAPÍTULO II – A GUERRA DO CONTESTADO 

 
 

O movimento Sertanejo do Contestado, outrora deflagrado na região do 

Planalto Catarinense e Sul do Paraná, entre os anos de 1912 e 1916, consistiu 

num complexo e multifacetado movimento social, no qual a população local – 

representada pelos caboclos – enfrentou metade do contingente de soldados do 

exército brasileiro, além de capangas armados pelos coronéis da região, em um 

luta fratricida que ceifou muitas vidas. 

 
 
 
 

Região envolvida na Guerra do Contestado 

Fonte: Portal São Francisco 

 
 

 
No âmago deste movimento encontrava-se a luta dos caboclos pelo direito 

de autogerirem suas vidas e manterem suas relações sociais, econômicas e 

culturais, com a predominância de um forte traço religioso, dentro dos 

parâmetros que consideravam justos. Concomitantemente ao massacre físico 

desencadeado contra a população local, instaurou-se um estigma àquela 

população, ao território e a própria história do  movimento, tendo sido seus 

protagonistas alcunhados de “fanáticos” e “jagunços”, cuja suposta ignorância 

fora responsável pela guerra e, de certa maneira, pelo 
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atraso no desenvolvimento daquela região. Por conseguinte, sua história fora 

relegada a segundo plano ou interpretada como uma odisseia de ignorantes no 

interior do Brasil. 

A partir do início dos anos 2000, a retomada de esforços na análise e 

interpretação do movimento do contestado gerou avanços e  novas perspectivas 

sobre a história daquele conflito social. A sofisticação da instrumentalização 

teórico-metodológica, aliada a um período de expansão dos programas de pós-

graduação no Brasil, propiciou o desenvolvimento de novas pesquisas sobre 

atemática, as quais, por sua vez, contribuíram para a superação de antigos mitos 

historiográficos e preconceitos relacionados11. 

 
2.1 As populações Indígenas 

 
 

Em seus primórdios, o Planalto Norte Catarinense fora habitado por grupos 

humanos indígenas, especificamente dos grupos Xoklengs e Kaingangs. As 

populações indígenas que ocuparam a região do Contestado foram 

paulatinamente expulsas pelo avanço do homem branco. Esse processo gerou 

enfrentamentos: 

 
(...) não se pode pensar que os Xokleng resolveram decretar 
guerra ao branco-invasor. Não se pode pensar, também, que os 
indígenas se aproximaram do branco e de sua propriedade 
sempre com o intuito de observar, de ver o que fazia o novo 
habitante, pacificamente (...). Não havia assim guerra ao branco 
e sim revide a ataques ou simplesmente agressão, 

 
11 

Acerca da produção recente sobre a temática do Contestado consultar: RODRIGUES, Rogério 
Rosa. Veredas de um grande sertão: a Guerra do Contestado e a modernização do Exercito 
brasileiro na Primeira Republica. Tese de Doutorado em História, Universidade Federal do Rio 
de Janeiro, Rio de Janeiro, 2008; VALENTINI, Delmir Jose. Atividades da Brazil Railway 
Company no sul do Brasil: a instalação da Lumber e a Guerra na região do Contestado (1906-
1916). Porto alegre, tese de Doutorado em História. PUC/RS. Porto alegre, 2009. ESPIG, Márcia 
J. Personagens do Contestado: os turneiros da Estrada de Ferro São Paulo – Rio Grande. 
Pelotas: Ed. UFPel, 2010; CARVALHO, Miguel. Mundstock. Xavier de. Uma grande empresa em 
meio à floresta: a história da devastação da floresta com araucária e a Southern Brazil Lumber 
and Colonization (1870-1970). Tese (doutorado em história). Universidade Federal de Santa 
Catarina. Florianópolis, 2010; TOMPOROSKI, Alexandre Assis. O polvo e sues tentáculos. A 
Southern Brazil Lumber and Colonization company e as transformações impingidas ao planalto 
contestado, 1910-1940. Tese de doutorado em história. UFSC, Florianópolis, 2013; 
DALLANORA, Cristina. Conflito de terra e formas de apropriação no meio oeste catarinense: o 
caso de Vivaldino Silveira de Avila (1916-1930). Conversas& Controvérsias, v. 4. P; 127-148, 
2017; POYER, Viviani. Fronteiras de uma guerra: diplomacia e política internacional em meio ao 
movimento social do Contestado. 1907-1918. Tese doutorado em história. UFSC. Florianópolis, 
2018. 



51 
 

 

motivadas, às vezes, pelo encontro de índios e brancos em 
territórios que ambos tinham interesse. E para um povo que vivia 
já em estado de guerra, a presença dos brancos na floresta, com 
suas armas barulhentas, não poderia significar paz (SANTOS, 
1987, p. 64). 

 

Os enfrentamentos entre indígenas e colonizadores na região de 

Canoinhas eram frequentes e chegaram às páginas de jornais do período. O 

discurso adotado – pelos indivíduos e grupos que passaram a manter uma 

ocupação mais presente sobre aquele território – variava entre afirmações sobre 

a existência de “vazio”, um sertão isolado e sem presença humana e a indicação 

da presença dos temidos “selvagens”. 

No ano de 1883, o engenheiro Alfredo Ernesto Jacques Ouriques realizou 

uma expedição pela zona fronteiriça situada entre as províncias do Paraná e de 

Santa Catarina, a fim de determinar os limites geográficos e elaborar material 

cartográfico mais confiável. Entre outras expedições menores, em 11 de março 

daquele ano, Alfredo partiu com um grupo de exploração de um ponto na estrada 

entre Rio Negro e Canoinhas, percorrendo a extensão do rio Canoinhas em 

busca da localização de sua foz, fazendo o levantamento de sua margem 

esquerda. O grupo foi acompanhado por duas canoas que conduziam o material 

e víveres para dois meses. Em decorrência do agravamento da tensão entre 

Paraná e Santa Catarina, no ano de 1888 o jornal Conservador, de Desterro 

(antiga denominação da capital da Província de Santa Catarina), publicou o 

relato do explorador nas páginas do periódico. Segundo a descrição, havia 

preocupação entre os membros da expedição, pois “tínhamos de atravessar 

considerável extensão de desertos desconhecidos, habitados por índios bravos 

e feras” (CONSERVADOR, 24/11/1888). 

No entanto, pode-se rastrear sutilmente em suas palavras indicações 

sobre a presença de grupos ocupantes daquela área, tanto indígenas quanto 

caboclos. O engenheiro afirmou que selecionara parte do grupo que lhe 

acompanharia entre pessoas do local, escolhidos “entre os sertanejos mais 

práticos e corajosos”. Certamente eram ocupantes daquela área que subsistiam 

por meio da exploração dos mínimos vitais e pela coleta da erva- mate devoluta. 

Ao longo dos dois meses seguintes, com tempo sempre chuvoso e sob 

risco de enchente do rio que explorava, a preocupação com os indígenas era 
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constante “sentimo-nos sempre sob a vigilância do índio sagaz e astuto, mas 

nunca o podemos ver, porque também nunca demos ensejo de se mostrarem”. 

A expedição não estabeleceu contato direto com os indígenas daquele território, 

mas identificou intensa utilização de toda aquela área pelos silvícolas: “em todo 

o curso do Canoinhas encontrávamos pontes, feitas com árvores derrubadas, de 

ambas as margens para o leito do rio, das quais se servem para atravessá-lo”. A 

expedição logrou chegar ao Salto do rio Canoinhas, uma formação geográfica 

onde o rio apresenta profundidade reduzida. Embora se apresentando como o 

desbravador do território e responsável pela ‘descoberta’ do Salto: “não constava 

ter ainda chegado a essa região explorador algum”, a descrição do local, por 

parte do explorador, também indica a existência de uma ocupação antiga e a 

presença intensa dos indígenas: “este salto, a que a voz do povo, que só aceita 

nomes naturais para os acidentes topográficos, denominou Salto do Canoinhas”. 

Especificamente em relação aos indígenas, a chegada ao Salto do rio Canoinhas 

expôs a existência, em ambas as margens, de “duas picadas de índios”, 

reconhecendo “passagem em diferentes épocas, o que me fez supor que era o 

caminho habitual dos silvícolas” (CONSERVA- DOR, 24/11/1888). 

A presença indígena e cabocla era constante e intensa em toda aquela 

região entre Canoinhas e Rio Negro. Há indícios da existência de um aldeamento 

organizado nas cercanias de Rio Negro, tendo sido o mesmo extinto no ano de 

1877 (CONSERVADOR, 03/12/1888). 

A tensão entre os indígenas e os invasores de suas terras teve como 

ponto de inflexão a instalação de uma colônia de imigrantes em Rio Negro, 

Paraná, no ano de 1829. A localidade recebeu um total de duzentas e trinta e 

oito pessoas, oriundas em sua maioria da Alemanha, entre outras nacionalidades 

(GOULART FILHO, 2012, p. 128). 

Nas décadas seguintes, incrementou-se a proximidade e os embates 

entre os imigrantes e os grupos indígenas. Um dos episódios passíveis de 

análise refere-se à captura e sequestro de um jovem menino indígena de 14 anos 

por parte de um dos líderes da colônia, Sr. Maeder, um sueco que costumava 

administrar a catequese e realizar expedições pelo sertão. O imigrante manteve 

o menino na vila de Rio Negro, vivendo com sua família. Levou o pequeno 

Xokleng até Curitiba onde “tirou bem um retrato”. Quando 
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retornou ao Rio Negro, tomou conhecimento que os “botocudos” rondavam 

durante as noites a sua casa e as demais, em busca do “bugrinho”. Seu nome 

era Covi: 

 
Esta criança bonita e bem constituída tinha o cabelo completamente 
rapado, não usava tanga e simplesmente trazia como adorno um T de 
madeira bem polida, suspenso de um furo no meio do lábio inferior, 
com a perna vertical pendente para o exterior, e cordas de imbira 
enroladas em volta dos tornozelos e dos pulsos, as quais afrouxava 
quando queria correr ou fazer qualquer outro exercício. Mostrava-se 
muito admirado e muito observador de tudo quanto via, principalmente 
dos vidros das janelas que continuamente lhe prendiam a atenção. 
Revelava especial cuidado e dedicação para com o filhinho mais novo 
do Sr. Maeder, criança de poucos meses, correndo a tocar nos braços 
deste senhor assim que o via chorar. Conservou-se pouco mais de um 
mês no Rio Negro e nunca pronunciou palavra alguma 
(CONSERVADOR, 03/12/1888). 

 

Meses mais tarde, outro menino indígena foi aprisionado nos matos da 

Estiva, atual município de Papanduva, tendo sido levado a Rio Negro, onde 

passou a viver com uma família de imigrantes. Este menino, batizado com o 

nome de Felício, aprendeu a falar português e relatou que o primeiro menino 

apreendido chamava-se Covi, era filho do cacique e que após seu 

aprisionamento seu pai ordenara aos chefes que buscassem o menino. Logo 

após a expedição ter retornado, sem Covi, o mesmo conseguiu fugir e retornar 

ao convívio com os indígenas (CONSERVADOR, 03/12/1888). 

O texto jornalístico apresenta ainda o depoimento de um dos imigrantes, 

que retransmite informações passadas pelo menino índio: “nunca me hei de 

esquecer da precisão com que me descrevera o Salto do Canoinhas, que me 

contou haver atravessado muitas vezes às costas de seus pais” 

(CONSERVADOR, 03/12/1888). 

Com base nas informações coletadas, pode-se perceber intensa 

circulação dos indivíduos do grupo Xokleng, que habitavam o território. “Felício” 

fora capturado nos campos da Estiva, cerca de trinta quilômetros de distância do 

Salto do rio Canoinhas, e referenciou o local por ter atravessado o salto 

carregado pelos pais. Levado para Rio Negro, relatou fatos que haviam ocorrido 

com Covi, filho do chefe, que fora capturado próximo a vila. Havia intensa 

movimentação dos indígenas, que percebiam seu território sendo ocupado 

paulatinamente pelos invasores. 
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Conquanto o final feliz para Covi, a documentação disponível permite 

identificar outros embates entre os imigrantes instalados em Rio Negro e os 

indígenas do entorno, além da tensão presente em toda aquela área. Em vinte e 

sete de fevereiro de 1872, um dos colonos de Rio Negro, enviou solicitação por 

escrito ao Presidente da Província do Paraná, requerendo uma concessão de 

terras para iniciar uma fazenda de criação naquela vila. A solicitação do colono 

continha o pedido de desconto sobre o valor da braça de terra, tendo em vista 

que o local “é infestado por hordas de bugres”, o que lhe traria mais despesas 

(Catálogo Seletivo de Documentos Referentes aos Indígenas no Paraná 

Provincial, 1871-1892). 

Conforme o final do século XIX se aproximava, os conflitos entre 

indígenas e colonos se difundiram por toda a região e, em muitas ocasiões, 

tiveram desfechos violentos. 

Em 1890, o jornal carioca “O Apóstolo”, mantido pela Igreja Católica e 

distribuído por vários estados do país, publicou em pequena nota: 

 
Nas fronteiras do Paraná, aquém do rio Canoinhas, deu-se um 
morticínio bárbaro. Alguns tropeiros, passando a serra foram plantar 
em terras dos indígenas, mas estes opondo-se, lutaram e na luta foi 
flechado um moço que morreu algumas horas depois. Esta morte foi 
motivo para perseguição e vingança horrível (...) foram mortos uns  40, 
não se poupando mulheres nem crianças! Os vencedores trouxeram 
os troféus da vitória, como arcos, flechas, pedras, cordas, etc. Seremos 
povo civilizado? (O APOSTOLO 02/04/1890). 

 

Entre os conflitos que chegaram às páginas dos jornais, há o registro de 

um embate na região do Timbozinho, interior do atual município de Canoinhas e 

próximo do local onde anos mais tarde seria construído o reduto de Pedras 

Brancas, durante o movimento sertanejo do Contestado. O ‘ataque’ dos 

indígenas ocorreu em dezembro de 1898 e resultou na morte de dezesseis 

colonos. Segundo a imprensa de Curitiba, teria sido a segunda ocasião em que 

conflitos com os indígenas ocorreram naquela localidade, o que sugere que o 

‘ataque’ foi uma reação a alguma violência anteriormente perpetrada pelos 

invasores de suas terras (A REPÚBLICA, 08/12/1898). Desde então, a localidade 

recebe a alcunha de “Serra das Mortes”. 

O incremento da tensão e dos conflitos foi influenciado, também, pelo fato 

da região ter sido conectada, nos últimos anos do século XIX, ao sistema 
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ferroviário paranaense, quando a vila de Rio Negro tornou-se estação da Estrada 

de Ferro Curitiba-Paranaguá, através de um ramal ferroviário cuja construção foi 

finalizada no ano de 1895. Além disso, toda a região passou a receber novos 

contingentes de imigrantes, especialmente de origem eslava, oriundos do leste 

europeu. 

Porém, antes da instalação dos imigrantes em Rio Negro, em 1829, outros 

eventos suscitaram tensão entre indígenas e fazendeiros, sitiantes e tropeiros, 

em especial, a abertura da Estrada de Tropas, em 1728 e a reforma de um 

segmento da estrada, realizada entre 1826 e 1829, trecho que passou a ser 

conhecido como Estrada da Mata, que ligava a Serra do Espigão a Rio Negro. 

 
2.2 O Caminho de Tropas 

 
 

As vilas e cidades criadas em decorrência da disputa de limites entre 

Paraná e Santa Catarina, caso do município de Canoinhas, eram povoados e 

locais de ocupação muito mais antigos do que sugerem as datações oficiais. 

Embora o reconhecimento oficial e a instituição de uma estrutura estatal, que 

legitimava a jurisdição de determinado estado, as pessoas estavam ali muito 

antes. No caso da região norte do Planalto Catarinense, a presença não indígena 

passa a ocorrer efetivamente com a abertura da Estrada de Tropas, a partir do 

ano de 1728, caminho que interligava as províncias do Rio Grande do Sul e São 

Paulo, acelerando o processo de ocupação do território, motivado pelo 

desenvolvimento das atividades auríferas do século XVIII e, posteriormente, pela 

expansão do complexo cafeeiro, durante o século XIX. A partir de 1733, têm 

início as feiras, realizadas em Sorocaba, onde eram comercializadas as mulas, 

tangidas desde o interior do Rio Grande do Sul (SUPRINYAK, 2008). 

O trecho da Estrada de Tropas, que singrava o território norte do Planalto 

Catarinense, foi denominado “Sertão”, mas era comumente conhecido como 

Estrada da Mata, e ambos os nomes sugerem um segmento de difícil travessia. 

Realmente, o trecho referido continha, ao longo dos 198 quilômetros de 

extensão, um total de 13 pontes, 37 pontilhões, 06 açudes, 14 passos nos rios e 

15 pequenos morros (PARANÁ, 1860). 
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O caminho das tropas 

 
 
 

No ano de 1826, foram iniciadas obras de melhoria no trecho da Estrada 

da Mata, entre a Serra do Espigão e Rio Negro. As obras iniciaram em 26 de 

março de 1826 e terminaram em maio de 1829. Durante a execução das obras, 

intensificaram-se os conflitos com os indígenas, fato que motivou a criação do 

Registro Fiscal, em Rio Negro. 

A distância entre Rio Negro e Canoinhas era de noventa e oito 

quilômetros, exatamente o trecho mais difícil do caminho, denominado “Mata das 

Araucárias”, contendo terrenos úmidos, montanhosos e dezenas de riachos. 

Com o avanço dos tropeiros, a instalação de novos moradores, fazendas e 

pontos comerciais, ocorreu a intensificação da ocupação daquela área. 
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Este cenário transformou-se drasticamente a partir do ano de 1728, 

quando ocorreu a abertura da Estrada de Tropas, caminho que interligava os 

estados do Rio Grande do Sul e São Paulo, o que propiciou o início do processo 

de povoamento da região. Cabe destacar que, em sua longa jornada, 

transportando produtos e animais (gados vacum, cavalar e muar) 

comercializados principalmente na feira de Sorocaba (São Paulo), os tropeiros 

necessitavam realizar paradas para descanso e alimentação (SUPRINYAK, 

2008). 

Nestes locais de parada, ao longo do Caminho de Tropas, gradativamente 

foram surgindo povoados, que mais tarde originaram alguns dos municípios que 

atualmente integram o Planalto Norte Catarinense. Este caminho permaneceu 

em atividade até o início do século XIX. 

Além do Caminho de Tropas, outro fator preponderante para o 

povoamento da região consistiu na chegada dos imigrantes, oriundos 

precipuamente do continente europeu. O ano de 1829 registra a chegada dos 

primeiros imigrantes, de origem alemã, ao município de Rio Negro (PR). 

Subsequentemente, sucessivas levas de imigrantes adentraram a região, 

e, a partir dos anos 1890, acentuou-se sobremaneira a chegada de imigrantes 

provenientes de diversos países europeus, destacando-se aqueles de 

nacionalidade alemã, polonesa e ucraniana. 

Conforme analisado em Tomporoski (2013), durante o processo de 

ocupação do Planalto Norte Catarinense, ocorreu a formação de bairros rurais, 

ou seja, um conjunto de famílias que mantinham conexão entre si, embora a 

proximidade das residências não correspondesse a elemento de 

imprescindibilidade. De fato, as habitações que compunham determinado bairro 

rural poderiam estar tão afastadas umas das outras que dificilmente cogitar-se- 

ia que formariam um bairro rural. Portanto, surge a indagação: quais atributos 

poderiam gerar vínculos de convivência entre famílias ou grupos de famílias 

situadas a distâncias relativamente longas? A resposta consiste na necessidade 

de auxílio mútuo para as tarefas vultosas e urgentes, tais como colheitas e 

roçadas. Por conseguinte, também ocorria o compartilhamento dos momentos 

lúdicos e religiosos (MELLO E SOUZA, 2001, p. 81). 

A partir da formação dos bairros rurais, suscitava um sentimento de 

pertencimento a algo maior, uma união de pessoas em prol da coletividade, no 
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qual se fortaleciam costumes que propiciavam relações solidárias entre seus 

habitantes. Neste contexto, destacam-se as práticas laborais relacionadas à 

roça cabocla, à criação comunal de animais e, precipuamente, ao puxirum. 

Analogamente, práticas religiosas também se consolidavam, sobressaindo-se a 

devoção a São João Maria e as festas religiosas (TOMPOROSKI, 2015, p. 29). 

Acerca dos costumes provenientes das práticas laborais, cabe destacar o 

puxirum, que consistia em uma reunião de trabalho, um mutirão, desprovido de 

quaisquer relações pecuniárias. Para a execução de atividades vultosas, cuja 

morosidade, dadas as condições climáticas, implicava em perdas, urgia a 

conclusão da tarefa, o que somente seria viável se o morador do bairro rural 

convocasse seus vizinhos para ajudá-lo. Caso quem convocasse possuísse 

atributo de  legitimidade, o chamado seria imediatamente atendido. 

Posteriormente, aquele que convocou permanecia com a obrigação moral de 

retribuir a ajuda recebida, procedendo de modo semelhante quando no porvir 

fosse convocado, fortalecendo sobremaneira as relações de solidariedade 

naquele contexto. 

 
2.3 O Coronelismo 

 
 

No território do Planalto Norte Catarinense, também irrompeu o 

coronelismo, fenômeno pelo qual fazendeiros e comerciantes, proprietários de 

grandes latifúndios, exerciam influência sobre o poder político local. Essa 

influência política advinha não somente do latifúndio e da correspondente 

riqueza que o mesmo poderia gerar, mas, também, do contingente de agregados 

que residiam no entorno da propriedade, representados pelos peões, homens de 

confiança e pelos fazendeiros de menor expressão, posseiros e lavradores dos 

arredores, que ofereciam apoio e lealdade ao coronel. Essa capacidade de 

dispor de significado contingente de homens proporcionava ao coronel a 

possibilidade de exercer funções de polícia, acentuando ainda mais seu domínio. 

Entretanto, com o advento da República, ocorreu o fortalecimento do 

poder político local, exercido pelos mandatários legitimamente eleitos, 

implicando na gradativa decadência da influência política dos coronéis. 
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A partir da vigência lei nº 601, de 18 de setembro de 1850, sancionada 

por Dom Pedro II, conhecida como a “Lei de Terras”, houve uma transformação 

paulatina na relação entre os coronéis e a população cabocla. A Lei de Terras, 

na tentativa de organizar a propriedade privada no Brasil, acabou por privilegiar 

os grandes fazendeiros e proprietários de latifúndios, pois, com a legitimação da 

propriedade, as maiores e melhores áreas que haviam sido obtidas através da 

posse, permaneceram sob o controle dos grandes fazendeiros. Estes, com  o 

decorrer do tempo, passaram a proibir o acesso dos caboclos aos ervais nativos 

de suas propriedades, restringindo-os de recursos anteriormente disponíveis. 

Entrementes, a coleta da erva-mate correspondia a um recurso importante para 

subsistência do caboclo. 

Não obstante a atuação dos coronéis, o advento e a inserção do capital 

estrangeiro, a partir da primeira década do século XX, contribuiu decisivamente 

para concentração da propriedade privada, e, por conseguinte, para o 

agravamento da tensão social. 

 
2.4 A chegada do capital estrangeiro 

 
 

Com o objetivo de construir uma ferrovia que interligasse os estados do 

sul do Brasil, o governo brasileiro assinou um contrato com a Brazil Railway 

Company, companhia responsável pela construção de rede ferroviária, tendo 

como pontos de partida e de chegada as cidades de Itararé em São Paulo e de 

Santa Maria, no Rio Grande do Sul. No ano 1910, foi concluída a construção do 

trecho que atravessava o território catarinense, num total de trezentos e oitenta 

quilômetros, entre a cidade de União da Vitória, no Paraná, e Marcelino Ramos, 

no Rio Grande do Sul, às margens do rio Uruguai. 

Todavia, o contrato para a construção da ferrovia estabelecia que a 

empresa responsável pela empreitada – a Brazil Railway Company – teria o 

direito de explorar as terras adjacentes à linha tronco, numa extensão de até 

quinze quilômetros do leito da linha férrea. Essas terras eram cobertas por 

milhões de pinheiros ou araucárias, imbuias, canelas pretas, cedros e cabriúvas. 

Objetivando extrair e comercializar essa madeira de alto valor econômico e, mais 

tarde, vender parte daquelas terras a imigrantes europeus, foi constituída uma 

subsidiária da Brazil Railway Company, a Southern Brazil 
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Lumber and Colonization Company. Em 1910, a Lumber instalou-se em Três 

Barras, então território paranaense contestado por Santa Catarina, uma moderna 

serraria. A empresa instituiu um processo industrial altamente mecanizado, com 

elevada organização técnica, tornando-se a maior madeireira da América do Sul 

(CARVALHO, 2010). 

O início do processo ocorria com o corte das toras no meio da floresta, 

tarefa executada por grupos de trabalhadores que se embrenhavam nas matas, 

selecionavam e serravam as árvores. Em seguida, as toras que jaziam no chão 

eram presas por longos cabos de aço – cada qual com centenas de metros de 

comprimento – e içadas por guinchos movidos a vapor comprimido. As enormes 

toras eram arrastadas até a margem dos ramais ferroviários, construídos pela 

própria empresa, que poderiam atingir até trinta quilômetros de extensão. 

Após chegar a beira dos trilhos, o mesmo guincho erguia as toras e as 

colocava sobre vagões que eram conduzidos até o engenho da serraria, no 

centro da vila de Três Barras. No interior do engenho, as toras eram serradas, 

selecionadas e armazenadas mecanicamente. 

Com o avanço de suas atividades, a empresa instaurou um incisivo 

processo de expansão fundiária, em muitos casos utilizando-se de seu corpo de 

segurança (contingente de homens armados) para obter as terras desejadas. 

Portanto, naquele contexto, caracterizado pelo controle da terra exercido 

pelos grandes proprietários de latifúndios, ou seja, os coronéis, e, 

concomitantemente pelo capital estrangeiro, representado pela Brazil Railway 

Company e sua subsidiária, a Lumber Company, a situação da população 

cabocla, formada por pequenos posseiros e sitiantes, tornara-se insustentável, 

dada a privatização da terra, especialmente em decorrência da proibição de 

exploração da erva-mate. Esse processo de exclusão e marginalização 

contribuiu para a adesão dos caboclos aos redutos e influenciou 

peremptoriamente a deflagração do movimento sertanejo do Contestado (1912- 

1916), comumente denominado Guerra do Contestado (TOMPOROSKI, 2013). 

A luta contra os excessos do capital estrangeiro na região do planalto 

catarinense assumiu diferentes formas no decorrer do tempo. Inicialmente, os 

posseiros e sitiantes resistiram à expulsão de suas terras que estavam sendo 
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arrebatadas pela companhia. Desencadeou-se um processo de expulsão da 

população sertaneja que ocupava as terras, então sob o controle da Lumber – 

similarmente ao que havia sido executado no vale do rio do Peixe por ordem da 

Ferrovia – deflagrado na região do planalto contestado, nos vales dos rios Negro 

e Iguaçu. Milhares de pessoas foram retiradas de suas terras. O morador pobre 

do planalto, o caboclo ou sertanejo, mediante apossamentos, ocupava aquelas 

terras há muito tempo, muitas vezes, há gerações. Como exposto anteriormente, 

ali construiu uma relação de exploração racional dos recursos naturais e teceu 

complexas relações sociais com seus pares. Todo esse universo, gestado ao 

longo de décadas foi – com a celeridade e a impessoalidade da companhia, 

características da “racionalidade” do capital – aniquilado. O corpo de segurança 

da Lumber – sua força armada privada – assim como procedera o grupo similar 

da Ferrovia – realizou o trabalho de retirada ou assassínio das famílias de 

posseiros, “uma onda de horror varreu todo o território” (VINHAS DE QUEIROZ, 

1966, p. 73). 

A instalação da Lumber afetou de modo contundente a subsistência de 

milhares de moradores pobres da região do planalto. Além da expulsão de  suas 

posses, aqueles que conseguiam se restabelecer padeciam com o 

desaparecimento ou a proibição da exploração das matas e ervais nativos, 

elementos fundamentais para a sobrevivência daquelas pessoas. Era impossível 

competir com a gigante estrangeira, a qual, além de todo o seu aparato industrial, 

controlava os meios de transporte, impedindo o escoamento da produção de 

suas concorrentes mais modestas. O resultado foi o desemprego e a restrição 

das possibilidades de sobrevivência. 

A população resistiu de diferentes formas à atuação impingida pelo capital 

estrangeiro. Parte de suas práticas e costumes tornaram-se importantes 

instrumentos de luta contra o cerceamento e as transformações que afetaram 

seu modo de vida. 

Aquelas pessoas resistiram de acordo com a racionalidade intrínseca em 

seus costumes e as formas de resistência utilizadas demonstram tal 

racionalidade. Esse processo contribuiu para o agravamento dos problemas e 

das tensões sociais no planalto e engrossou as fileiras do movimento sertanejo 

do Contestado, entre os anos 1912 a 1916. 
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A atuação das empresas estrangeiras em toda a região do Contestado  e, 

especificamente, da Lumber Company no planalto contestado, foi um elemento 

peremptório para a eclosão do conflito, pelo qual a população local reivindicou 

seus direitos e demonstrou claramente contra quem e o que estava lutando: os 

estrangeiros, o capital, as autoridades constituídas, ou seja, os membros das 

classes dominantes, explicitando assim a profunda racionalidade do movimento, 

que não representou uma odisseia de “fanáticos” ou “jagunços”, e sim a luta de 

pessoas pobres por aquilo que consideravam justo e seu por direito. Um bilhete 

encontrado no bolso de um rebelde morto em combate sintetiza os ideais de luta 

daquelas pessoas: “Nóis não tem direito de terras, tudo é para as gentes da 

Oropa” (ASSUMPÇÃO, 1917, p. 246). Um breve levantamento dos alvos da 

ofensiva sertaneja – iniciada a partir do segundo semestre do ano de 1914 – 

demonstra que o capital estrangeiro (a ferrovia e a Lumber) figurou entre seus 

principais objetivos estratégicos. Os sertanejos realizaram incursões sobre as 

estações da Estrada de Ferro São Paulo – Rio Grande, efetuando a destruição 

de muitas e a interrupção de linhas regulares. Em Calmon, onde funcionava uma 

filial da Lumber Company, os rebeldes, além de atacarem as estações da 

ferrovia, atearam fogo à serraria americana, destruindo-a completamente. 

Em fins de setembro de 1914, difundiu-se a notícia da organização de um 

ataque que seria desferido contra a sede da Lumber, em Três Barras. Uma 

mensagem telegráfica, transmitida da sede da empresa ao chefe de polícia do 

Paraná, solicitou a proteção da localidade e, principalmente, das propriedades 

daquela companhia. Ato contínuo, embarcou imediatamente na capital 

paranaense um contingente do Regimento de Segurança do Paraná, que deveria 

reforçar as defesas e proteger a empresa. Aquele era um dos objetivos 

estratégicos da ampla ofensiva deflagrada pelos rebeldes. Em 29 de setembro 

daquele ano, o ataque contra a sede principal foi executado, mas os rebeldes 

foram rechaçados pelas forças legais e por grande número de homens em armas 

mantidos pela própria empresa, seu corpo de segurança. 

Em 02 de novembro de 1914, um piquete rebelde atacou a colônia Rio 

das Antas, localidade com estação da estrada de ferro e colônia de imigrantes, 

pequenos proprietários alemães e ucranianos assentados pela Lumber 

Company. Aquelas terras haviam sido alvo da expansão fundiária da empresa, 



63 
 

 

que as considerara devolutas. “Ali foram sumariamente espoliados de suas 

propriedades muitos sertanejos que há longos anos eram posseiros das 

devolutas terras” (PEIXOTO, 1916, p. 296). Agora os sertanejos pretendiam 

recuperá-las e “com um mês de antecedência, Chiquinho Alonso [líder do piquete 

de ataque] mandara avisar que os verdadeiros e originais moradores daquela 

região estavam dispostos a voltar à força; os colonos que se retirassem ou 

seriam atacados” (MACHADO, 2004, p. 300). 

O avanço das pesquisas sobre o movimento do Contestado permitiu 

explicitar o hibridismo e a diversidade das motivações e dos objetivos, que 

variaram conforme a região da zona contestada na qual ocorreu o levante dos 

setores sociais que aderiram ao movimento. No caso do planalto contestado, a 

adesão ao movimento decorreu, em parte, pelo cumprimento da sentença 

referente à disputa relacionada à Questão de Limites entre Paraná e Santa 

Catarina e do embate entre posseiros, sitiantes e mesmo proprietários de maior 

vulto contra a Lumber Company. O principal líder rebelde daquela região, Aleixo 

Gonçalves de Lima, lutava pelo cumprimento da sentença, e também mantinha 

com a Lumber ferrenha disputa por uma área de terras ao sul de Três Barras, 

registrada em cartório de Santa Catarina. A família Pacheco ocupou as terras, 

realizou o registro em cartório paranaense e, subsequentemente, alienou-as à 

companhia americana. “Afirma-se que a invocação do nome de Aleixo fora 

bastante para levantar em armas centenas de sertanejos, muitos dos quais 

também expulsos de suas terras graças a manobras da empresa norte-

americana...” (VINHAS DE QUEIROZ, 1966, p. 166). 

O encerramento oficial da Guerra do Contestado, em 1916, não significou 

o término dos embates entre Lumber e população local, especialmente no que 

tange às suas camadas mais pobres. Devido à instalação da empresa em Três 

Barras e o início de suas atividades operacionais, a partir de novembro de 1911, 

o profuso grupo de trabalhadores empregado pela companhia, os pobres do 

planalto contestado – trabalhadores nacionais e imigrantes que compartilhavam 

um modo de vida acaboclado – tornaram-se objeto de ação da empresa, a qual 

praticou excessos, agiu com brutalidade e explorou ao máximo sua mão de obra. 

Em suma, a luta contra o capital estrangeiro, o domínio político e fundiário 

dos coronéis, a exclusão da população nacional em detrimento do 
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assentamento de estrangeiros, as injustiças praticadas por aqueles que 

ocupavam cargos nos governos municipal, estadual e federal, representaram os 

principais motivos para os rebeldes ingressarem nas trincheiras do movimento 

sertanejo do Contestado. 

 
2.5 O conflito armado: 1912-1916 

 
 

As tensões sociais e políticas acumuladas naquele território tornaram-se 

explosivas a partir de 1912. Naquele ano, ganhou destaque no planalto 

catarinense a figura de um curandeiro, chamado José Maria. O mesmo mantinha 

hábitos simples e vivia em meio ao povo caboclo, sendo reconhecido por suas 

capacidades curativas. José Maria foi chamado à fazenda do Coronel Henrique 

de Almeida, da região de Campos Novos para tratar de sua esposa, que sofria 

de epilepsia. Ao final do tratamento, a mulher apresentou melhores significativas, 

o que amplificou a fama do curandeiro. O Coronel ofereceu recompensas a José 

Maria, mas ele aceitou apenas a estadia provisória em um rancho, dentro da 

propriedade do Coronel. Após algumas semanas, o mesmo chefe político 

enfrentava problemas para alimentar todo o séquito de pessoas que iam ao 

encontro de José Maria, buscando, também, pela cura de seus males 

(MACHADO, 2004, p.183). 

Tendo a fama de José Maria tomado toda a região do Planalto, em agosto 

de 1912 ele foi convidado a participar da festa do Nosso Senhor Bom Jesus, em 

Taquaruçu, então município de Curitibanos. José Maria deslocou-se até 

Taquaruçu, onde um pequeno arraial fora erigido para recepcionar os 

participantes dos festejos, alguns dos quais se deslocavam de longas distâncias. 

Ao final dos três dias de festejos, com intensa participação de José Maria, a festa 

chegou ao fim, mas o arraial não foi desmobilizado, pelo contrário, a ocorrência 

de curiosos, fiéis e despossuídos continuava a ocorrer. Cabe destacar que as 

ações da Brazil Railway Company e da Lumber Company, tanto no meio-oeste 

quanto no planalto norte, já haviam deslocado significativos contingentes 

populacionais, criando um grupo numeroso de pessoas sem terras ou local de 

morada, alguns dos quais se uniram ao arraial em Taquaruçu. 
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Entretanto, o município de Curitibanos era governado pelo Coronel 

Francisco Ferreira de Albuquerque, adversário político do Coronel Henrique de 

Almeida, de Campos Novos, cuja esposa havia sido curada por José Maria. 

Albuquerque também possuía desafetos entre os participantes da festa de 

Taquaruçu, localidade próxima às suas terras. Esse conjunto de fatores gerou 

grande apreensão no Coronel Albuquerque, que decidiu pedir ajuda ao 

Governador do Estado de Santa Catarina, Coronel Vidal Ramos, proveniente da 

oligarquia de Lages e seu compadre. Na mensagem enviada à Capital, 

Albuquerque solicitava ajuda de força armada para debelar os supostos 

arruaceiros e monarquistas que estavam se organizando na região de 

Curitibanos. O Governador enviou uma tropa para auxílio ao compadre que 

parecia estar em apuros, ordenando que trinta homens da Força de Segurança 

do Estado de Santa Catarina se deslocassem até Taquaruçu para reprimir 

aquele movimento. 

Tomando ciência da ordem da Capital, José Maria decide por abandonar 

a localidade de Taquaruçu e o pequeno arraial, e abrigar-se em uma região onde 

encontrasse guarida. Dispersou a grande maioria das pessoas que haviam 

estado na festa, sendo acompanhado por cerca de trinta homens em sua rota de 

fuga, em direção ao oeste de Santa Catarina. 

A escolha de José Maria foi por uma rota em direção ao Irani, região que 

ele já conhecia e onde possuía amigos e conhecidos para protegê-lo das forças 

de repressão. Porém, ao atravessar o território Contestado e direcionar-se ao 

Irani, José Maria e seu grupo de seguidores acabou por atravessar os frágeis 

marcos fronteiriços provisórios e “invadiu” o território paranaense Contestado. 

A notícia da chegada de José Maria e do seu pequeno grupo ao Irani foi 

recebida em Curitiba com grande impacto e vendida à opinião pública como uma 

estratégia catarinense, qual seja: José Maria havia chegado ao Paraná após ter 

saído da região de Curitibanos, onde, todos sabiam, mandava o Coronel 

Albuquerque, aliado íntimo do então governador catarinense. Logo, a teoria da 

conspiração criada na capital paranaense dava conta de que a “invasão” havia 

sido orquestrada em Florianópolis, com o propósito de criar um fato na região, 

que resultaria em uma possível intervenção do exército brasileiro e, ao fim e ao 

cabo, como consequência da intervenção federal ocorreria a entrega das terras 

contestadas ao estado de Santa Catarina, 
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conforme decisões do Supremo Tribunal Federal haviam asseverado, sem 

possibilidade de recurso, desde 1910 (VINHAS DE QUEIROZ, 1966, p. 74). 

Construída a legitimação da ação junto à opinião pública paranaense, o 

governo do Paraná enviou uma tropa com cerca de 400 soldados, os quais, além 

do material bélico tradicional, levavam uma metralhadora Maxin, de alto poder 

destrutivo. A tropa era comandada pelo Capitão João Gualberto, oficial da força 

de segurança do Paraná que possuía ambições em relação à política 

paranaense, e também via na ação para qual fora designado uma oportunidade 

de envernizar seu nome como herói daquele estado e, consequentemente, abrir 

caminho para uma carreira política de sucesso. 

Ao chegar à região de Irani, o comandante da tropa foi informado por 

lideranças políticas regionais de que o ajuntamento de pessoas em torno de José 

Maria possuía caráter pacífico, pois praticamente não possuíam armas de fogo 

e estavam em atitude ordeira. No entanto, João Gualberto manteve seus planos 

belicosos e, após troca de mensagens com José Maria, acordou com a liderança 

sertaneja a evacuação do ajuntamento não realizando qualquer ataque por um 

período de três dias. 

Apesar da palavra dada, na madrugada de 22 de outubro de 1912 o 

Capitão João Gualberto colocou cerca de sessenta de seus soldados em marcha 

em direção ao Banhado Grande do Irani, local onde José Maria e seus 

seguidores estavam acampados. Ao longo do caminho, após um incidente 

ocasionado por um tropeiro que guiava o grupo, a metralhadora caiu durante a 

travessia de um rio, fato que viria a ser decisivo para os eventos que estavam 

por vir. 

Ao amanhecer, a tropa do Paraná chegou ao local planejado, sendo 

surpreendida por um poderoso ataque dos sertanejos de José Maria, equipados 

apenas com armas brancas, facas e facões de pau. A guerra de guerrilha e a 

tática do “entrevero” e o combate homem a homem com arma branca dizimaram 

parte da tropa paranaense, resultando na debandada de muitos soldados, um 

deles, inclusive, com o cavalo do comandante da tropa. No clímax do embate, 

quando a posição do Capitão João Gualberto estava prestes a ser tomada, o 

mesmo deu a ordem para que a metralhadora fosse montada e que se abrisse 

fogo. A metralhadora, comprometida pela queda na água, não funcionou, e os 

caboclos avançaram sobre Gualberto com suas 
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armas brancas em punho aos gritos de “piquem esse desgraçado, porque ele é 

o único culpado” (VINHAS DE QUEIROZ, 1966, p.138). 

Ao final dos poucos minutos de batalha, a tropa do Paraná estava 

dizimada, com seu comandante morto sobre o solo. Mas, do outro lado não 

houve celebração pela vitória, pois José Maria, o curandeiro que havia sido 

perseguido pelas forças dos governos paranaense e catarinense, também jazia 

no chão, abatido por um tiro em meio à batalha. 

A Batalha do Irani foi uma tragédia para a sociedade paranaense. Seu 

resultado implicou no envio de uma tropa do Exército brasileiro para a região, 

sendo que, ao final de sua expedição, o encarregado pela operação declarou 

que a região estava pacificada e que não havia mais ajuntamentos de sertanejos 

naquela área. 

Porém, a morte de José Maria não resultou no seu desaparecimento da 

memória da população cabocla. Nos meses subsequentes à sua morte 

circulavam por toda aquela área conversas sobre o retorno de José Maria. O 

processo de reelaboração mística (MACHADO, 2004, p. 236.) teria iniciado ainda 

na noite anterior à batalha, quando José Maria teria reunido seus seguidores e 

anunciado a sua morte para o dia seguinte e, para além da sua morte, o seu 

retorno do mundo dos mortos, junto ao Exército Encantado de  São Sebastião. 

Com a concretização da primeira parte da profecia, uma parcela significativa da 

população do planalto catarinense estava em espera, aguardando pelo retorno 

de José Maria, aquele que agora, na memória daquela população, não era mais 

um simples curandeiro, mas um santo, no mesmo patamar em que São João 

Maria estava entre aquela população. Isso explica o vigor da devoção dos 

seguidores e a importância dessa espera. Acrescente-se a isso o fato de José 

Maria ter sido – aos olhos dos caboclos – de uma grande injustiça, tendo sido 

martirizado. 

Ao longo do ano seguinte, entre novembro de 1912 e dezembro de 1913 

a expectativa tomou conta do Contestado, com a população cabocla, 

especialmente aquele que havia tido contato com José Maria, à espera de seu 

retorno. Finalmente, em dezembro de 1913 uma menina, de nome Teodora, 

afirmou ter sonhado com José Maria e que o mesmo enviara uma mensagem 

aos seus seguidores: que todos deveriam retornar a Taquaruçu – local onde 

ocorrera a festa religiosa da qual José Maria havia participado – e aguardar 
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pela sua chegada. A fala da menina tornou-se uma senha para pessoas de todo 

o planalto catarinense que estavam à espera de um sinal. Rapidamente centenas 

de famílias iniciaram sua marcha para Taquaruçu, agora não mais um arraial 

provisório para a realização de uma festa religiosa, mas uma Cidade Santa, para 

onde afluiriam os fiéis para aguardar pela chegada de José Maria, junto com o 

Exército Encantado de São Sebastião. 

A Cidade Santa de Taquaruçu rapidamente tornou-se alvo das forças de 

repressão dos estados do Paraná, Santa Catarina e também do Exército 

brasileiro. No início do ano de 1914, quando já havia indícios de que um ataque 

estava sendo organizado e seria perpetrado contra a Cidade Santa, os homens 

em idade adulta que viviam em Taquaruçu estavam trabalhando na construção 

de uma nova cidade, agora em Caraguatá, cerca de trinta quilômetros a 

nordeste, onde haveria melhores condições para proteção das famílias que 

agora viviam em comunidade. Enquanto isso, no dia 08 de fevereiro de 1914, 

tropas articuladas das forças estaduais e do Exército cercaram Taquaruçu e 

perpetraram um ataque violento contra a cidade de madeira. O ataque durou 

toda a noite, incluindo a artilharia, metralhadoras e cerca de 700 homens. No 

amanhecer do dia 09 a cena era dantesca. Restavam apenas os destroços do 

que havia sido a Cidade Santa de Taquaruçu, com boa parte de seus moradores 

– principalmente mulheres, crianças, idosos e doentes – completamente 

trucidada pelo fogo da República. O massacre de Taquaruçu marcou 

profundamente a sociedade planaltina e representou um ponto de virada da 

história do movimento. Até então não havia registros de um massacre de 

tamanhas proporções em todo aquele território. Mesmo nos tempos da Guerra 

Federalista (1893-1895), conhecida como “Revolta da Degola”, a população do 

planalto não havia vivenciado um ato de tamanha violência e, principalmente, 

contra uma população praticamente desarmada e incapaz de lutar. O evento 

marcou de forma indelével aquela população, tanto que, mais tarde, quando 

lideranças do movimento foram procuradas para expor quais suas exigências 

para um possível encerramento das hostilidades, entre outras demandas estava 

a devolução das vidas das pessoas massacradas em Taquaruçu. Não havia mais 

volta. Cabe destacar que nem na Batalha do Irani, nem no massacre de 

Taquaruçu ocorreram ataques dos caboclos contra as forças legais. Eles não se 

revoltaram, apenas tentavam viver suas vidas de 
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acordo com os valores e ideias que consideravam justos e corretos, mas isso 

parecia ser um ato de demasiada rebeldia para os políticos republicanos. 

Após a tragédia de Taquaruçu, os remanescentes dali e enormes 

contingentes de distintas regiões do Planalto passam a afluir a Caraguatá, a nova 

Cidade Santa. As forças de repressão organizaram novo ataque, mas foram 

repelidas pelos rebeldes, que haviam percebido que precisariam 

necessariamente defender-se e, em breve, passariam ao ataque. A partir de 

Caraguatá outras Cidades Santas surgiram em todo o Planalto. Muitas vezes 

apresentavam interesses distintos, desde a luta contra os abusos das 

companhias estrangeiras na região norte do Planalto à luta contra os coronéis  e 

a injustiça sofrida por José Maira, situação mais presente no meio-oeste. O que 

mantinha os distintos redutos dos rebeldes unidos era a Santa Religião,  um 

conjunto de preceitos religiosos que tinham como elemento em comum a 

devoção a José e a João Maria, bem como práticas socioculturais que 

mantinham uma lógica importante na organização dos redutos e na 

disciplinarização de seus membros. Entre os principais redutos rebeldes 

encontravam-se: Santa Maria, São Pedro, Pedras Brancas, Reduto do Papudo, 

Reduto do Tavares, Reduto do Bom Sossego, Reduto do Aleixo. 

A partir do mês de julho de 1914, com a expansão do movimento também 

ocorre uma mudança na estratégia dos caboclos. Para além da defesa dos 

redutos, os rebeldes passam a organizar grupos de ataque, normalmente 

formados por cerca de trinta homens armados em ações de incursão sobre alvos 

previamente identificados. A “ofensiva rebelde generalizada” (MACHADO, 2004) 

expôs os objetivos do movimento rebelde por meio da seleção que os revoltosos 

fizeram de seus alvos. Os ataques foram realizados contra estações ferroviárias 

e outras propriedades da Brazil Railway Company, empresa responsável pela 

construção da ferrovia naquele território, contra instalações da Lumber 

Company, empresa madeireira, subsidiária da Brazil Railway. Ambas foram 

responsáveis pela desapropriação e expulsão de grandes contingentes de 

posseiros, principalmente no Vale do Rio do Peixe e no Planalto Norte 

Catarinense. Além das companhias estrangeiras, também foram alvos dos 

ataques rebeldes propriedades dos grandes coronéis da região, como ocorreu 

em Curitibanos, sede do poder político e econômico do Coronel Albuquerque, o 

responsável por desencadear a perseguição e 
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repressão a José Maria e seus seguidores. Além das propriedades dos ricos 

latifundiários, os prédios públicos também foram inclusos no hall de alvos, 

principalmente cartórios, pois era onde estavam guardadas as escrituras das 

terras que o capital estrangeiro, os coronéis e o governo da República (em seus 

três níveis) haviam usurpado da população cabocla que ocupava aquele 

território, muitas vezes, havia séculos. As consequências das ações 

desencadeadas pelos rebeldes durante sua ofensiva impactaram sobre a opinião 

pública nacional e preocuparam as classes dominantes. 

Com a expansão geográfica do movimento e com seus atos impactando 

nos interesses estrangeiros, os ricos proprietários de terras e os políticos 

republicanos, o Exército brasileiro passou a encarar o Contestado com maior 

preocupação. Em consequência, a partir de setembro de 1914 um novo 

comandante foi nomeado como chefe das operações no Contestado, o General 

Fernando Setembrino de Carvalho. 

Setembrino passou a trabalhar com maiores efetivos e, também, 

arregimentou homens de confiança dos coronéis da região para atuarem na 

repressão ao movimento. Cerca de mil vaqueanos – capangas dos coronéis – 

foram armados e pagos pelo Exército brasileiro, fortalecendo a repressão. Cabe 

destacar que após o término das hostilidades boa parte das armas e 

equipamentos foram deixados na região sob a responsabilidade dos coronéis, 

amplificando assim a sua principal fonte de poder: a capacidade de mobilizar 

homens em armas. 

Com seus efetivos mais numerosos e melhor equipados o General adota 

uma estratégia de sufocamento do movimento, evitando combates diretos e 

emboscadas. Ao espalhar linhas ao longo dos pontos cardeais, Setembrino 

construiu um bolsão, dentro do qual estavam os redutos e as dezenas de 

milhares de rebeldes. Ao longo dos meses, a nova estratégia mostrou-se eficaz, 

com a diminuição do acesso dos rebeldes à comida e munição, gerando um 

aumento nas deserções e a degradação da vida dentro dos redutos. 

Aos poucos os rebeldes foram sendo concentrados nos últimos redutos, 

tendo sido Santa Maria o último refúgio para milhares de homens, mulheres e 

crianças que eram sistematicamente perseguidos pelas forças de repressão. 

Em fins de 1915, o reduto de Santa Maria foi completamente destruído, 

resultando na morte de milhares de rebeldes e na dispersão de grandes 
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contingentes de população cabocla pelas matas de araucárias, buscando 

desesperadamente sua sobrevivência. Ao longo do ano de 1916 ocorreu uma 

diminuição dos contingentes do Exército brasileiro, tendo os vaqueanos 

assumido a função de “limpeza” da área, com o genocídio de sobreviventes e 

possíveis articuladores de movimentos futuros. Há registro de execução massiva 

de rebeldes, além de outros crimes perpetrados pelos jagunços dos coronéis, 

como assaltos e estupros. 

Após quase quatro anos de combates, a luta armada da população 

cabocla chegava ao fim. Os milhares de mortos representaram o saldo da luta 

da população daquele território ao direito de viverem suas vidas de acordo com 

aquilo que consideravam justo dentro do seu universo sociocultural. 

 
2.6 A Guerra do Contestado não terminou 

 
 

Embora tenham transcorrido mais de cem anos do encerramento do 

movimento sertanejo do Contestado, constata-se, na memória da população do 

território do Contestado, a permanência de uma interpretação negativa sobre os 

eventos ocorridos no início do século XX. Este fato é um indicativo de que os 

impactos decorrentes do conflito ainda subsistem. Subsequentemente ao 

término do conflito, a condenação do movimento, tanto pelas elites quanto pelos 

governantes, imputou ao Contestado estigma pejorativo, motivado pelo fato dos 

ocupantes daquele território aderirem à luta contra as injustiças desencadeadas 

pelo establishment. O trauma, a ferida e o medo, marcaram indelevelmente a 

população do território, e a análise desse contexto pode explicar os inúmeros 

obstáculos ao desenvolvimento territorial do Contestado. 

Portanto, decorrido um século, o território do Contestado continua 

enfrentando sérios entraves à superação de injustiças históricas. Vários fatores 

podem ser elencados para esclarecer as causas dessa conjuntura. Um aspecto 

relevante consiste no incisivo processo de concentração da propriedade da terra. 

Tanto os grandes proprietários rurais, quanto as ingentes empresas 

multinacionais, ampliaram seu domínio fundiário, expandindo a cultura de grãos 

(especialmente a soja) e a silvicultura. A partir do final dos anos 1960, em 

substituição à araucária, deu-se o fenômeno da introdução de novas espécies 

de vegetação, árvores exóticas, como o Pinus illiottii, e, desde então, essas 
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árvores têm sido destinadas como fonte primária de matéria-prima às indústrias 

de celulose, papel e móveis. 

A introdução do pinus resultou na continuidade do processo de 

extrativismo de produção e, por conseguinte, na ampliação do processo de 

concentração fundiária. Além disso, a utilização desta espécie exótica ocasionou 

outras perturbações ao processo de desenvolvimento sustentável do território. A 

disseminação dos reflorestamentos, privilegiando esta monocultura, reduz as 

áreas que poderiam ser utilizadas para diversificação produtiva. 

Cabe destacar, também, que sobreveio a intensificação da exploração 

comercial da erva-mate, pelas médias e grandes ervateiras que dominam o 

setor, restringindo o acesso a elemento historicamente fundamental para 

subsistência dos setores socialmente mais fragilizados. Esse domínio 

desestimula a busca, por exemplo, pela agregação de valor à erva-mate, 

matéria-prima de altíssima qualidade produzida na região. 

De todo o exposto anteriormente, é razoável delimitar três fatores vigentes 

no território do Contestado que geram entraves à implementação de estratégias 

de desenvolvimento territorial sustentável: o trauma associado ao conflito social 

e ao genocídio praticado contra os caboclos, impondo à população que reside 

naquele território sentimentos de vergonha e consequente silenciamento; a 

expansão fundiária, outrora já vivenciada, que promove a concentração da 

propriedade da terra, sob controle de grandes proprietários rurais e de empresas 

multinacionais; a perpetuação do modelo econômico baseado primordialmente 

no extrativismo. 

Em meados da segunda década do século XX, o contexto atual 

caracteriza-se, no território do Contestado, pela concentração exacerbada da 

riqueza por grupos minoritários, que assim o fazem há gerações; a precarização 

das condições de vida dos trabalhadores urbanos e rurais; os empecilhos à 

organização e atuação política da população empobrecida do território do 

Contestado; a degradação do patrimônio material e imaterial, particularmente 

aquele associado à memória das populações tradicionais e de seus 

remanescentes, bem como dos segmentos empobrecidos da região; o processo 

de concentração da propriedade da terra por companhias madeireiras e do setor 

de celulose, algumas estrangeiras, que monopolizam o acesso à terra – tal qual 

ocorreu no passado – e disseminam espécies vegetais exóticas, 
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desestimulando a continuidade das atividades na pequena propriedade, 

ignorando os limites dos recursos ambientais e socializando detritos danosos ao 

meio ambiente, resultantes de sua produção industrial; a continuidade do 

processo centenário de exclusão e marginalização das populações tradicionais 

– indígenas, grupos afrodescendentes (caso dos quilombolas), sertanejos, 

caboclos, além dos descendentes daqueles que estiveram nos redutos da 

Guerra do Contestado. 

Ademais, ressaltam-se as dificuldades para superação do modelo 

econômico vigente, amparado em produtos primários, os quais não necessitam 

de beneficiamento, reduzindo o valor agregado e desestimulando o crescimento 

econômico. Uma consequência diretamente observável, decorrente da 

continuidade desse modelo virtualmente esgotado, consiste na proliferação dos 

problemas sociais que afligem o território do Contestado, o qual, embora integre 

um dos estados mais desenvolvidos da federação, destaca-se pelos índices 

decepcionantes de desigualdade social. 

Conquanto o crescimento econômico e a expansão dos programas sociais 

permitirem amenizar desigualdades históricas da sociedade brasileira, os 

municípios que integram o território do Contestado apresentam, hodiernamente, 

alguns dos mais baixos índices de desenvolvimento humano do estado de Santa 

Catarina (IBGE, 2010), de acordo com sua classificação no IDHM (Índice de 

Desenvolvimento Humano dos Municípios), compondo um bolsão de pobreza e 

exclusão, precipuamente nas áreas onde a luta sertaneja foi mais intensa. 

É preciso salientar que países ou territórios caracterizados pela vigência 

de uma matriz produtiva baseada no extrativismo, apresentam carências no setor 

exportador, impossibilitando a obtenção de excedentes em divisas, visando à 

execução de investimentos em infraestrutura e nos setores básicos da 

sociedade. No território do Contestado manifestam-se essas carências. Suas 

exportações resultam de produtos primários da agricultura e das atividades das 

indústrias extrativistas, mormente a silvicultura direcionada à produção de 

celulose. Todavia, nesses setores – vinculados à produção de commodities – os 

preços são controlados pelos países dominantes, ou por grandes corporações. 

Por conseguinte, dada a exploração maciça dos recursos naturais, eleva-se a 

concentração fundiária e se produz acentuado impacto 
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ambiental, especialmente a degradação do solo e dos mananciais, gerando, 

em contrapartida, retorno econômico desproporcional à sociedade do entorno. 

Diante deste cenário, faz-se mister contribuir para a construção de um 

processo de desenvolvimento territorial utilizando a atividade turística 

pedagógica, propondo a utilização de recursos materiais e imateriais do território, 

contrapondo-se às práticas que ainda se manifestam entre as políticas públicas 

e empreendimentos econômicos. Estes impedem a superação de um modelo 

que promove a dilapidação dos recursos ambientais, além da concentração da 

riqueza e perpetuação da miséria e exclusão social. 

Nos últimos anos, novos estudos sobre o movimento sertanejo do 

Contestado têm expressado a complexidade e as múltiplas facetas do 

movimento, além de disseminar novas versões, abandonando estereótipos e 

preconceitos que definiam os rebeldes revoltosos como "fanáticos" ou 

"jagunços". Diante disso, o tema vem retomando espaço na região e atraindo 

visibilidade entre as novas gerações, que estão percebendo naquele processo 

histórico algo que pode ser convertido em uma “identificação positiva” da 

população da região com a sua própria história. Além disso, a visibilidade 

nacional e internacional que o tema vem obtendo permite gradativamente 

reinserir o Contestado em um importante circuito acadêmico, com a circulação 

de pesquisadores de diversas instituições de ensino superior. Por fim, e mais 

relevante, a retomada do debate sobre o Contestado representa enorme 

potencialidade para colaboração junto ao processo de construção de seu 

desenvolvimento territorial, não apenas reconstruindo a autoestima de toda uma 

população, mas, também, atraindo visitantes que buscam compreender e 

rememorar aquele que foi um dos mais importantes movimentos sociais da 

história humana. Nessa direção, o turismo pedagógico pensado a partir da 

história do Contestado pode representar um importante instrumento de 

construção de uma identidade territorial, principalmente entre os mais jovens, 

cuja consolidação fortalece a busca por estratégias alternativas de 

desenvolvimento regional. 
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CAPÍTULO III – TURISMO PEDAGÓGICO, GUERRA DO CONTESTADO E 

DESENVOLVIMENTO 

 
3.1 O discurso do vencedor sobre o discurso do vencido 

 
 

A Guerra do Contestado coincidiu com a I Guerra Mundial. Uma nova 

roupagem do capitalismo – monopolista e imperialista – adentrou com força no 

Contestado. A ruptura foi social e cultural. 

No sentido em que ao olhar do opressor, uma determinada população (a 

cabocla, luso-brasileira, que não presta), foi fadada ao desaparecimento, para 

viabilizar sua substituição por outra (de imigrantes, colonos, trabalhadores), dos 

primeiros restando alguns sobreviventes. 

Após a Guerra do Contestado, o caboclo continuou sendo visto como “um 

bando de fanáticos a perturbar a serenidade da ordem pública” (AURAS, 1995, 

p.15), porém os registros de Auras, Valentini e outros mostram que o caboclo 

que aqui vivia antes da construção da estrada de fero, era trabalhador e pacífico. 

Esses caboclos e caboclas, crianças, jovens, adultos e velhos, que 
lutaram na guerra do Contestado, foram apelidados de jagunços, termo 
pejorativo e discriminatório que significa o mesmo que “pelados- 
violentos” ou “bandidos capangas” a serviço dos coronéis e fazendeiros. 
Eles, mesmo sendo pacíficos, herdaram a fama de possuírem uma 
"índole guerreira" e de serem violentos. Pode-se, porém, afirmar que 
possuem uma raiz cultural provinda dos bandeirantes portugueses-
paulistas; daqueles que, na busca desesperada pelo ouro, pedras 
preciosas e escravos índios, não tinham nenhum escrúpulo em promover 
conflitos, guerras e mortes. (VALENTINI, 1998, p. 34) 

 

A limpeza da área foi radical. Foi uma guerra de extermínio. 

O caboclo cinde-se como ser humano. A divisão se manifesta através da 

intervenção do poder monopolista, aparado pelo Estado, pelo poderio econômico 

e pelos fazendeiros. A construção da ferrovia, as madeireiras e a colonização 

estrangeira modificam as relações sócias da comunidade cabocla com os 

invasores de seu território livre. De uma sociedade baseada no espírito 

comunitário indígena, passou-se a uma sociedade do latifúndio, do coronelismo, 

do apadrinhamento e da violência. 
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O rompimento do mundo livre (a terra, a vida e a irmandade) para um 

mundo de opressão, começa com a pilhagem de suas terras e de seu território 

e termina com a intervenção sanguinária do braço armado de civis e militares, 

passando pelo controle do poder político, do deslocamento dos direitos 

individuais para a opressão do Estado. 

Além da agressão que se dá com a retirada da terra e a consequente 

expulsão do caboclo, à base de muita violência, evidencia-se também uma 

imposição de valores alheios ao modo de vida do caboclo e que está de acordo 

com a lógica do desenvolvimento capitalista. Sobretudo, “a transformação da 

terra em bem de produção acarretou a institucionalização da propriedade 

privada, em detrimento da simples ocupação ou posse” (AURAS, 1995, p. 43), 

como ocorria desde há muito tempo e até a chegada da nova ordem capitalista. 

A partir da conquista armada e da modernização, feitas pelo  poder estatal e 

monopolista, o caboclo foi afastado do desenvolvimento, passando os 

benefícios do progresso para os fazendeiros e, posteriormente, para os 

colonizadores. 

Após a guerra de extermínio ao caboclo, efetivamente, o surto de 

desenvolvimento econômico na região do Contestado começou quando da 

chegada das novas levas de imigrantes europeus: alemães, italianos, poloneses 

e ucranianos, e de descendentes de imigrantes, que vieram, tanto para explorar 

a floresta, em latifúndios, implantando a indústria da madeira, como trabalhar na 

agricultura, em minifúndios. 

O término da guerra do Contestado não foi o fim da violência nesta região, 

pois ela não acabou com a população cabocla. Vencidos na guerra, rendidos e 

derrotados, envergonhados, tendo sido processados e presos, centenas de 

caboclos voltaram aos seus pontos de origem, condenados pela opinião pública 

e discriminados pelos rótulos imperialistas. Evitaram contatos, internaram-se nos 

sertões, fugiram das cidades e distanciaram-se da civilização e barbárie. 

Depois de 1918, iniciado o processo de colonização nas terras 

demarcadas pela Brazil Railway Company, através da Lumber, centenas de 

famílias caboclas continuaram ocupando as áreas que considerava livres e 

próximas das suas antigas terras, que tinham como devolutas. Gradativamente 

foram sendo, de novo, sumariamente expulsos, na medida em que a ânsia de 
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madeireiros avançava sobre os pinhais nativos, em que as levas de imigrantes 

se instalavam nas terras que pensavam ser suas e, na medida em que a ambição 

de fazendeiros estendia suas cercas de arame farpado até limites a perder de 

vista. 

Nas décadas de 1920 e 1930 em praticamente todas as glebas destinadas 

à colonização, encontravam-se famílias luso-brasileiras, ali moradoras desde 

muitos anos, abrindo-se uma nova frente de conflito, pois alguns colonizadores 

– não todos – ameaçavam expulsá-las, com o uso da força policial, ou mesmo, 

através de capangas e capatazes. 

A população cabocla continuava a ocupar uma posição secundária neste 

território e era compelida a uma situação de marginalização. Também a disputa 

da narrativa estava sendo vencida pelos “de cima”. 

O vencedor consegue fazer prevalecer seu discurso no momento em que 

a história é contada. Ele dificulta a existência da "história dos vencidos", pois, 

sendo estes derrotados, perderam o direito de contar sua versão dos fatos. A 

ação dos poderosos, dos vencedores, consiste justamente em tentar eliminar os 

vencidos, sua memória e os traços de sua existência, que somente emerge 

através de ações de resistência. (BENJAMIN, 2001). 

A maioria dos descendentes do Contestado vive numa situação de 

miséria, violência, desemprego e analfabetismo. Porém, mesmo vivendo nessa 

situação e sendo herdeiros de uma luta fratricida, há algo que os move, que faz 

com que continuem confiando na vida, que oferece um sentido à sua história e 

não os deixa desesperar. 

Ao construir uma organização social diferente da regida pelas leis que 

beneficiavam aos coronéis e donos de multinacionais, os rebeldes do 

Contestado criaram uma fratura no desenvolvimento da história do Brasil. Talvez 

esse tenha sido um dos aspectos mais revolucionários da luta dos fiéis de João 

Maria. Essa luta era por questões concretas e materiais, tais como distribuição 

de terras, deposição de políticos e destruição da estrada de ferro, mas também 

se manifestou por meio da perseverança dos rebeldes, da capacidade inventiva 

em esconder-se entre os pinheirais da região para combater o invasor, da 

coragem de enfrentar toda a armada e discursiva do país dirigida contra seus 

filhos, pais e esposas. Eles suspenderam por quatro anos o desenvolvimento 

progressivo da história dos vencedores. Fizeram parar 
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o tempo e organizaram uma grande ofensiva contra a tradição do conformismo. 

Foram derrubados pelo grande arsenal movido contra eles. Mas perderam a 

Guerra? A luta foi em vão? Cabe ao presente recuperar o sentido dessa batalha. 

Para Benjamin: “Importa ao materialismo histórico capturar uma imagem 

do passado como ela inesperadamente se coloca para o sujeito histórico no 

instante do perigo” (1994, p. 43). Esse instante parece premente em tempos 

atuais de repressão violenta aos movimentos sociais no Brasil contemporâneo. 

Cabe a nós, sujeitos do século XXI, reconhecer as cintilações revolucionárias na 

constelação de experiências passadas que possam conferir legitimidade às lutas 

contemporâneas. Somente assim seremos capazes de “arrancar a transmissão 

da tradição ao conformismo” (ibidem, p. 44) que subjuga tanto o passado quanto 

o presente à lógica dos vencedores. 

 
3.2 A vergonha e o aniquilamento da memória 

 
 

A memória popular, e especialmente a dos mais velhos (Tompson, 1998), 

revela uma história rica e viva sobre o Contestado. Segundo Halbwachs (1990, 

p. 51), “preservar a memória é condição da identidade e da unidade de um grupo 

humano. E, na sua exclusão está a base da alienação”. 

Segundo Jacques Le Goff, a memória é a propriedade de conservar 
certas informações, propriedade que se refere a um conjunto de funções 
psíquicas que permite ao indivíduo atualizar impressões ou informações 
passadas, ou reinterpretadas como passadas. O estudo da memória 
passa da Psicologia à Neurofisiologia, com cada aspecto seu 
interessando a uma ciência diferente, sendo a memória social um dos 
meios fundamentais para se abordar os problemas do tempo e da 
História. A memória está nos próprios alicerces da História, confundindo-
se com o documento, com o monumento e com a oralidade. Mas só 
muito recentemente se tornou objeto de reflexão da historiografia. Só no 
fim da década de 1970 que os historiadores da Nova História começaram 
a trabalhar com a memória. Na Filosofia, na Sociologia, Antropologia e 
principalmente na Psicanálise, no entanto, os estudos sobre a memória 
individual e coletiva já estavam avançados. (SILVA, 2006, p. 275) 

 

Antes da guerra havia uma construção identitária ligada ao mundo rural; 

a uma região repleta de rios caudalosos e de matas fechadas e virgens, plenas 

de araucárias centenárias, imbuias, canelas, ervais e outras tantas riquezas 

naturais. Não havia necessidade de se fazer grandes roças, pois eram 
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abundantes os peixes, os animais e aves do mato, assim como as frutas 

silvestres. Plantava-se a mandioca, o milho, a batata-doce e algumas outras 

hortaliças ou leguminosas, mas isso não dependia de trabalho escravo e nem da 

exploração do trabalho alheio. Não havia propriedade privada da terra, nem fome 

e miséria. As necessidades elementares eram satisfeitas com certa facilidade. 

Não havia necessidade de reconhecimento de firma ou registros em cartório, 

porque a palavra dada normalmente era respeitada. Havia solidariedade e os 

valores da vida não tinham como eixo o mercado e o consumo. O direito de viver 

daquela forma, aos poucos foi sendo tolhido e outras necessidades foram sendo 

criadas: escolas, indústrias, mercados, estradas, luz elétrica, igrejas, governos, 

televisão e polícias. 

Qualquer povo só constitui uma sociedade humana se tem uma história 

para poder perpetuar a sua identidade, preservar seus traços culturais e  cultivar 

suas tradições. A ação dos homens sobre a natureza, suas relações e as 

transformações provocadas, constitui o conjunto de elementos que marcam, no 

decurso do tempo, a história desta civilização. 

A população cabocla do Contestado legou a Santa Catarina uma herança 

cultural que inclui: uma lição de valentia e de bravura, não se submetendo à 

tirania e à opressão, preferindo lutar e morrer tentando ser livre; a consolidação 

do exemplar regime de minifúndios policultores, provando a todos a possibilidade 

de, mesmo pequeno, ser grande; o nobre sentimento de defesa de seu 

patrimônio ambiental, desde quando o equilíbrio ecológico passou a ser 

ameaçado pela devastação; finalmente, uma contribuição ímpar na descoberta 

de caminhos para levar os catarinenses a conquistar a sua cidadania através da 

ação comunitária. 

Não se pode negar que, de certa forma, houve uma "destruição cultural" 

acompanhada de uma "crise cultural". A cultura indígena sofreu grandes danos 

e a cultura cabocla ou mestiça, ainda em processo inicial de construção 

identitária, entrou num estado de crise profunda, ao ponto de permanecer, desde 

o Contestado até nossos dias, de certa forma, anestesiada ou em estado de 

letargia. 

Até o momento presente pouco foi feito em termos de iniciativas 

educacionais ou comunitárias, religiosas ou civis, que respeitem, promovam ou 

valorizem a cultura cabocla. Há, porém, um processo lento acontecendo nos 
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“porões” do mundo caboclo, no cotidiano dos descendentes do Contestado, de 

resgate de uma sabedoria prenhe de muitos valores, herdada dos antepassados 

e que vai sendo passada de geração a geração. Muito daquilo que foi sendo 

imposto pela cultura dominante e colonialista do passado, aos poucos foi sendo 

"filtrado", "peneirado", "selecionado" pela cultura cabocla da região. Nem tudo foi 

aceito! A "alma ancestral não foi totalmente destruída". E, além disso, é 

interessante notar que os colonizadores, não apenas dominaram, eles também 

dependeram dos conhecimentos e aprenderam com as culturas existentes, onde 

chegavam. 

Halbwachs afirma que “um povo que conquista outro pode assimilá-lo: 

mas então ele mesmo se torna outro povo, ou pelo menos entra em outra fase 

da sua existência.” (1990, p. 25) 

A cultura capitalista, consumista, patriarcal, colonizadora, branca e "cristã" 

não conseguiu se espalhar e dominar os quatro cantos do mundo caboclo do 

Contestado. Nem tudo o que havia de valores na cultura indígena- cabocla, antes 

do Contestado, caiu em um "poço sem fundo" ou em  um "buraco negro" que a 

tragou e a deixou sem possibilidade de volta ou de resgate. 

Estes homens e mulheres, buscando respeitar e defender suas tradições 

e costumes sentiram que, para poderem sobreviver e possibilitar a vida às futuras 

gerações, diante de tamanha opressão, o único caminho era se armar e lutar, 

até a morte se necessário. Aos poucos foram desenvolvendo uma consciência 

crítica a partir da qual mapeavam os seus inimigos históricos e atuais, e, 

conforme suas possibilidades e forças, passaram a atacá-los, pois entenderam 

que somente a morte daqueles permitiria que os seus sobrevivessem. 

Há diferentes maneiras de viver, de encarar a vida e a morte, o convívio, 

o amor, o ódio, a guerra, o prazer, a beleza, o perigo e a dor. Essas maneiras 

foram sendo elaboradas no Brasil aos poucos. 

O primeiro "encontro" entre povos e culturas estranhas, no chão do 

Contestado, que poderia ter sido de "conjunção", de soma, de alteridade, não 

deu certo. Esta alternativa, que inicialmente fora encampada pelos indígenas de 

muitas comunidades deste nosso chão brasileiro, foi profundamente abalada. 

Consequentemente, sobreveio a guerra que, por sua vez, levou à 
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destruição de um dos polos. No caso do Contestado, milhares de indígenas e 

caboclos foram reduzidos a cinzas e assim, aos poucos, foi sendo imposto o 

modelo capitalista, europeu e norte americano. 

Logo, no Contestado, para além da busca de satisfação das necessidades 

materiais, como a alimentação, a defesa da terra e das propriedades, os 

caboclos e caboclas defendiam valores culturais, tradicionais e princípios 

espirituais. Mais que bens materiais eles buscavam reconhecimento; mais do 

que um plano de ação com estratégias e táticas racional e objetivamente 

pensados, elevavam preces, súplicas e gritos a Deus e deixavam-se conduzir 

pelo coração e pela intuição, pelo espirit de finesse como chamou Pascal; mais 

do que no poder dos humanos e nas armas de guerra, confiavam na força do 

“exército encantado” e no poder misterioso de Deus; mais do que uma 

experiência feita de fatos, passíveis de mensuração e verificação científica, trata-

se de uma experiência mística, vivida em atitude de encantamento, humildade, 

veneração e profundidade diante do inexplicável, do misterioso, do 

transcendente. 

Faz-se necessário lembrar que, partindo de uma visão mais ampla do que 

tradicionalmente se tem afirmado, o movimento do Contestado não acabou. 

Naquele seu primeiro estágio, que culminou na guerra, ele foi aniquilado e com 

o uso das mais sofisticadas tecnologias de guerra da época. Porém, ele continua 

vivo na cultura popular, na religiosidade, nas lutas e esperanças dos seus 

descendentes que, na sua grande maioria, constituem o povo sofrido e 

empobrecido da região. 

O valioso patrimônio do Contestado encontra-se abandonado no espaço 

e no tempo, necessitando ser resguardado, recuperado e posto à mostra da 

população e dos visitantes – essa situação faz o Contestado em Guerra, pois as 

batalhas agora são, também, pela salvaguarda patrimonial regional. Há que se 

ponderar que a palavra patrimônio possui vários significados, mas há que se 

considerar como conjunto de bens que uma pessoa ou entidade possui, sendo 

classificado como bens materiais (tangíveis), imateriais (intangíveis), móveis e 

imóveis que fazem parte da formação cultural de uma comunidade, ou 

comunidades, ou, ainda, de um povo; enquanto cultura, é algum tipo de 

revelação que venha a enlaçar, conectar, convivência em coletividade, 
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incluindo qualquer tipo de invenção de objeto, ou de ambiente de permanecer 

convivendo em sociedade, é uma ação cultural estrito senso. 

A cultura é transmissível pela herança social, compreende a totalidade 

das criações humanas, sendo uma característica exclusiva das sociedades 

humanas; é um todo intricado que abrange conhecimento, fé, arte, moral, direito, 

atitude e outras aptidões e tradições adquiridos pela pessoa como componente 

da sociedade – a herança comum e o patrimônio como mediador entre passado 

e presente, servindo como âncora do espólio cultural, do pensar, do agir e do 

sentir do ser humano. 

Porém, dentre as escassas políticas públicas para o Contestado, somente 

no século XXI, houve o reconhecimento final do povo do Contestado – tendo a 

bandeira, estandarte branco com uma cruz verde ao centro, significando a fé 

cabocla e a busca por um mundo de paz, como símbolo de Santa Catarina (Lei 

nº 12.060, de 18/09/2001)12, e o povo caboclo como símbolo do catarinense, na 

forma da lei, instituída pela Semana do Contestado (Lei nº 12.143, de 

05/04/2002), entre outras realizações que constituem as políticas culturais, para 

a região. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Art. 1º Fica reconhecida a Bandeira do Contestado como símbolo regional do Estado de Santa 

Catarina. 
Parágrafo único - A bandeira de que trata esta Lei será em cor branca e terá disposta uma cruz 
verde de forma centralizada. 
Art. 2º O Poder Executivo, no prazo de cento e vinte dias, baixará regulamentação dispondo 
sobre o hasteamento da Bandeira do Contestado em eventos oficiais do Estado e sobre as 
tonalidades e dimensões do símbolo, observado o gabarito que melhor represente sua 
reconstituição histórica. 
Art.    3º Esta     Lei     entra     em     vigor     na     data     de     sua     publicação. Florianópolis, 
18 de dezembro de 2001 

 

ESPERIDIÃO AMIN HELOU FILHO 
Governador do Estado 

12 
RECONHECE A BANDEIRA DO CONTESTADO COMO SÍMBOLO REGIONAL DO 

ESTADO DE SANTA CATARINA. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA, Faço saber a todos os habitantes 
deste Estado que a Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
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Bandeira do Contestado 

Fonte: site: cheio de arte: revivendo o Contestado 

 

 
Entretanto, essas políticas públicas na escala municipal surgem na defesa 

de que a cultura sertaneja ainda continua viva em parte considerável do território 

catarinense, precisa ser valorizada e, posteriormente, absorvida pelas novas e 

futuras gerações. Tais legislações, sobretudo as estaduais, buscam reconhecer 

o caboclo do Contestado como o mais típico dos catarinenses – o que estaria 

mais próximo daquilo que seria a gênese humana estadual se considerar a 

participação indígena nesse caldo cultural. 

A necessidade de reconhecimento a partir da memória e dos espaços de 

memória se reduz ao emprego de adjetivos depreciativos que designaram os 

caboclos do Contestado ao longo de quase cem anos de história, tais como 

facínoras, ignorantes, horda, incultos, fanáticos ou jagunços, fazendo com que 

esses sertanejos passem a ser concebidos como obstinados, aguerridos, 

combatentes e mesmo, patronos do meio ambiente na sua época. Isto é, epítetos 

adequados de um processo de imaginação, cuja convergência foi a de recair na 

fábula do herói, fazendo frente ao que a história oficial fez heróis, ou seja, os 

militares que lutaram no Contestado – tais mitos são fundamentais para qualquer 

concepção de identidade territorial. 
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Para além do reconhecimento da importância da cultura cabocla do 

Contestado, da sua memória material e imaterial, urge a necessidade de 

salvaguardar os resquícios, sobretudo dos espaços materiais de memória, pois 

cem anos depois, parte considerável desse patrimônio se encontra dentro de 

propriedades privadas. Isso inclui os vinte monumentos erguidos em meados dos 

anos 1980, onde, excetuando os que estão nas estações de trens, como 

Caçador, Calmon, ou mesmo aqueles em espaços públicos municipais, tais 

como os de Mafra, Timbó Grande, Vila Nova, Rio das Antas, Irani e Canoinhas, 

os demais se encontram, ou destruídos ou abandonados. Desses últimos, pode-

se citar os de Perdizinha, Tamanduá, Pedra Branca e Caraguatá como 

completamente destruídos; os demais, todos visitados, encontram-se em 

razoável estado de conservação. 

 
 

 

Vale de Santa Maria, maior e último Reduto da Guerra do Contestado 

Fonte: www.timbogrande.sc.gov.br 

http://www.timbogrande.sc.gov.br/
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Detalhe do monumento erguido no município de Irani às milhares de vítimas da Guerra do 

Contestado. Fonte: br.geocities.com 

 
 

 
Há que se ressaltar a urgente necessidade de resolução dos problemas 

que envolvem os monumentos de Perdizinha, que ficava ao lado do quase 

totalmente destruído crematório de cadáveres dos tempos de guerra, assim 

como da carneira, vala comum com milhares de corpos sepultados, de Santa 

Maria; pouso, fonte d´água e monumento da Serra da Boa Esperança, pois 

ambos se encontram em propriedades particulares, que, mesmo com 

autorizações para visitas e pesquisas, são geradores de conflitos, uma vez que 

os proprietários são obrigados a manter a coexistência de patrimônios públicos 

dentro de suas propriedades particulares, além da gravidade do fato de tais sítios 

históricos estarem sendo desconfigurados ao longo de mais de 40 anos, entre o 

erguimento dos monumentos e os dias atuais. Urge achar uma saída para 

Perdizinha e Santa Maria ou, em breve, os sítios históricos deixarão de existir. 

Por sorte, nos sítios de Irani, Taquaruçu, Rio das Antas, Timbó Grande e 

São Sebastião há zelo e cuidado por parte das comunidades locais, garantindo, 

assim, a perpetuação daqueles espaços de memória. 
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3.3 A impossibilidade do testemunho 

 
 

A maioria da população que habitava e ainda hoje habita a região do 

Contestado é constituída de caboclos e caboclas. Estes foram os principais 

destinatários, envolvidos e também sujeitos da guerra. Quanto às suas heranças 

culturais (Mintz e Price, 2003), considera-se a presença dos povos nativos – os 

caingangs, os xóclengs e os guaranis – mais os afrodescendentes e os 

portugueses-paulistas. 

A identidade cabocla resulta de uma rica heterogeneidade cultural, de 

encontros e confrontos entre diferentes culturas. As famílias de origem alemã, 

italiana e polonesa, entre outras, na sua grande maioria, adquiriram terras e 

ocuparam boa parte da região só depois de concluída a guerra, isto é, depois de 

ter sido executado o projeto de “limpeza da área”. 

Mais forte que os poucos elementos de Memória Cultural  que asseguram 

a transmissão do legado do genocídio do Contestado, é a política do 

esquecimento que paira na região das terras contestadas e, ademais, aquém e 

além dela. Em uma matéria da revista Super Interessante, intitulada “A guerra 

que o Brasil esqueceu”, Cláudio Ângelo (2000), admoesta: 

Unidos pela fé, 20000 camponeses se insurgiram contra o Exército até 
serem massacrados, em 1915. Uma das rebeliões mais sangrentas do 
Brasil. O conflito, simultâneo à Primeira Guerra Mundial, foi esquecido 
pela imprensa da época e minimizado pelos livros de História. Ninguém 
sabe nem sequer quantos morreram. Podem ter sido 10 000 ou 20 000 
(ANGELO, 2000). 

 

Quando questionado sobre os motivos para o esquecimento da guerra, o 

historiador Fernando Tokarski redargue que isso se deve ao massacre e aos 

testes bélicos13 que o exército realizou. Além disso, porque é, dessa forma, um 

capítulo traumático do passado que a grande maioria não percebe motivos 

profícuos para rememorá-lo, pois se sentem responsáveis e parcialmente 

culpados. 

Outra forma de esquecimento é o fato de que o terreno que o governo 

concedeu, em 1910, à Empresa Lumber, para que explorasse a imbuia, é hoje 

propriedade do Exército, o qual oculta ruínas, ou seja, os rastros não foram 

 

13 
O governo federal que, ávido por acabar definitivamente com esta guerra, resolve usar todo 

seu poderio militar e abater as últimas fortificações resistentes, utilizando para este fim um 
grande contingente de soldados equipados com fuzis, canhões, metralhadoras e aviões, nunca 

antes usados em uma ação bélica desta magnitude. 
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apagados, mas o caminho até eles é de difícil acesso. Ambos os lados, os 

rebeldes e os republicanos e seus respectivos descendentes, desconhecem a 

maneira de lidar com esse passado. 

A repulsa em recordar se deve ao fato de que o legado da Guerra do 

Contestado parece abarcar os três tipos de culpabilidade descritos por Paul 

Ricoeur (2007), a saber, a culpa política, que é a do cidadão que pertence ao 

mesmo corpo político que os criminosos; a culpa moral, daqueles que atuaram 

direta ou indiretamente para que o mal se concretizasse; e a culpa metafísica, 

dos que são solidários do fato de ser homem numa tradição trans-histórica do 

mal. 

Além disso, culpa gera trauma que, segundo Freud (1996), faz com que o 

portador de uma lembrança traumática busque evitar o desprazer que seria 

produzido pela liberação do reprimido. 

No entanto, Paul Ricoeur (2007) aponta um viés positivo para o 

esquecimento, na medida em que, no devir da História, o que vir-a-ser prevalece 

sobre o acabado. O esquecimento cambia as lembranças e fornece ao passado 

a peculiaridade de estar, sempre, em ininterrupta dialética com o presente e com 

o futuro. No caso da Guerra do Contestado, a cada negação de uma lembrança, 

modifica-se a memória que se tinha e, assim, ela permanece viva. 

Dessa forma, é o perdão que entra na dinâmica complexa da Memória 

Cultural, ponto em que, conforme Ricoeur (2007), convergem a História, a 

memória e o esquecimento. O perdão interromperia a aparente linearidade da 

História e modificaria a forma de lembrar e de esquecer. 

A propósito do perdão, é possível relacionar uma das teses de Walter 

Benjamin sobre o conceito de história, na qual ele discorre acerca da redenção, 

aos motivos que há para evitar as rememorações sobre a Guerra do Contestado: 

O cronista que narra os acontecimentos, sem distinguir entre os grandes 
e os pequenos, leva em conta a verdade de que nada do que um dia 
aconteceu pode ser considerado perdido para a história. Sem dúvida, 
somente a humanidade redimida poderá apropriar-se totalmente do seu 
passado. Isso quer dizer: somente para a humanidade redimida o 
passado é citável, em cada um de seus momentos. (BENJAMIN, 1994, 
p. 223). 
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Ainda não houve a redenção, por isso o intuito do olvido permanece, e 

persiste o ocultamento de muitas informações e de muitos textos culturais sobre 

a Guerra do Contestado, e pulsam, especialmente, as feridas simbólicas que 

anseiam cura. 

 
3.4 A continuidade da produção da vida nua no Contestado 

 
 

Os sertanejos renderam-se e o governo definiu uma forma de controle 

social entre os estabelecidos na região e o novo grupo que ora havia se formado. 

Pensando o controle social como sendo 

O conjunto dos recursos materiais e simbólicos de que uma sociedade 
dispõe para assegurar a conformidade do comportamento de seus 
membros a um conjunto de regras e princípios prescritos e sancionados. 
(BOUDON; BOURRICAUD, 2002, p. 101). 

 

Foucault (1999) discute a questão de controle social pelo viés da 

sociedade disciplinar. 

O poder não estaria num local, em algo, mas sim numa rede de poderes 

entrecruzados com base no controle dos corpos. Dito de outra forma, a 

sociedade passa a ter determinado comportamento pelo controle psicológico a 

que são submetidos. A transferência dos sertanejos em rendição foi justificada 

pelo governo como necessária para garantir o término do conflito armado. 

Através da separação dos corpos seriam desestruturados os últimos integrantes 

da guerra, imposto o controle social da região. 

Com o término da Guerra, iniciou o processo de inserção dos sertanejos, 

em rendição na sociedade local. Lembrando que os “estabelecidos”, moradores 

locais, estavam, na sua grande maioria, do lado oposto na guerra do Contestado, 

apoiando as forças do governo. 

Para os sobreviventes, o calvário iniciara. Em muitos casos, o sentimento 

de vingança da parentela de muitos que foram mortos em conflitos, saques, 

usurpações, estava presente. O derramamento de sangue nos sertões foi 

intenso. A relação entre os estabelecidos com aqueles que retornavam da guerra 

produziu conflito social. 

Os grandes proprietários organizaram em apoio aos militares, grupos de 

defesa de vaqueanos, chamados de piquete civil. A sua função consistiu em 
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acompanhar as tropas legais nos ataques aos redutos e capturar sertanejos 

entocados nas densas florestas do Contestado. 

A formação de um piquete civil estava submetida às ordens de um 

coronel, quando possuía patente da Guarda Nacional ou simplesmente de um 

vaqueano. Há registros de abuso de poder dos vaqueanos praticando a degola, 

estupros, saques às propriedades, assassinatos de sujeitos, nem sempre 

envolvidos no movimento, ocasionando um cenário desolador e de pavor na 

região do Contestado. Como referência, podemos citar o processo contra o 

vaqueano Pedro Ruivo (SUMÁRIO DE CULPA, 1915). 

Ainda, sobre o tratamento dados aos sertanejos, Queiroz (1966, p.218) 

afirma que os prisioneiros 

Que pareciam mais inofensivos e por isso escapavam à degola eram 
enviados a Rio Negro, onde permaneciam em improvisados campos de 
concentração, sob a vigilância do coronel Bley Neto, antes de serem 
distribuídos como trabalhadores pelas colônias agrícolas do governo do 
Paraná. 

 

Os sertanejos na luta por seus direitos passaram a serem os outsiders14, 

ou seja, “os não membros da ‘boa sociedade’, os que estão fora dela” (ELIAS e 

SCOTSON, 2000, p. 07). 

Sua identidade era a de um grupo, onde “viviam estigmatizados por todos 

os atributos associados com a anomia, como a delinquência, a violência e a 

desintegração” (ELIAS; SCOTSON, 2000, p. 7), o que interferia nas relações 

sociais, visto que eram culturas diferenciadas no mesmo espaço de convivência, 

somadas aos rancores da guerra. As tensões aconteceram de diferentes formas. 

De um lado, alguns moradores estabelecidos, recebiam os sujeitos em 

rendição com caráter de solidariedade percebendo-os como necessitados, como 

sujeitos que precisavam ser readaptados ao convívio social e assim inferiores a 

eles. Já o medo de nova sublevação os aterrorizava, fato esse que os conduzia 

a ver a partida de trens com grande número de “fanáticos” como uma solução 

viável. 

Por outro lado, o receio de represália fez com que emergisse o silêncio 

dos fatos vividos pelos sertanejos durante a guerra do Contestado, bem como 

 
 

14 
É aquele que não se enquadra na sociedade, que vive à margem das convenções sociais e 

determina seu próprio estilo de vida, através de suas crenças e valores. 
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submissão frente à ordem social preestabelecida fosse sendo adotados como 

características desses novos elementos inseridos no convívio social na região 

do Contestado. 

 
 

1917 – o ano da limpeza 

Fonte:http://multirio.rio.rj.gov.br/index.php/leia/reportagens-artigos/artigos/11064-a-guerra-do- 

contestado 

 

 
Toda essa situação criou o silêncio dos vencidos. Muitos dos 

descendentes dos outsiders do Contestado preferem omitir as lembranças do 

passado como forma de preservar a imagem de seus familiares. Aos poucos o 

silêncio vem sendo rompido e as memórias revelam o passado de luta contra o 

sistema de modernidade implantado na região no início do século XX. 

 
3.5 O turismo como produto do capitalismo a continuidade da barbárie da 

Guerra do Contestado 

 
O turismo já foi caracterizado como um fenômeno intrinsecamente 

moderno, considerando que os fatores que desencadearam o seu surgimento 

são oriundos da era moderna, quais sejam: a produção em massa, típica da 

industrialização; a divisão do tempo em tempo de trabalho e tempo livre para o 

trabalhador – incluindo aí o tempo de férias remuneradas; o desenvolvimento 

http://multirio.rio.rj.gov.br/index.php/leia/reportagens-artigos/artigos/11064-a-guerra-do-
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da tecnologia da informação e do transporte; a associação entre lazer e lucro, 

etc. 

O surgimento do turismo, bem como sua atual formulação, planejamento, 

estudo e compreensão, pelos centros acadêmicos, Estado e setor privado, está 

profundamente associado ao ambiente em que se insere, ambiente esse 

marcado e determinado sobremaneira pelo capitalismo. 

Siqueira afirma que é fundamental compreender a separação que ocorre 

no capitalismo industrial entre tempo de trabalho e tempo livre para a reflexão do 

turismo recente, pois antes “as atividades da vida conviviam de maneira bastante 

integrada (trabalho, religiosidade, diversão, ócio, festa)”. Depois, com o 

capitalismo, 

A vida passa a se estruturar nessa nova divisão de tempo. Se antes o 
nada fazer, o passar o tempo, o divertimento, o descanso combinavam- 
se de acordo com as circunstâncias, o momento [...] passará a ser, 
paulatinamente, controlado, higienizado (limpo), moralizado, organizado. 
(SIQUEIRA, 2005, p 58). 

 

O tempo passa, então, a constituir-se como mercadoria. 

Crescentemente, tudo e todos têm de passar pelo crivo do equivalente 
geral. O próprio tempo passou a ser comprado e vendido, transmutou- 
se em mercadoria. E como moeda significa equivalente geral, tornaram-
se “equivalentes” o trabalho, o dinheiro e o tempo. ‘Tempo é dinheiro’. 
Esta frase, de autoria de Benjamin Franklin, do final do século XVIII, 
espelha a centralidade da mercantilização geral (...). (SIQUEIRA, 2005 
p 50). 

 

A expansão vertiginosa do capitalismo, especialmente a partir do 

fordismo, conquistou e ampliou mercados; neste processo, inculcou novas 

necessidades em potenciais consumidores e, mais recentemente, criou novos 

meios de se expandir por meio do setor de serviços – que se relaciona ao turismo 

e à cultura como mercadorias. Para o capitalismo, “pouco importam as 

consequências sociais, políticas, ou ecológicas”, contanto que o crescimento 

esteja assegurado (Harvey, 1996, p 166). 

Similarmente, Santos (1995, p 34) aponta que sempre que o capitalismo 

passou por “crises de acumulação”, a solução foi dada pela criação de novos 

mercados, novos bens de consumo e, recentemente, novos serviços, fazendo- 

se “chegar a pontos do globo até então não integrados na economia mundial”. 

Desta forma, Santos afirma que ambos os fatores demonstram que o 

Processo de expansão e ampliação parece estar a atingir limites 
inultrapassáveis. Quanto à integração do planeta terra na economia 
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capitalista mundial, as duas últimas décadas de transnacionalização da 
economia parecem ter concluído definitivamente o processo histórico 
que se iniciou na época das descobertas. (SANTOS, 1995, p 34) 

Horkheimer ressalta como os objetivos do capitalismo passaram a 

subsistir como fim último, ao invés de servir de instrumento à sociedade como 

um todo: “a irracionalidade da sociedade moderna reside em ser produto de uma 

vontade particular, o capitalismo, e não de uma vontade geral, unida e 

autoconsciente” (1972 apud Santos, 2007, p 23). 

Pode-se afirmar que a cultura e o turismo curvaram-se ao controle desse 

sistema que penetra e alcança todos os domínios da vida, dada sua inevitável 

necessidade de crescimento incessante, cujo desdobramento óbvio é o 

consumismo desenfreado que marca a atualidade como ideologia. 

Harvey argumenta que um dos alicerces do capitalismo reside no 

movimento físico real de mercadorias do lugar de produção ao lugar de consumo 

como integrante do processo produtivo, que gera valor ao produto – o turismo, 

assim, é exceção, visto que é o turista quem se locomove rumo ao “produto”. 

Nesse contexto, a “indústria do transporte e da comunicação é 

diretamente produtora de valor” (2001, p 49), inclusive no caso do turismo. 

Assim, os preços são estabelecidos, dentre outros, pela distância percorrida pela 

mercadoria. A constante busca pela redução dos custos implica incessante 

aumento de eficiência nos aparatos de transporte e comunicação, além de 

expansão do mercado geográfico. 

Essa redução de custos, acrescida do estabelecimento (também atribuído 

ao capital) do setor de serviços, como forma de expandir o mercado e criar novos 

“produtos” e novas necessidades, pode constituir uma versão razoável para 

explicar o turismo como o fenômeno estrondoso que contribuiu para a 

caracterização dos séculos XX e XXI. 

Assim, o turismo estaria permitindo aos países marginalizados do 

capitalismo industrial de participar do sistema capitalista. Os países pobres, até 

então marginalizados do progresso – e justamente por isso teriam mantido a 

“essência” dos tempos anteriores ao surto industrial dos países desenvolvidos, 

precisamente a essência que os turistas de grandes centros urbanos procuram: 

o tempo não controlado pelo relógio, a cultura, a natureza, em suma: os maiores 

atrativos de destinos turísticos, hoje – poderiam, enfim, adentrar o 
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mundo capitalista pela porta da frente, constituindo-se potenciais produtos 

turísticos naturalmente, sendo o turismo considerado sua “carta de alforria”. 

De fato, Siqueira (2005), na esteira de Coriolano (1998), argumenta que 

o turismo contemporâneo “tem sua origem na própria concepção capitalista da 

vida”, 

Uma criação da sociedade de consumo que, a partir da importância do 
lazer na sociedade atual, passa a vender o turismo (...) como um novo 
produto, nos moldes de uma sociedade de consumo, atrelado,  portanto, 
às leis de mercado”. Nesse sentido, as atividades turísticas configuram-
se como mercadorias, para que “possam realizar o capital investido por 
alguém. (2005, p 63-64). 

 

Neste contexto, a barbárie sobrevive, uma vez que lojas de propriedade 

multinacional substituem o comércio local, o “enobrecimento” de regiões 

desvalorizadas da cidade transfere os moradores antigos e destrói construções 

mais antigas. 

Além disso, surgem conflitos pelo exercício de poder entre subgrupos 

locais, envolvendo questões como, por exemplo, quais desses grupos serão 

beneficiados, ou qual memória coletiva deve ser celebrada pela cidade, qual 

estética será promovida, além de questionamentos sobre se a “disneificação15” 

representa a vontade da maioria ou somente da vontade e interesse do setor 

privado, muitas vezes oriundo de outras localidades que não do local em 

questão. 

O conjunto de bens culturais é produto da barbárie, do sofrimento e do 
esforço de muitas pessoas imbricadas na luta de classes. Os prêmios 
dos vencedores nesta luta seriam os próprios bens culturais: a presa, 
como de costume, é conduzida no cortejo triunfante: “são o que 
chamamos de bens culturais” (BENJAMIN, 1985, p. 225). 

 

Sob o ponto de vista de Bauman o capitalismo atual não tem mais um 

grande banco de trabalhadores reservas, mas tem dispositivos de 

armazenamento e de exclusão mais eficientes. As prisões, ao contrário daquilo 

que foi dito por Foucault, não são mais o lugar da disciplina, mas sim da vigilância 

e exclusão total. O preso é um sujeito vigiado e armazenado, mas não para ser 

disciplinado, ele não é mais útil e nem pode ser. É uma vida desperdiçada, é um 

lixo humano. 

Mas não é somente nas prisões que nós encontramos aqueles que 

precisam ser eliminados: eles também estão nas favelas e nas ruas, são os 

15 
Questionamentos de resistência a algo ou alguma ideia. 



94 
 

 

desempregados crônicos, aqueles que foram expulsos da esfera do trabalho por 

estarem “desatualizados”, ou que não têm mais para onde ir, pois não podem 

mais seguir o fluxo de imigração para países de exploração de mão de obra 

estrangeira. São os mendigos, os loucos, os pobres, os drogados, aqueles que 

fogem do padrão da sexualidade, são todos os que estão fora da construção da 

ordem, são os que realizam o contrário, que desfazem a ordem, que dão indícios 

de que ela pode ser quebrada, ou de que ela não é absoluta. 

Contudo há uma nova forma de exclusão, a forma que advém 

particularmente da globalização: a exclusão do não-consumidor. Aquele que não 

consome já não é parte do esforço de construção da ordem, visto que a ordem 

tem lugar cativo para os grandes consumidores, para os gastadores compulsivos 

e para aqueles que querer “exercer sua liberdade” por meio do consumo de 

serviços e produtos que demonstrem suas escolhas em todas as esferas da vida. 

Os que não consomem não podem ficar no espaço social. 

Segundo Bauman (2008a) passamos de uma sociedade sólido-moderna, 

que poderia ser denominada de “sociedade de produtores”, para uma sociedade 

líquido-moderna, compreendida como uma “sociedade de consumidores”16. É 

importante salientar que o termo “consumo” assume uma perspectiva mais 

ampla que a esfera natural/biológica do indivíduo. Na reflexão de Bauman 

(2008a, p. 41) o consumo assume uma conceituação referente à esfera 

macrossocial, tornando-se 

“[...] um tipo de arranjo social resultante da reciclagem de vontades, 
desejos e anseios humanos rotineiros, permanentes e, por assim dizer, 
‘neutros quanto ao regime’, transformando-os na principal força 
propulsora e operativa da sociedade”. 

 

Portanto, o turismo pode, sim, ser visto como o deturpador e um sinal de 

decadência, por um lado. Uma solução para o capitalismo, cuja necessidade de 

expansão viu no setor de serviços em geral, e no turismo em particular, a  chave 

de acesso aos grupos sociais marginalizados do progresso – vislumbrados não 

somente como mercados potenciais, mas (no caso do turismo) como produtos 

também. 

 
 
 
 
 

16 
Os quais tem uma relação destrutiva com o mundo. 
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3.6 O turista e o culto à efemeridade do consumo exigência da religião do 

capitalismo 

 
Mudanças ocorrem a todo o momento na vida das pessoas. Em termos 

do consumo, esta é uma realidade bem próxima de todos os indivíduos que 

vivem em nações onde é predominante o modo capitalista de produção, ou seja, 

em quase a totalidade dos países. 

O sistema capitalista implantou no subconsciente das pessoas a 

obrigação de trabalhar para consumir cada vez mais e de forma supérflua. A 

grande mídia veicula propagandas sedutoras, que prometem o alcance inevitável 

de felicidade, saúde, paz, bem estar, poder, sucesso, prestígio, à medida que se 

consomem determinados produtos ou serviços. Falsas promessas impulsionam 

os indivíduos a um consumismo desenfreado. Para as grandes corporações, os 

indivíduos precisam ser transformados em consumidores inconscientes de 

produtos que não desejavam. Por isso, essas empresas procuram desenvolver 

desejos, e o lema dessa sociedade passa a ser: “Consumir é a forma de ser feliz; 

consumir é vencer na vida” 

As mudanças se tornam imprescindíveis, em um intervalo de tempo mais 

curto do que aquele necessário para que estas possam ser consolidadas. Todos 

precisam mudar, não apenas as organizações, mas especialmente os indivíduos, 

que acabam constantemente se avaliando e se cobrando, tornando- se cada vez 

mais insatisfeitos consigo mesmos (BAUMAN, 2007a). 

Todos os seres humanos, ou melhor, todas as criaturas vivas consomem 
desde tempos imemoriais. Mas o consumidor em uma sociedade de 
consumo é uma criatura acentuadamente diferente de quaisquer outras 
sociedades até aqui. Atualmente tudo é muito acolchoado, maleável e 
informe da elite global dos negócios e da indústria cultural. Tudo pode 
ser feito e refeito e nada vira sólido. Não há lugar para realidades 
obstinadas e duras como a pobreza, nem para a indignidade de ser der 
deixado para trás, nem tampouco para a humilhação que representa a 
incapacidade de participar do jogo do consumo (BAUMAN, 1998b;). 

 

Sobre os excluídos deste jogo, ressalta-se que: 

Pobres daqueles que, em razão da escassez de recursos, são 
condenados a continuar usando bens que não mais contêm a promessa 
de sensações novas e inéditas. Pobres daqueles que, pela mesma 
razão, permanecem presos a um único bem, em vez de flanar entre um 
sortimento amplo e aparentemente inesgotável. Tais pessoas são os 
excluídos na sociedade de consumo, os consumidores falhos, os 
inadequados e os incompetentes, os fracassados – famintos 
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definhando em meio à opulência do banquete consumista (BAUMAN, 
2004, p. 68). 

 

A sedução do mercado é, simultaneamente, a grande igualadora e a 

grande divisora. O consumo abundante é-lhes dito e mostrado como a marca do 

sucesso e a estrada que conduz diretamente ao aplauso público e à fama. Eles 

também aprendem que possuir e consumir determinados objetos, e adotar certos 

estilos de vida é condição necessária para a felicidade, talvez até para a 

dignidade humana. 

Para os consumidores da sociedade de consumo, estar em movimento, 
ou seja, procurar, buscar, não encontrar ou, mais precisamente, não 
encontrar ainda, não é sinônimo de mal-estar, mas promessa de bem 
aventurança, talvez a própria bem-aventurança. Seu tipo de viagem 
esperançosa faz da chegada uma maldição (BAUMAN, 1998a; 
BAUMAN, 1998b). 

 

No que diz respeito à sociedade contemporânea, pode-se dizer que ela  é 

a sociedade do culto ao consumo como afirmou Benjamin (1921), na qual a 

relação estabelecida entre sujeito e objeto se dá na esfera da dependência e da 

adoração. 

Para Benjamin o capitalismo é uma religião puramente cultural. Nada nele 

tem significado que não esteja em relação imediata com o culto, uma vez que 

ele não tem dogmas específicos nem teologia. O capitalista deve 

constantemente aumentar e ampliar seu capital, sob pena de desaparecer diante 

de seus concorrentes, e o pobre deve emprestar dinheiro para pagar suas 

dívidas que não cessam. 

Entendendo, ainda, com Benjamin, na religião do capital não há uma 

redenção, na expansão capitalista, no acúmulo de mercadorias, só há o 

desespero. É o que parece sugerir com a fórmula que faz do desespero um 

estado religioso do mundo. “O que o capitalismo tem de historicamente inédito é 

que a religião não é mais reforma, mas a ruína do ser. O desespero se estende 

ao estado religioso do mundo do qual se deveria esperar a salvação” 

(BENJAMIN, 1985, p 72.). Há, ainda, uma relação entre os pensamentos deste 

autor com o de Karl Marx, quando este último diz que “com a valorização do 

mundo das coisas aumenta em proporção direta a desvalorização do mundo dos 

homens” (1989, p. 148). 
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Os cidadãos são transformados em simples consumidores, que são 

movidos de acordo com os interesses do capital, que imputam ao indivíduo o 

imediatismo, ou seja, a felicidade está contida no consumir nesse instante, com 

funcionalidade e rapidez, o que transforma em prazer o ato de consumir, e 

promove o aparecimento de “novas necessidades” a todo instante. 

Depois de estarem preenchidas as necessidades básicas ou primárias, 
a evolução da sociedade de consumo trouxe o desenvolvimento de 
necessidades no domínio do lazer e da cultura, o consumo dos sentidos 
associados a objectos e situações. (...) Com o avanço da modernidade 
e os aumentos da complexidade social, o consumo passa a 
desempenhar um papel decisivo na construção das identidades. 
(BARATA SALGUEIRO, 2006, p. 18) 

 

Grande parte das pessoas, na sua vida rotineira e descontraída, não se 

dá conta de que vive numa sociedade consumista, cheia de anacronismos, ou 

seja, uma sociedade com problemas intrínsecos a sua condição capitalista. 

Sociedade que é vítima de si própria e incapaz de melhorar por seu próprio 

esforço, e os indivíduos não percebem que são responsáveis, de alguma forma, 

por crises econômicas, sociais, ou ainda desastres ecológicos universais. A 

ordem do dia é comprar cada vez mais, até esgotar os proventos, comprar com 

crédito, comprar tudo o que for possível, mesmo o que não seja necessário. E 

são os próprios compradores que se iludem, que criam as suas próprias falsas 

necessidades, numa sociedade que pretende ter o máximo, seja do que for, 

especialmente ter cada vez mais que o vizinho do lado, ainda que outros vizinhos 

menos afortunados vegetem na miséria mais incrível. 

O fetichismo e o consumismo tomam conta do processo de trocas 

comerciais, em que a propaganda e a comercialização acabam por reduzir os 

vestígios de construção e produção das verdadeiras imagens do que é 

consumido. (HARVEY, 2009). Assim, a expressão “Sociedade de Consumo” 

refere-se a uma sociedade atual, que vive a “intensificação do moderno” 

(RODRIGUES, 1998, p. 08), em que o mercado tem produtos e padrões de 

consumo cada vez mais normatizados, e que se renovam a uma velocidade 

extrema. O excesso de oferta, aliado a uma enorme profusão de bens colocados 

no mercado, levou ao desenvolvimento de estratégias de marketing 

extremamente agressivas, que procuram impor tal padrão de consumo, aliado 

ao que chamamos de obsolescência programada, nome dado à vida curta de 
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um bem ou produto projetado, de forma que sua durabilidade ou funcionamento 

se dê apenas por um período reduzido. 

É um processo de certa forma característico do capitalismo na segunda 

metade do século XX, que podemos chamar também de “descartalização”, o que 

acaba causando grandes danos ao meio ambiente. Tal processo faz parte de 

uma estratégia de mercado que visa garantir um consumo constante através da 

insatisfação, de forma que os produtos que satisfazem às necessidades 

daqueles que os compram parem de funcionar, tendo que ser obrigatoriamente 

substituídos de tempos em tempos por mais modernos. 

Mas é no momento presente que são produzidas novas e novas 
mercadorias destinadas a um mercado de consumo comum. 
Mercadorias cada vez mais rapidamente descartadas, pois “nada parece 
durável”. Assim, constitui-se a sociedade do descartável, pois o 
produzido hoje será velho amanhã e a sociedade é também descartável, 
pois seus problemas só seriam “resolvidos” no futuro. (RODRIGUES, 
1998, p. 08) 

 

A sociedade do século XXI, caracterizada pelo consumo, desenvolveu 

uma condição alienante em relação a situações recorrentes na vida urbana atual. 

O consumo dá identidade às pessoas, mas por outro lado promove a 

massificação das ideias, e aglutina sobre os mesmos padrões a vida dos 

indivíduos. A moda dita o ritmo da vida e enfraquece o consenso coletivo de 

cidadania e bem estar social de todos. 

No mundo contemporâneo a sociedade vem sendo reinventada, ou seja, 

os padrões de vivência mudam com o passar do tempo, as condições impostas 

pela tecnologia e pelo desenvolvimento das cidades são diferentes do passado. 

Por outro lado, é anexado a vivência das novas gerações, desde muito jovens, o 

ideal da competitividade exacerbada, o ideal da moda, o ideal capitalista, de 

forma que vemos o surgimento de jovens doutrinados por padrões pré- 

determinados, como um exército de consumo e individualismo buscando 

conseguir “qualquer coisa a qualquer custo”. 

É uma nova modernidade, o desmantelamento progressivo de certas 

representações sociais, de modo que, fora maior juízo de valor, os poderes de 

derretimento próprios da modernidade mudam de mãos (BAUMAN, 2001). Ou 

seja, tais poderes “passam do sistema para a sociedade e da política para as 

políticas da vida” (BAUMAN, 2001, p. 14). 
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O consumo direciona a vida da sociedade, como discorre Santos (2007, 

p. 48) “O poder do consumo é contagiante, e sua capacidade de alienação é tão 

forte que sua exclusão atribui às pessoas a condição de alienados. Daí sua força 

e o seu papel perversamente motor na sociedade atual”. É o processo de 

glorificação do consumo, onde a individualidade torna-se a principal 

característica do ser humano, e a cidadania se perde ou muda de características. 

“O consumo contribui para o aniquilamento da personalidade, sem a qual o 

homem não se reconhece como distinto, a partir da igualdade de todos”. 

(SANTOS, 2007,p. 49) 

A sociedade consumista é a sociedade que aprende e amplia diariamente 

o condicionamento social do consumo e se relaciona a um novo modelo de 

socialização, junto à emergência de forças produtivas inovadoras e de um 

sistema econômico monopolista e de alta produtividade (BAUDRILLARD, 1970). 

O consumidor passa a alimentar-se de parcialidades, baseando-se em 

satisfações limitadas e não usufruindo do seu direito de debater assuntos 

relacionados às políticas públicas, voto e ações públicas ou privadas (SANTOS, 

1998). O consumo passa a ser glorificado, como define muito bem Santos (1998) 

mostrando que o mesmo gera uma diminuição de sensibilidades importantes ao 

ser humano, alimentando um individualismo sem fronteiras, reduzindo, ou 

aniquilando a personalidade do indivíduo. 

 
3.7 A rememoração como estratégia do turismo pedagógico 

 
 

“A História do Contestado é, ainda, uma história em construção. Seus 

efeitos atuam sobre a formação cultural e ideológica da região, e o advento da 

modernidade não foi capaz de destruir ou dominar as referências deste 

imaginário.” (BUENO, p.149, 2012). 

Para muitos historiadores e estudiosos do Contestado a guerra ainda não 

acabou, a questão de limites entre os Estados foi resolvida, mas a causa real da 

Guerra, o conflito pela posse de terras e pelo direito dos trabalhadores, ainda se 

encontra presente na sociedade atual. 

A Guerra do Contestado deixou marcas não somente na paisagem, mas 

também no que diz respeito aos aspectos socioeconômicos de algumas cidades 

dos Estados de Santa Catarina e do Paraná. As cidades participantes 
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do conflito, como Matos Costa – SC, Santa Cecília – SC, Três Barras – SC, 

Calmon – SC, General Carneiro - PR , União da Vitória – PR, entre outras, têm 

como características sociais e econômicas o subdesenvolvimento em relação às 

demais cidades dos Estados. 

[...] a região da Guerra do Contestado, nos dois estados, se caracteriza 
como pobre, social e infraestruturalmente, porém do lado catarinense há 
um número maior de cidades desenvolvidas, com razoável parque 
industrial e geração de emprego, inclusive com uma população 
relativamente maior. (FRAGA, p. 154, 2012). 

 

Há quem considere uma herança do período da Guerra a atual situação 

de pobreza das cidades pertencentes ao conflito do Contestado, pois 

coincidentemente ou não, as cidades nas quais se desenrolou a Guerra são as 

que se encontram atualmente na condição de mais pobres, tanto no Estado do 

Paraná, quanto em Santa Catarina. As do Estado de Santa Catarina acabaram 

se desenvolvendo mais no ramo industrial, propiciando maior quantidade de 

empregos. 

Além das características econômicas, o Contestado encontra-se presente 

na paisagem de algumas cidades pertencentes ao conflito. Talvez a cidade que 

mais guarde lembranças do conflito em sua paisagem seja Irani, em Santa 

Catarina, palco da primeira batalha da Guerra. Nela se encontram, hoje, um 

Museu em homenagem à Guerra do Contestado, um cemitério datado do período 

do conflito, o túmulo do “monge” José Maria, a “Vala dos 21”, na qual foram 

enterrados corpos dos combatentes da batalha do Irani; também está sendo 

construído um parque temático, ao ar livre, que conta com uma ampla área com 

teatro, arquibancadas e até mesmo um lago artificial, para ser utilizado na 

simulação das batalhas. A obra do atual parque encontra-se parada, devido à 

falta de investimentos do governo. 

Além de Irani, podem-se citar inúmeras outras cidades pertencentes à 

Guerra do Contestado, que atualmente abrigam museus, monumentos, marcos 

e até mesmo moradores descendentes de caboclos ou sertanejos combatentes 

na Guerra. Essas cidades, na maioria das vezes pobres, buscam nas suas 

heranças contestadas um atrativo turístico, como forma de atrair visitantes e 

manter viva a memória de seu povo e repassar às futuras gerações essa parte 

tão importante de sua história. 
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Percebida a herança cultural deixada pela Guerra do Contestado, 

imagina-se que as cidades explorem esse potencial como atrativo turístico para 

a região, no entanto a realidade não é essa em nenhuma das cidades. Pouco se 

explora da herança do Contestado, em suas paisagens, e pouco se faz para 

passar às futuras gerações essa parte de suas histórias. Os trilhos da linha 

Wenceslau Braz, aos poucos vão sendo retirados, desaparecendo 

completamente na antiga “Ponte Férrea”, ou ponte Machado da Costa, que se 

encontra hoje totalmente asfaltada e, que antigamente era o único meio de 

ligação entre as duas margens do Rio Iguaçu, por onde passavam trens de carga 

e passageiros. 

Trata-se de uma situação gravíssima para um povo desconhecer 

completamente sua história, ou a história da formação de sua cidade. Desta 

maneira, ressalta-se a importância de trabalhos, estudos e pesquisas que visem 

informar ou relembrar à população desta parte tão importante de seu passado e 

presente. 

A luta de um povo por seus direitos não pode ser esquecida ou apagada, 

e sim enaltecida e lembrada, como exemplo de coragem e força na busca de um 

ideal. O Contestado faz parte de nossa história e de nosso presente. “Cabe à 

sociedade preservar a identidade, e às novas gerações o culto desta herança 

cultural, antes que se perca.” (THOMÉ, p.106, 1992). 

A questão do contestado deve-se fazer presente nos estudos escolares, 

bem como na sabedoria popular, devido a sua grande importância, e como forma 

de homenagear aqueles que deram o sangue por seus ideais e hoje fazem parte 

da historiografia de nossas cidades. Percebida e entendida a importância do 

Contestado, fica clara a necessidade do estudo sobre a Guerra do Contestado 

nas disciplinas escolares, sendo o Contestado parte da realidade de todos os 

moradores de nossas cidades. 

Mesmo assim, percebe-se não somente nas escolas, mas em 

universidades e até mesmo na população em geral, um grande desconhecimento 

no que diz respeito ao Contestado como um todo. Nas escolas, talvez devido ao 

curto espaço de tempo das aulas e ao conteúdo a ser vencido, o Contestado 

ganha pouco espaço no trabalho das disciplinas. Nas universidades, algumas 

por não possuírem relação com o tema, sequer o abordam, e poucos são os 

trabalhos científicos produzidos referentes ao tema. 
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Tudo isso se reflete na atual falta de conhecimento da população a respeito 

dessa parte tão importante de nossa historiografia. 

“Como território, o Contestado não existe mais; e como acontecimento, já 

está bastante esquecido na história. Mas como assunto continua aberto à 

discussão.” (THOMÉ, 2002, p. 146). 

Não há como reparar os acontecimentos, as tragédias, o genocídio 

ocorrido na Guerra do Contestado; também não há como devolver as terras 

àqueles que deram sua vida por elas, os caboclos. No entanto, há como se fazer 

conhecida a história desse povo, que mesmo em desvantagem intelectual, bélica 

ou infraestrutural, lutou com garra e coragem por seus direitos. A Guerra do 

Contestado não pode ser esquecida, pelo contrário, deve ser lembrada, 

estudada e redescoberta, repassada às futuras gerações nas escolas, para que 

seus erros não sejam repetidos e seus combatentes sejam reconhecidos e 

homenageados por sua bravura na luta por seus ideais. 

 
3.8 Estratégias de turismo pedagógico para o desenvolvimento da região 

do Contestado 

 
O turismo educacional consiste em envolver o homem com o espaço seja 

ele, (físico, geográfico, ecológico, etc), proporcionando uma nova visão sobre os 

conteúdos abordados em sala. Pela óptica da inovação na área da educação, 

aos poucos o turismo educacional, também chamado de turismo pedagógico, 

vem ganhando espaço no âmbito escolar, incentivando novas oportunidades de 

conhecimento. 

O turismo pedagógico possibilita a aplicabilidade e a verificação dos 

conceitos trabalhados em sala, uma vez que são os componentes do ambiente 

da aprendizagem que dão origem à estimulação para o aluno (GAGNÉ, 1971, 

p.247). 

No contexto de ensino, os alunos muitas vezes necessitam de novas 

realidades de exploração, sendo necessária a inovação para que a 

aprendizagem torne-se algo espontâneo, partindo do pressuposto de que o 

espaço é um incentivador de exploração aos alunos. 

Desde os primórdios os romanos viajavam para conhecer os diferentes 

lugares. Nos dias de hoje isso não está diferente, os seres humanos viajam por 
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lazer, trabalho e etc. Diante desse fato, existe um emaranhado entre a 

diversidade cultural. Segundo Corrêa, (2008, p.28) o conceito de diversidade 

seria 

A complexidade singular pela gama dos elementos que comporta, é 
impossível falar de diversidade relacionando somente uma única cultura, 
sendo que este conceito origina-se pela multiplicidade de elementos 
culturais, manifestam-se também nos processos educativos que devem 
ser desenvolvidos pela escola. 

 

No Brasil esse fenômeno é compreendido por dimensões extensas, tanto 

na composição cultural, quanto no cultivo de certas tradições provenientes dos 

processos históricos e imigratórios, entretanto vivendo em um mundo desigual e 

globalizado, estamos em uma sociedade ativamente múltipla vivendo em meio 

às diferenças. 

Segundo Tylor (2005, p.241), compreende-se cultura como “aquele todo 

complexo que inclui conhecimentos, crença, arte, moral, lei, costume e quaisquer 

outras capacidades e hábitos adquiridos pelo homem na condição de membro 

da sociedade”. 

Diante desses aspectos surge o turismo cultural, que busca envolver as 

diferentes culturas tendo o objetivo de compreender e respeitar as diferenças. 

No campo educacional o trabalho cultural deverá favorecer para o conhecimento 

entre as multiplicidades existentes das culturas. 

O turismo pedagógico atende a estas expectativas, pois conforme 

considera Piza apud Pelizzer (2004, p.55) “isso nos fez conceber o Turismo 

pedagógico como centro de interesse e alternativa no processo de educação 

informal, formatando um produto que inova a formação e o estudo do meio, 

mediante uma série de técnicas a ser aplicada”. 

A origem do turismo pedagógico está no “estudo do meio” o qual é 

comentado por Piza apud Pires (2002, p.187) como “programas de viagem 

especialmente preparados para ser usados como processo pedagógico pelos 

colégios (...)”. 

A partir do estudo do meio o aluno experimenta na prática com menor 

resistência, aquele conteúdo que lhe parecia tão distante e intransponível. Algo 

que existia somente no interior dos livros e da sala de aula, materializa-se 

enquanto vivencia tudo com exemplos concretos e palpáveis, durante o 

momento da viagem. 
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De acordo com Andriolo e Faustino (2002, p.165) “o turismo pedagógico 

seria o que serve às escolas em suas atividades educativas que envolvem 

viagens. Não obstante possuir momentos de lazer, não é realizado com este fim”. 

Diferente das práticas de turismo convencional, que tem basicamente no lazer o 

seu propósito, no turismo pedagógico precisa-se de muito mais. (ANDRIOLO E 

FAUSTINO, 2002). 

Por essa interação turista (aluno) ser mais profunda que em uma viagem 

meramente turística, faz-se necessário um planejamento prévio da viagem,  pois 

o que será visto na visitação será trabalhado num tempo anterior à mesma, visto 

que os professores elaboram vários temas a serem comentados durante a 

viagem e posteriormente serão trabalhados em sala de aula. 

O aluno interage com a comunidade local através de: entrevistas, 
conversas, perguntas aos outros (professores, monitores, etc.), 
perguntas aos objetos (descobrir qual a função de tal objeto? Que outro 
objeto o substituiu?) e perguntas a si mesmos (imaginar-se vivendo no 
local). (ANDRIOLO E FAUSTINO, 2002, p.172) 

 

Segundo Kushano (2012) o turismo extrapola a esfera escolar, pois é 

praticado também em associações, clubes, escolas de idiomas, entre outros, por 

pessoas de diferentes faixas etárias. Isso demonstra o quão abrangente é este 

turismo e quanto se presta a diversos grupos sociais dentro da nossa sociedade. 

Para Ansarah (2005), além da possibilidade de adquirir o conhecimento, essa 

forma de turismo proporciona um crescimento ao ser humano: 

Um segmento que está crescendo no Brasil é o turismo pedagógico, o 
qual envolve atividades voltadas à educação, ao aprendizado, ao 
conhecimento de ‘algo’ que possa acrescentar ao turista, isto é, que 
possibilite a ele ter uma visão da realidade. E esse segmento requer 
atenção e profissionalismo por parte de seus planejadores. A viagem de 
estudo tem a capacidade de promover o desenvolvimento humano, 
social e educacional, podendo servir ao ensino. (ANSARAH, 2005, 
p.293). 

 

Da mesma forma, Hora e Cavalcanti (2003) nos colocam a capacidade 

do turismo pedagógico transpor o consumismo do turismo convencional: 

É justamente a capacidade de promover o desenvolvimento humano, 
social e educacional, que baliza a utilização do turismo com atividade 
que serve ao ensino. Nesse sentido, pode-se pensar numa nova 
concepção de turismo que amplia o espaço de celebração de consumo 
turístico em espaço de educação extraclasse, contribuindo dessa forma, 
para a realização de uma grande meta: pedagógica. (HORA e 
CAVALCANTI, 2003, p.208). 
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Dentro desta perspectiva, Kushano (2012) menciona que o turismo 

pedagógico constitui-se em uma atividade plena, no sentido que possibilita a 

educação patrimonial, a educação ambiental e a percepção de mundo para as 

crianças. 

Entende-se que a viagem oferece várias oportunidades para reflexões e 

ressignificações de sua história de vida, atua como coadjuvante no processo de 

formação através das transformações que se vinculam a experiência intercultural 

vivida. Avena (2008, p.440) considera que: 

A viagem expressa em si mesma uma possibilidade de formação, um 
espaço sociocultural de construção do conhecimento, um movimento 
multirreferencial, um espaço-tempo de aprendizagem multirreferencial 
privilegiado para a difusão do conhecimento, procura ressaltar a 
relevância da viagem na educação informal e formal, apontando sua 
intenção educativa e formativa, seu significado na educação, seu valor 
educativo e as aprendizagens possíveis. 

 

O turismo pedagógico busca proporcionar esta experiência consolidadora 

de valores e transformadora de si. A formação do cidadão é um processo 

dinâmico no qual a viagem atua como propulsora da compreensão do global e 

do seu local. É através desses momentos de descobertas que se inicia um 

processo de trans(formação) de si. 

O turismo pedagógico apresenta ainda grandes desafios para conseguir 

chegar ao ápice do seu reconhecimento como parte fundamental no processo 

de ensino-aprendizagem atual. Uma barreira a ser superada é o custo 

operacional, pois este segmento ainda não está ao alcance de todas as camadas 

sociais. 

Mais do que ser apenas uma ferramenta de aprendizagem, o turismo 

pedagógico pode atuar como catalizador de saberes no universo da 

aprendizagem mesclada com a animação das viagens. A percepção do aluno se 

ressignifica e a partir das experiências sensoriais e cognitivas abre-se um novo 

canal de absorção do conhecimento. 

Vivemos agora o momento do turismo pedagógico alçar voo e assim 

contribuir para a melhoria da qualidade do ensino em nosso país. Esse turismo 

tem como característica essencial a participação ativa, a preservação do meio 

ambiente e o respeito incondicional pelos residentes dos locais visitados. Pois, 

enquanto não nos integrarmos ao local visitado e ainda mantivermos o 
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arraigado sentimento de estrangeiros dessa realidade, ainda não estaremos 

empreendendo o turismo sobre as premissas do turismo pedagógico. 

O turismo pedagógico promove, assim, através da conscientização do 

espaço histórico, geográfico e cultural, a formação de um cidadão consciente em 

valorizar e preservar os patrimônios da humanidade. A chave para isso está na 

humanização da viagem, como contribui Krippendorf (2001) dizendo que é a 

partir do novo ser humano que conseguiremos humanizar a viagem, ou seja, a 

partir de “um ser humano que se encontrou e que tomou consciência de sua 

mobilidade e das razões que o levam a viajar. Que aprendeu a se olhar de frente 

e a relativizar sua própria existência, encontrando outras culturas” 

(KRIPPENDORF, 2001, p.184). 

A educação ambiental através de viagens, segundo Avena (2008), 

proporciona momentos de lazer e também é uma atraente ferramenta para a 

conscientização da preservação ambiental e na fixação de conteúdos escolares. 

Portanto, é de importância fundamental que as instituições públicas e privadas, 

a população, os profissionais dos serviços e os futuros profissionais 

compreendam tanto a importância dessas atividades bem como o que está em 

jogo, considerando os seus aspectos psicossociais, históricos, econômicos e 

culturais e possam, assim, apoiar-se em conhecimentos amplos, sólidos e 

aprofundados nos campos das viagens e do turismo. 

Ruschmann (1997) menciona que o cidadão turista deve ser estimulado 

pelo turismo ambiental, através de programas não formais, a uma participação 

consciente no sentido de proteger seu meio ambiente durante o ano todo no local 

que reside e não somente durante as férias, nos locais visitados. Assim, passaria 

a adquirir um sentimento de referenciar e preservar o contexto do outro, do 

ambiente que não é o seu. Essa integração com a cultura, história e patrimônio 

do outro é que proporciona uma melhor concepção sobre a sua própria 

localidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

O Contestado marcou e continua ainda hoje a influenciar a vida, a cultura 

e a religiosidade dos que a ele sobreviveram e seus descendentes. Depois de 

mais de um século, o próprio Contestado já foi ressignificado de tal forma que a 

juventude e a comunidade cabocla encontra nele um sentido, uma inspiração e 

uma mística que lhe permite viver no presente de maneira solidária, com estima 

e reconhecimento. 

Uma das heranças importantes do Contestado é a bibliográfica. Tanto a 

historiografia quanto a tradição oral passam por um processo de ressignificação 

permanente. 

Com a morte de muitos caboclos, muita riqueza cultural também foi 

destruída. Por ter sido considerada estranha, atrasada, antiga, chucra, ignorante, 

comunitarista, segundo a intelectualidade do país, essa cultura foi descartada. 

Isso era considerado necessário para o Brasil poder avançar, evoluir, progredir, 

desenvolver-se e industrializar-se. 

Infelizmente, no que se refere aos aspectos culturais, percebe-se que as 

crenças populares foram reduzidas à irracionalidade, às crendices e 

superstições desprovidas de significado e prenhes de ignorância e violência 

autodestruidora. 

Na base do movimento do Contestado havia uma mística e um imaginário 

que lhes ofereciam sentido e compreensão para a luta. Os caboclos foram 

forjando um novo universo religioso, constituído de um tempo e um espaço 

sagrados e fundamentado em uma fé profunda, capaz de resistir até a morte, em 

nome de Deus, às violências e maus-tratos advindos das forças adversas, seja 

dos militares, colonizadores, seja dos coronéis e outros mais. 

Esse povo, reunido em redutos, mesmo tido como ignorante, 

supersticioso, preguiçoso, pré-moderno e incapaz de desenvolver o país, 

liderado normalmente por jovens, resistiu até a morte na busca de 

reconhecimento, terra e dignidade, contra as forças da opressão que visavam 

fazer a “limpeza de área”. 

Essa guerra continua ainda hoje a influenciar a vida, a cultura e a 

religiosidade do povo da região e especialmente dos jovens que continuam 
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sendo as principais vítimas do atual sistema excludente, de opressão e 

violência e, também, protagonistas da busca por uma sociedade melhor. 

É necessário lembrar que os homens, mulheres e crianças que moram e 

vivem na região do Contestado, ainda são tidos como pessoas preguiçosas e 

desprovidas de conhecimento. Mas a realidade de quem aqui vive não é essa. 

O povo do Contestado foi forjado na luta, na pobreza, no sacrifício e na 

falta de visão do governo. É um povo trabalhador, que luta diariamente com as 

intempéries do tempo e da vida para ganhar honestamente seu sustento. 

Atualmente, grande parte dos descendentes do Contestado vive em uma 

situação de miséria, violência, desemprego e analfabetismo. Porém, mesmo 

vivendo nesta situação e sendo herdeiros de uma luta inglória, há algo que os 

move, faz com que continuem confiando na vida, oferece um sentido à sua 

história e não os deixa desesperar. E isso pode ser chamado de mística. Por 

meio dela, há todo um empenho dos jovens, dos “sem poder”, dos “sem-terra”  e 

dos “sem-direitos” para explicar, justificar e, de algum modo, controlar e enfrentar 

a atual realidade social que continua sendo violenta e opressora para com 

aqueles homens e mulheres. 

É lógico que para os camponeses do Contestado a sua subsistência 

dependia basicamente do acesso à terra, porém, não somente os alimentos que 

tiravam da terra lhes eram fundamentais para a sobrevivência, também os 

costumes e as tradições lhes eram vitais e por isso precisavam ser conservados. 

Estes costumes estavam diretamente vinculados a um espaço, a um local, 

a uma terra, que então viram ameaçada. 

Faz-se necessário lembrar que, partindo de uma visão mais ampla do que 

tradicionalmente se tem afirmado, o movimento do Contestado não acabou. 

Naquele seu primeiro estágio, que culminou na guerra, ele foi aniquilado e com 

o uso das mais sofisticadas tecnologias de guerra da época. Porém ele continua 

vivo na cultura popular, na religiosidade, nas lutas e esperanças dos seus 

descendentes que, na sua grande maioria, constituem o povo sofrido e 

empobrecido da região. 

A região outrora Contestada e que viveu quatro longos anos de Guerra 

Civil Camponesa vive hoje composta por grande parcela da população na 

pobreza e na miséria. Os plantios de pinus, principal fonte de renda da 
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atualidade no Contestado, ocuparam o espaço das matas dos pinhais, das 

centenárias araucárias usadas como locais de sobrevivência dos rebeldes e 

seus descendentes. 

As estradas do Contestado continuam de terra e cascalho, inclusive as de 

acesso a cidades, como Frei Rogério. Às margens delas, as plantações de pinus 

são homogêneas, com árvores plantadas em áreas divididas em blocos, 

crescendo na mesma altura nos terrenos baixos, nos morros e nos pés de serras 

elevadas. 

A região está se transformando lenta ou rapidamente, num grande deserto 

verde, onde antes se plantava a roça e a pequena lavoura para venda e 

subsistência, hoje se vê as propriedades praticamente desertas e dominadas 

pelo pinus. 

Em síntese, a região do Contestado se caracteriza como um bolsão de 

miséria em Santa Catarina, não sendo diferente na parte que coube ao Paraná 

depois da “partilha” do território, no acordo de 1916, que “colocou fim” numa 

guerra genocida de pobres não-brancos – a Guerra do Contestado. A guerra foi 

maldita, ceifou milhares de vidas camponesas por interesses do capital e dos 

coronéis da época, gerando, 100 anos depois do seu início, um território maldito, 

marcado pela maldição das políticas públicas ineficientes, corruptas e de 

interesses de pequenos grupos que dominam a região, em todas as escalas. 

Mais do que a busca de satisfação de necessidades materiais, como a 

alimentação, a defesa da terra e das propriedades, os caboclos e caboclas do 

Contestado defendiam valores e princípios espirituais, buscavam 

reconhecimento; mais do que um plano de ação com estratégias e táticas 

racionalmente e objetivamente pensados, elevavam preces, súplicas e gritos a 

Deus e deixavam-se conduzir pelo coração e pela intuição. 

O silêncio dos sertanejos foi, durante muitos anos, a única resposta à 

condição de vencidos que lhes foi imposta. Hoje, os descendentes já não se 

envergonham de dizer que o avô foi jagunço. 

A cultura sertaneja, impregnada de conteúdos religiosos, representa não 

uma alienação, mas uma resposta capaz de questionar as estruturas 

socioeconômicas e coronelistas e, ao mesmo tempo, oferece uma alternativa na 

busca do “reencantamento do mundo” que se faz necessário e vital, pois é 
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impossível uma comunidade humana viver num mundo totalmente 

desencantado. 

O caboclo, desta forma, passa a ser personagem de importante conflito 

social e torna-se sujeito da história, embora esta condição lhe tenha sido negada 

por décadas. O silêncio que lhe foi imposto através da ideologia do vencedor 

impôs-lhe também a culpa pelo mal que ocorreu durante a Guerra, devido aos 

interesses políticos e econômicos que permearam o conflito. 

O turismo, ao propor um novo olhar sobre as localidades e seus elementos 

culturais, ressaltando a diversidade, transforma-se em um aliado na reafirmação 

da memória social e na valorização das peculiaridades regionais e locais. Pode 

ser apontado como o caminho para a conscientização em relação à preservação 

do legado histórico cultural e, quanto mais cedo essa consciência for despertada, 

maior será a chance de se multiplicar pelas diferentes gerações. 

O Turismo Pedagógico é a modalidade que se adequa à proposta de 

aproximar teoria e prática por constituir-se em sua essência por viagens ou 

excursões organizadas de estudo do meio com finalidade de transportar o 

conhecimento teórico, aprendido em sala para a realidade, enquanto  oportuniza 

momentos de socialização e descontração. 

É um segmento que vem adquirindo cada vez mais espaço, como forma 

de proporcionar uma experiência turística e educativa ao público para o qual é 

destinado, essencialmente, o infanto-juvenil. Experiências essas, 

respectivamente caracterizadas a partir dos deslocamentos e dos momentos de 

lazer realizados nas visitas e pela capacidade de vivenciar a teoria na prática e 

desenvolver um novo olhar sobre assuntos aprendidos em sala de aula, entre 

outros fatores. 

Em suma, o debate acerca do turismo apresenta importantes e ardilosas 

armadilhas ao ser pensado como resposta aos problemas de desenvolvimento 

de um determinado território. A partir de uma análise crítica, pode-se concluir 

que os benefícios do turismo raramente são acessados pela sociedade local. 

Rapidamente ocorre a tomada do potencial turístico pelas grandes redes 

nacionais e internacionais (hotelaria, transportes, restaurantes, etc.), muitas 

vezes produzindo apenas maior degradação (ambiental, social, etc.) e mantendo 

a população local na mesma situação ou aumentando sua exclusão. 
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Nesse sentido, a proposta de reflexão sobre estratégias turísticas para o 

Contestado pretendeu configurar um instrumento pedagógico de manutenção da 

memória "pra que não volte a ocorrer", como no caso de Auschwitz. Mas, 

também, como uma ferramenta de valorização e de construção de uma 

interpretação positiva a partir de elementos culturais da região. A "cultura" 

cabocla, a tradição religiosa de São João Maria, as paisagens naturais, os sítios 

arqueológicos, etc, como elementos potenciais para fomentar a prática do 

turismo, no sentido pedagógico, não como simples forma de consumo, mas 

como um instrumento de educação e conscientização sobre a história da região. 

O turismo pedagógico, direcionado aos jovens das redes de ensino, 

principalmente públicas, fomentará a instauração de uma prática educativa de 

construção ou ressignificação da identidade dos excluídos do Contestado, que 

permitirá a construção de uma identificação positiva das futuras gerações com o 

seu próprio passado, fomentando a elaboração de estratégias de luta e 

resistência, as quais, finalmente, poderão colocar fim à guerra, que se repete 

cotidianamente no território do Contestado, onde o inimigo não cessa de vencer. 
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ANEXOS 

 
 

O Vale do Contestado abrange uma região com grande diferencial, como 

a promovida pelo Rota da Amizade Convention & Visitors Bureau, formado por 

Piratuba, Joaçaba, Treze Tílias, Videira, Fraiburgo e Frei Rogério. Belas 

paisagens, gente e cultura são os aspectos que diferem essa região. Neste 

roteiro as estradas oferecem um atrativo extra, margeando plantações, pomares 

e matas, isso tudo com a boa infra-estrutura das cidades, justificam a visita ao 

Vale do Contestado e à Rota da Amizade. 
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Piratuba: Nesta cidade o turista pode apreciar as relaxantes águas termais 

terapêuticas e passear de Maria Fumaça, fazendo um roteiro de Trem até 

Marcelino Ramos-RS. 

Treze Tílias: Visitar este município é como mergulhar num conto de fadas. 

Cidade florida e aconchegante entre colinas verdes, o turista precisa caminhar 

pelas ruas para sentir o aconchego e a calorosa amizade dos seus moradores, 

apreciando a cultura austríaca em toda a cidade. 

Fraiburgo: Neste município o predomínio é a cultura de pomares com milhões 

de macieiras, com uma gastronomia deliciosa, baseada na maçã. Fraiburgo é 

também o centro das atividades de aventura e ecoturismo. 

Vale da Uva e do Vinho: Nas cidades de Videira, Tangará e Pinheiro Preto a 

cultura italiana predomina e é possível visitar parreiras, vinícolas e cantinas onde 

o turista pode degustar vinhos e outras delícias artesanais e ouvir uma boa 

música. Videira ainda oferece ao turista a oportunidade de ver o Universo através 

das lentes no Observatório Municipal Domingos Forlin. 

Frei Rogério: Onde existe a primeira comunidade de japoneses do Estado, a 

comunidade do Núcleo Celso Ramos. Ali são feitas, anualmente, festas típicas 

com gastronomia e apresentações da cultura nipônica. 

Joaçaba, Concórdia e Curitibanos: Três municípios pólos da região com terras 

férteis, muito verde e belezas naturais que atraem os turistas. Joaçaba é 

considerado um dos melhores municípios em qualidade de vida e apresenta 

também um dos melhores carnavais do sul do Brasil, envolvendo os turistas com 

a batida das baterias das escolas de samba, sendo impossível não entrar no 

clima desta festa. 

Porto União: A terra das cachoeiras atrai os turistas que praticam os mais 

diferentes esportes radicais como trekking, rapel, cascading. 

Outras cidade do Vale do Contestado: Caçador, Canoinhas, Irani, Itá, Seara, 

Rio das Antas, Campos Novos, Capinzal,Água Doce, Alta Bela Vista, Arabutã, 

Arroio Trinta, Arvoredo,Bela Vista do Toldo, Brunópolis, Catanduvas, Celso 

Ramos, Erval Velho, Herval D´Oeste, Ibiam, Ibicaré, Iomerê, Ipira, Ipumirim, 

Jaborá, Lacerdópolis, Lebon Régis, Lindóia do Sul, Luzerna, Major Vieira, Monte 

Carlo, Ouro, Paial, Peritiba, Ponte Alta, Ponte Alta Norte, Presidente Castelo 

Branco, Salto Veloso, Santa Cecília, São Cristovão do Sul, Vargem, Três Barras, 

Vargem Bonita, Xavantina, Zortéa. 



127 
 

 


