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Resumo : O estudo investigativo realizado analisou os empreendimentos eco- 
turísticos através de observações in loco gerando o Diário de Campo e destacando a 
presença ou não dos indicadores diante das possibilidades concretas de ensino e 
aprendizagem para a Educação voltada ao Desenvolvimento Sustentável, bem como 
as opiniões dos proprietários, gestores e usuários diante dos princípios de EDS. 
Destacamos que os seres humanos devem ter consciência sobre o significado da 
importância da manutenção do equilíbrio entre componentes bióticos e abióticos em 
diferentes ecossistemas. Como objetivo geral a pesquisa investigou as atitudes dos 
gestores, proprietários e usuários de empreendimentos eco turísticos em relação 
aos seus conhecimentos, vivências e visão sobre os indicadores oriundos dos 
princípios da Educação para o Desenvolvimento Sustentável (EDS), onde se 
destacou o Ecoturismo, Educação Ambiental, Desenvolvimento Sustentável, 
Educação para o Desenvolvimento Sustentável e Gestão de Empreendimentos Eco 
turísticos. Utilizamos a pesquisa qualitativa com o uso do Método Hermenêutico 
aliado ao uso da técnica da Análise de Conteúdos. Os resultados obtidos mostram a 
necessidade da preservação e manutenção dos ambientes naturais bem como a 
recuperação dos ambientes já degradados pelo ser humano através de suas 
diferentes práticas de uso/ou extrativistas, reduzindo os locais de preservação 
ambiental e a Educação focada no Desenvolvimento Sustentável. Observou-se a 
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necessidade da vivência dos princípios que norteiam a EDS, sendo este paradigma 
muito dinâmico, onde os cidadãos devem nortear suas ações visando mudanças 
sociais e ambientais positivas através de uma ação participativa, com novo 
comportamento e novas atitudes favoráveis ao paradigma do crescimento 
econômico equilibrado com a sustentabilidade ambiental. 
 
Palavras-chave : Educação para o Desenvolvimento Sustentável (EDS). 
Empreendimentos eco turísticos. Educação ambiental.  
 
Resumen : El estudio de investigación analizó los desarrollos eco-turismo a través 
de observaciones in loco que generan el Diario de campo y destacando la presencia 
o ausencia de indicadores sobre las posibilidades concretas de enseñanza y 
aprendizaje para la educación orientada al desarrollo sostenible, así como las 
opiniones de los propietarios , administradores y usuarios sobre los principios de la 
EDS. Hacemos hincapié en que los seres humanos deben ser conscientes del 
significado de la importancia de mantener el equilibrio entre los componentes 
bióticos y abióticos en diferentes ecosistemas. El objetivo general de la investigación 
investigó las actitudes de los gerentes, propietarios y usuarios de los desarrollos de 
turismo ecológico en relación con sus conocimientos, experiencias y visión sobre los 
indicadores derivados de los principios de la Educación para el Desarrollo Sostenible 
(EDS), que puso de relieve el Ecoturismo, La educación ambiental, desarrollo 
sostenible, la educación para el desarrollo sostenible y gestión de la gira Eco 
Ventures. Utilizamos la investigación cualitativa con el uso del método hermenéutico 
junto con el uso de la técnica de análisis de contenidos. Los resultados muestran la 
necesidad de la conservación y mantenimiento de los ambientes naturales, así como 
la recuperación de ambientes degradados ya por los seres humanos a través de sus 
diferentes prácticas de uso, reduciendo o sitios de preservación del medio ambiente 
y / extractivas educación centrada en el desarrollo sostenible. No había la necesidad 
de la experiencia de los principios que guían la EDS, que es paradigma muy 
dinámico en el que los ciudadanos deben guiar sus acciones para el cambio social y 
ambiental positivo a través de la acción participativa, con nuevos comportamientos y 
nuevas actitudes favorables al paradigma de crecimiento económica equilibrada con 
la sostenibilidad del medio ambiente. 
 
Palabras clave : Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS). Empresas de 
turismo ecológico. Educación ambiental. 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

A pesquisa aborda os empreendimentos eco turísticos em diferentes regiões 

do Rio Grande do Sul usando diversas estratégias, incluindo as observações in loco, 

onde registrou-se a presença ou não dos indicadores Ecoturismo, Educação 

Ambiental, Desenvolvimento Sustentável, Educação para o Desenvolvimento 

Sustentável e Gestão de Empreendimentos Eco turísticos. 

As observações in loco sobre as atividades e vivencias nos locais de prática 

de turismo e ecoturismo subsidiaram a vivência ou não da Educação Ambiental e do 
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Desenvolvimento Sustentável, sendo necessário um plano para a vivência adequada 

aos diferentes ambientes. 

A Educação Ambiental e o Desenvolvimento Sustentável fundamentam-se em 

processos que deveriam ser vivenciados intensamente pela sociedade, pelas 

comunidades, pelas famílias, pelos alunos, educadores e comunidade em geral no 

seu cotidiano.   

A pesquisa envolvida possibilitou a reflexão sobre as alternativas que 

melhorem a qualidade de vida das pessoas, diminuindo os aspectos negativos sobre 

o ambiente, construindo subsídios para Programa de Educação para o 

Desenvolvimento Sustentável, com foco nos princípios norteadores da Educação 

Ambiental. 

Todas as alternativas que o turismo sustentável propostas significa 

possibilidades de melhoria significativa para o ambiente. Pode-se destacar que os 

pequenos empreendimentos são os que mais apresentam problemas referentes aos 

impactos ambientais, sendo uma das principais causas, a falta de gerenciamento 

adequado, fiscalização ou apoio financeiro de órgãos ambientais para solucioná-los.  

Podemos citar como exemplo: 

a) assoreamento das margens dos mananciais hídricos pelo desmatamento 

da mata ciliar, e a falta de cobertura vegetal, gerando o solo seja lixiviado; 

      É possível observar com o passar dos anos que um dos maiores 

problemas que intensificou os desastres ambientais são: 

a) a invasão humana em áreas de proteção ambiental, acarretando em uma 

alteração substancial do ambiente. 
 

[...] ambientes sujeitos a processos erosivos em regiões montanhosas ou a 
inundações periódicas em vales ou cursos d’água, em consequência de 
fortes chuvas. Isso sem levar em consideração o aspecto cumulativo do 
efeito estufa e da redução da biodiversidade, que geram mudanças 
climáticas tornando os fenômenos meteorológicos mais perigosos. Nessa 
medida temos que reconhecer que as catástrofes naturais são 
intensificadas pela ação climática e ocorrem em ambientes mais fragilizados 
pela ação do homem.  (LAYRARGUES, 2005, p. 12). 

 

b) construções de habitações inadequadas às margens dos referidos 

mananciais não sendo respeitado o Licenciamento Ambiental para tal ação, pois o 

destino do esgoto fatalmente passa a ser as águas em alguns empreendimentos, 

como pousadas a beira de rios ou lagunas ou balneários com açudes construídos 

para os frequentadores.  
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Conforme a FEPAM a qualidade ambiental dos balneários depende da 

qualidade das águas e de um monitoramento adequado, que em nosso estado é 

realizado pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental, tendo como base legal a 

Resolução nº 274 do CONAMA: 
 

Que classifica a água como imprópria para banho quando está contaminada 
por bactérias provenientes de esgoto (acima de 1.000 coliformes fecais por 
100 ml de água ou 800 Escherichia Coli por 100 ml de água ) em no mínimo 
duas amostras de cinco analisadas ou quando o valor obtido na última 
amostragem for superior a 2500 coliformes fecais ou 2000 Escherichia Coli. 
A Fundação Estadual de Proteção Ambiental executa o projeto 
balneabilidade desde 1980, anualmente, no período do verão (de novembro 
a fevereiro), avaliando as condições das águas no litoral gaúcho e praias do 
interior, nas regiões hidrográficas do Litoral, Guaíba e do Uruguai, para 
fornecer informações ao público sobre as condições de balneabilidade 
destas praias. (CONAMA, 2010). 

 

Observa-se que a degradação ambiental traz consequências ao ambiente, 

poluindo-o de diversas formas e ao ser humano que nele habita só o resta conviver 

com um ambiente bastante inóspito e que muitas vezes pode levá-lo a doenças 

sérias e até a morte. 

 

Juntamente com a evolução da legislação, ampliou-se a consciência de que 
a saúde, individual e coletiva, nas suas dimensões física e mental, está 
intrinsecamente relacionada à qualidade do meio ambiente. Essa relação 
tem se tornado mais eficiente para a sociedade devido à sensível redução 
da qualidade ambiental, verificada nas últimas décadas, consequência do 
padrão de crescimento econômico adotado no país e suas crises. 
(RIBEIRO, 2004, p. 8).  

 

Devido ao desenvolvimento econômico e as suas crises, os seres humanos 

tem sofrido com os problemas relacionados à saúde publica devido ao uso 

inadequado do ambiente, como por exemplo, as inúmeras doenças ocasionadas 

pela água contaminada e acumulada principalmente nas grandes enchentes e pelo 

acúmulo do lixo que enche as ruas, atingindo principalmente as populações mais 

pobres. 

Por tais razões o país deve enfatizar um desenvolvimento econômico com 

sustentabilidade que compreenda a relação saúde- ambiente, preocupando-se com 

os principais fatores de risco a saúde ocasionados pelos impactos ambientais. 

A cada dia os riscos ambientais têm sido estudados e analisados por 

estudiosos, por serem decorrentes de ações humanas que trazem consequências 

impactantes ao ambiente. Estudiosos observaram que os desastres naturais não são 

tão naturais como se imaginava, concluindo-se que: 



SILVEIRA, M. L. Educação para o desenvolvimento sustentável - EDS em empreendimentos eco 
turísticos diante dos indicadores ambientais selecionados. RGSN - Revista Gestão, 
Sustentabilidade e Negócios , Porto Alegre, v. 4, n. 1, p. 107-129, jun. 2016. 

111 
 

O impacto das catástrofes naturais não seria tão devastador se não fosse a 
influência da ação humana que ocorre basicamente por intermédio de dois 
mecanismos, a progressiva invasão em áreas críticas de risco ambiental e 
as mudanças ambientais globais, que alteram substancialmente a dinâmica 
do clima mundial. (LAYRARGUES, 2005, p.11). 

 

Para a construção dos valores ambientais, o papel da sociedade é 

fundamental, surgindo à necessidade de ações que visem à conscientização da 

sociedade e cobrança por parte da mesma aos órgãos responsáveis. Como um dos 

exemplos mais comuns são os resíduos gerados que falta um destino adequado. 

 

2 MARCO TEÓRICO 

 

Os empreendimentos eco turísticos devem ser um modelo de sustentabilidade 

enfatizando a qualidade de vida através da preservação e conservação do ambiente, 

bem como está descrito na constituição federal de 1988, expressando a importância 

de um ambiente ecologicamente equilibrado conforme o artigo abaixo: 

 

O Art. 225 exerce na Constituição o papel de principal norteador do meio 
ambiente, devido a seu complexo teor de direitos, mensurado pela 
obrigação do Estado e da Sociedade na garantia de um meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, já que se trata de um bem de uso comum do 
povo que deve ser preservado e mantido para as presentes e futuras 
gerações. (BRASIL, 1988). 

 

Por isso os empreendimentos eco- turísticos devem apresentar uma 

infraestrutura adequada considerando os futuros impactos ambientais e não só 

apenas proporcionar conforto do espaço onde se convive. 

 A infraestrutura adequada não deve tornar a convivência nas  comunidades 

em problemas ambientais que sejam sérios aos seus habitantes, tais como os 

problemas relacionados a saúde publica. 

Segundo a Política Nacional da Educação Ambiental (PNEA - Lei 9795/99) 

apud Sorrentino et al (2005):  

 

A Educação Ambiental como processos por meio dos quais o individuo e a 
coletividade constroem valores sociais, conhecimentos e habilidades, 
atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, 
bem como de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e 
sua sustentabilidade. (SORRENTINO et al, 2005, p. 290). 
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Para Layrargues (2005 p. 13): “Os resíduos gerados representam um risco 

ambiental, pois o lixo, quando não instalado corretamente em aterros sanitários, é 

uma fonte de risco potencial para a área circundante.”  

A falta de estrutura na coleta e reciclagem do lixo resulta em sérios problemas 

prejudicando a qualidade de vida nas comunidades. Sendo o lixo um dos problemas 

que mais afetam a saúde humana nos países em desenvolvimento na atualidade, 

tanto o resíduo orgânico como o inorgânico. A destinação dos resíduos inorgânicos 

gera um dos maiores problemas sanitários, por não serem biodegradáveis, e 

provocarem a poluição do ambiente. 

Existe um mau gerenciamento dos resíduos sólidos decorrente da gestão 

inadequada do gerenciamento dos serviços prestados pelos diversos órgãos 

vinculados, pois os resíduos recolhidos têm o mesmo destino, independente se há 

participação ativa da comunidade na coleta seletiva do lixo, tendo como um único 

local destinado o aterro sanitário. 

A melhoria de qualidade do meio exige uma vontade política e o esforço dos 

diferentes setores da comunidade apoiados por suas aptidões, competência e os 

mais variados meios. 

Segundo Leff (2001) a Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente 

Humano, celebrada em Estocolmo em 1972, aponta para os problemas ambientais 

que foram difundidos ao mundo. A partir daí, os problemas ambientais ganharam 

real importância e preocupação com a busca de soluções e/ou minimização. 

Uma das características da espécie humana é a capacidade de compreender 

os mecanismos que comprometem sua conservação, intervindo no ambiente e que 

está na consciência do ser humano.  

Uma das reações é a insensibilização com relação à gravidade de certas 

ameaças, devido à indiferença gerada pela frequência dos acidentes. Os homens 

reagem contra as pressões e ameaças através de um “condicionamento” mais ou 

menos eficaz, criando no interior um meio de proteção contra a agressividade 

exterior. 

 

As causas das agressões ao meio ambiente são de ordem política, cultural 
e econômica. A sociedade civil ainda não prioriza como deveria, por 
insensibilidade, a defesa do meio ambiente. Ao contrário das sociedades 
indígenas, cuja cultura respeitava a natureza, o homem moderno só 
começou a perceber a necessidade de combater a poluição quando os 
efeitos dela lhes caíram sobre a cabeça. (PORTUGAL, 1998, p.1). 
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O controle ambiental é o ato de influenciar as atividades humanas que afetem 

a qualidade do meio físico do ser humano, especialmente o ar, a água e 

características terrestres. Os métodos usados no controle do ambiente podem variar 

imensamente.  

As atividades humanas influenciadas podem variar desde o despejo de lixo 

num lago, até a descarga de gases poluentes por milhões de motoristas que 

diariamente dirigem seus automóveis pelas ruas da cidade. 

Todas as pessoas em atividade praticam certo grau de controle do ambiente, 

mas aqui é interpretado como um esforço consciente e sistemático feito por uma ou 

mais pessoas que agem em conjunto para produzir um ambiente esteticamente 

agradável, economicamente viável e fisicamente sadio. 

Para Pelizzoli (2004, p.103): 

 

O Desenvolvimento Sustentável é o mote dos grandes encontros 
internacionais, em geral patrocinados pela ONU, dos últimos anos, em vista 
de uma alternativa urgente diante dos efeitos nefastos do desenvolvimento 
não sustentável. 

 

O controle ambiental preocupação pública generalizada com um conjunto de 

condições ambientais que são consideradas problemas. Muitas destas condições 

são normalmente visualizadas, tais como: nuvens de fumaça nas cidades, relatórios 

de influências sobre a saúde pelos poluentes no ar e na água, resíduos sólidos e 

efluentes, poluição sonora, descrições de grandes vazamentos de petróleo e seus 

efeitos, engarrafamentos no trânsito e paisagens rurais em desaparecimento. 

Isto justifica a necessidade da manutenção e recuperação dos ambientes 

usados pelo ser humano através de suas diferentes práticas de uso e/ou 

extrativistas, criando locais de preservação ambiental. Pois uma das características 

da espécie humana é a capacidade de compreender os mecanismos que 

comprometem sua conservação, intervindo no ambiente e que está na consciência 

do ser humano. 

Segundo os PCN, “o ambiente vem sendo entendido como espaço para que 

os componentes bióticos e abióticos, vivam e se desenvolvam, trocando energia e 

interagindo entre si. É importante que a ação do ser humano no seu espaço 

sociocultural, modificando o seu meio e mudando sua visão a respeito da natureza e 

do meio em que vive.” 
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A Educação Ambiental envolve uma função primordial aportar a construção 

de uma sociedade sustentável e á medida humana, que implica uma 

problematizarão da educação que transmitimos da visão do mundo que difundimos e 

da localização do nosso lugar nele.  
 

No entanto as transformações que ocorrem na superfície do globo terrestre, 
motivadas pela modernização da tecnologia utilizada a cada dia com mais 
intensidade, vêm trazendo consequências consideráveis para o equilíbrio da 
natureza, prejudicando a biodiversidade da água da terra, do ar, da fauna e 
da flora (SCHUMACHER; HOPPE, 1999, p. 199). 

 

Torna-se importante destacar que a preservação ambiental deve ser fruto da 

ação de proteção contra a destruição e qualquer forma de dano ou degradação a um 

ecossistema. As diversas áreas ambientais que constituem variados ecossistemas, 

onde espécies animais e vegetais ameaçadas de extinção devem ter o compromisso 

de usar ferramentas e estratégias que viabilizem o crescimento qualitativo dos 

cuidados ambientais. 

 

3 MARCO METODOLÓGICO 

 

O artigo apresenta os resultados de uma parte da investigação usando a 

pesquisa com abordagem qualitativa, valendo-se do Método Hermenêutico, 

registrando em um diário de campo as observações in loco, da técnica de Análise de 

Conteúdos.  

Esta etapa da pesquisa se desenvolveu enfatizando o contato direto como 

os usuários dos locais de Ecoturismo: gestores, proprietários e frequentadores.  

O estudo realizado utilizou dos fundamentos da Hermenêutica, devido à 

subjetividade dos e análise de conteúdo.  Esta metodologia de coleta e análise de 

dados, baseada em Minayo (1994) apud Oaigen (1996). 

A população-alvo foi composta por empreendimentos situados na citada 

região, observando-se as atividades dos gestores, proprietários e frequentadores de 

empreendimentos voltados para o Ecoturismo e/ou Turismo Rural no Vale do Rio 

Pardo. Como amostra visitou-se 60% dos empreendimentos situados na citada 

região.  
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Como Instrumento de Coleta de Dados foi usado o ICD 02 - DIÁRIO DE 

CAMPO, onde foram realizados os registro das observações feitas in loco pela 

pesquisadora, sobre os indicadores pré-determinados. 

Este instrumento foi usado para o registro das observações in loco  sobre os 

locais visitados, bem como para anotações sobre aspectos singulares observados. 

Também aspectos da entrevista formal foram registrados no Diário de Campo. 

Convém destacar que todos os aspectos observados estavam ligados aos 

indicadores selecionados.  

 

 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

Com a análise descritiva dos registros feitos no diário de campo foi possível 

investigar e analisar as atitudes dos gestores e frequentadores de empreendimento 

eco turísticos em relação aos seus conhecimentos, vivências e visão diante dos 

indicadores pesquisados.  

Através das imagens foi possível observar a realidade do ambiente e suas 

relações com os indicadores. Na análise das imagens observou-se impactos 

ambientais e a falta de planejamento e gerenciamento adequados ao ambiente 

ocupado. A seguir estão citados os diários de campo - DC dos Empreendimentos 

Eco turísticos - EECT. 
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4.1 Matriz analítica dos EECT registrados no ICD 02 /09 - Diário de Campo - DC  
 

CATEGORIAS 
PRINCIPAIS 

EECT ASPECTOS CONVERGENTES À EDS-CATEGORIAS ESPECÍFICAS -CE ASPECTOS DIVERGENTES À EDS-CATEGORIAS ESPECÍFICAS -CE 
 

EECT01 A interação do homem com o ambiente, pois preserva seus aspectos paisagísticos como atrativo 
para os turistas.  

Não há sustentabilidade a mbiental;  
buscam somente o lucro e o lazer para fins econômic os.  

EECT02  Interação do homem com o ambiente,  o lucro é conseq uência do trabalho que valoriza o ambiente e 
a cultura local, Apresenta desenvolvimento econômic o, turístico com sustentabilidade  

Os gestores não souberam conceituar os indicadores 
analisados, apesar de apresentar características da  CP1.  

 

EECT03  Existem programas e projetos de EA, como uma equipe  de profissionais capacitados para 
recepcionar os visitantes,  
há reciclagem, coleta seletiva do lixo , refloresta mento, horta compostagem e através dos materiais 
orgânicos ocorrem estudos da microbiologia,  
há trilhas ecológicas, com aulas informais.  
 resgate da cultura germânica, restauração de antig uidades como charretes e afiadores de facas, a 
casa de pedra de 1980.  

Não há apoio financeiro para manter os projetos e 
programas de EA e funcionários em tempos integrais . 
Todas as atividades ocorrem através do curso quando  são 
agendas a visitas.  

EECT04 Há preservação da flora e da fauna,  apresenta belas paisagens e valoriza a cultura loca l 
há reflorestamento em toda a área que foi degradada   pela plantação de cana- de- açúcar.  

O local é de difícil acesso apesar de estar localiz ado 
próximo a estrada principal.  

EECT05 O EECT se compromete em estimular os visitantes a terem uma visão crític a e global do ambiente, 
através de atividades que possibilite o contato dir eto do homem com  a natureza como aventuras, 
lazer e tranquilidade, como cavalgadas, cancha de a reia, quadra de voleibol, cancha de bocha, 
playground infantil e ainda sala de jogos.  

 Falta apenas planejamento para organizar as ativida des 
realizadas.Pois o EECT tem todo subsídio necessário  para 
se estruturar um programa ou projeto . Eles tem ape nas no 
papel um cronograma de atividades bem elaborado.  

 EECT ASPECTOS CONVERGENTES À EDS-CATEGORIAS ESPECÍFICAS -CE ASPECTOS DIVERGENTES À EDS-CATEGORIAS ESPECÍFICAS -CE 

CPIII- 
DESENVOLVIMENTO  
SUSTENTÁVEL 

EECT03 Há princípios de alguns indicadores que apresentam características de um  DS, mas há uma longa 
jornada a ser percorrida, apesar do local apresenta r uma área de nove hectares onde tudo foi 
planejado para aproveitar o local da melhor maneira , há um manejo adequado dos Eucaliptos, onde a 
madeira é utilizada pela propriedade para  manutenç ão de consertos, o cultivo da horta  para 
produção do próprio alimento e a compostagem  serve  para adubo.  A água da chuva é aproveitada 
através de cisternas.  

 Não há apoio financeiro para projetos, programas . O 
investimento é por parte dos proprietários.  

EECT04 Há consciência que deve haver mudanças para se cheg ar a sustentabilidade.  Não há sustentabilidade ambiental, apesar da gestão  estar 
consciente de como  devem proceder, mas os tributos  
estaduais os impedem , dependem de terceiros como a s 
multinacionais.  

EECT05  Os gestores afirmam que há um desenvolvimento econô mico em equilíbrio com o manejo adequado 
do ambiente, através da preservação e conservação d as espécies. O EECT acredita que para o 
progresso das comunidades o Ecoturismo  e o DS deve m estar interligados.  

Não há planos e estratégias elaborados por empresár ios e 
governos baseados na sustentabilidade que sejam viá veis 
de executar.  

CPI- ECOTURISMO 

CPII- EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL 
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  EECT ASPECTOS CONVERGENTES À EDS-CATEGORIAS ESPECÍFICAS -CE ASPECTOS DIVERGENTES À EDS-CATEGORIAS ESPECÍFICAS -CE 

CPV- GESTÃO DE 
EMPREENDIMENTOS  
ECOTURÍSTICOS 

EECT01 Os gestores permitem apenas a realização da pesquis a o local por estudantes e aulas 
informais com o objetivo de trazer mais frequentado res.  

Não há planejamento de um turismo sustentável  
não há programas ou projetos que visem  a melhoria do ambiente e 
nem  um sistema de gestão ambiental ou treinamento de 
funcionários em relação as questões ambientais  

EECT02 Apresenta algumas características que poderão a levar em um t urismo sustentável,  Os 
gestores querem fazer tudo conforme manda a legisla ção  para que a fiscalização não 
retirem seus produtos a serem comercializados. Mas a frustração é grande, porque os 
órgãos responsáveis não se preocupam com o produtor  e nem dão as orientações 
necessárias para regularizar os produtos.  

Para os gestores a prefeitura não apoia o turismo r ural e a 
sustentabilidade e afirmam que o que está descritos  nos folders é 
só propaganda enganosa.  
não há uma política ambiental vigente que apoie o p rodutor rural.  

EECT03 Há uma equipe de funcionários comprometida contrata da por períodos temporários. Há 
minicursos sobre gestão de conflitos aos funcionári os e aos visitantes e /ou estudantes.  
Há um planejamento estratégico onde os monitores e estudantes são treinados.  

Não foi observado o cumprimento de leis e diretrize s que 
fundamente as atividades eco turísticas.  

EECT04 A proprietária considera que há um planejamento ini cial  
A proprietária por ser formada em química administr a muito bem seu empreendimento.  

A legislação vigente não contribui para uma gestão mais eficiente.  

EECT05 Há um planejamento para um turismo sustentável que se dá através da EA.   
Apresenta um site com informações detalhadas do loc al 

 A gestão novamente cita o fato do município não rep assar as 
informações necessárias para inserir o empreendimen to no site de 
divulgação da secretaria de turismo.  

CP IV- EDUCAÇÃO 
PARA O 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL 

EECT01 No EECT deve haver o resgate dos princípios da EA e  do DS para se desenvolver uma 
EDS. 

 A falta de uma Educação adequada não promove valore s e nem  
muda o comportamento de uma sociedade que vise a 
sustentabilidade.  

EECT02  Há apenas vivências de alguns princípios básicos de  EA.  Os proprietários reclamam q ue não tem conhecimentos 
necessários e nem apoio e orientações dos órgãos pú blicos.  

EECT03 Os gestores apresentam uma EDS, mas afirmam que não  tem como realizar um DS.  
Uma das alternativas é o investimento no artesanato  local, em produtos coloniais(como 
chás aromáticos). As geleias são consumidas para la nche  e comercialização , alguns dos 
produtos são repassados pelos produtores, as garraf as pets são reaproveitadas nas 
hortas e materiais orgânicos ao  reutilizados para a geração de rendas.  

Um dos princip ais argumentos da inviabilidade é que há muitas 
despesas e que o EECT foi inaugurado a pouco tempo.  Os 
proprietários tem rendas extras  e se esforçam muit o para manter o 
sítio que é um sonho da família ter um lugar de laz er em contato 
direto com a natureza.  

EECT04 
EECT05 

Os proprietários apresentam princípios de EDS.  
Há atitudes, vivencias e conhecimentos básicos de u ma EA e de EDS. O EECT acredita 
que a sustentabilidade ocorre quando há um equilíbr io dos aspectos econômicos , sociais 
e ecológicos, formando um elo entre EA e o DS.  

Afirmam que são muitas despesas, mesmo sendo um pro duto de 
qualidade e bem comercializado.  Falta apoio por parte das 
autoridades do município e da Secretária de Turismo  no sentido de 
divulgar o EECT.  
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4.2 Análise dos indicadores considerando os registr os feitos no Diário de 

Campo 

           

            A análise realizada e apresentada a seguir apresenta o conjunto das 

discussões que resultaram da triangulação entre os registros, as opiniões da 

pesquisadora e a análise diante dos autores e/ou legislação existentes. 

Considera-se que em todos os empreendimentos, existem preocupação e 

ações relacionadas com os aspectos da Educação Informal. Em relação ao nível 

pedagógico - didático. Leff (2003, p. 226) afirma que: 

 

A capacitação ou domínio do campo de um campo especifico do saber 
deverá explicitar as relações que tal campo tem com outros e reconhecer a 
incompletude da área de especialização disciplinar ou profissional no 
universo de que se trate em cada caso.  

 

No EECT 04 estão presentes princípios de Ecoturismo Nacional e 

Internacional. Os principais visitantes internacionais são trazidos através da 

divulgação das multinacionais. Os proprietários apresentam aos visitantes a 

agroindústria e as técnicas no processo de fabricação e envelhecimento de seus 

produtos, armazenados em barricas de carvalho irlandesas ou  

     Segundo Leff (2001, p. 86) o conceito de: 

 

Ambiente implica, pois, além de um equilíbrio entre o crescimento 
econômico e conservação da natureza, a possibilidade de mobilizar o 
potencial eco tecnológico, a criatividade cultural e a participação social para 
construir formas diversas de um Desenvolvimento Sustentável, igualitário, 
descentralizado e auto gestionário, capaz de fazer as necessidades básicas 
das populações, respeitando sua diversidade cultural e melhorando sua 
qualidade de vida.  

 

Dos EECT, alguns estão preparados para o Ecoturismo, recebendo um bom 

número de hóspedes de várias localidades e o apresentam características de um 

Ecoturismo e/ou um Turismo Rural e sustentável. Utilizam de maneira responsável 

dos recursos naturais, valorizando os aspectos culturais e sociais, promovendo a 

conservação da preservação e conservação do ambiente pensando nas gerações 

futuras.   

Os empreendimentos possibilitam aos seus visitantes várias opções de 

atividades que interage o homem com a natureza, envolvendo atividades de 
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aventura, lazer e tranquilidade através das trilhas ecológicas. Destacam-se: as 

cavalgadas, os passeios de charrete, as caminhadas ecológicas, a pesca esportiva, 

os banhos de piscina e cachoeiras.                  

 Ocorrem também práticas de esportes em lugares com excelente infra- 

estrutura, o espaço disponibiliza um campo de mini golfe, cancha de areia, quadra 

de voleibol e campo para futebol, bem como cancha de bocha, playground infantil e 

ainda sala de jogos. 

 

4.3 Indicador: Educação Ambiental  

        

Nos empreendimentos visitados não observamos projetos de preservação da 

flora e da fauna e nem um sistema de tratamento de efluentes, podendo, como 

consequência, gerar contaminações das águas subterrâneas. A poluição hídrica 

gerada vai interferir na qualidade da água. Segundo Pelizzoli (2004, p. 76):  

 

A questão ecológica remete hoje, facticamente, ao âmbito socioeconômico, 
ou seja, dá se no campo da política e cidadania; teoricamente, e de igual 
peso, remete a uma questão de paradigma filosófico e cultural, que retoma 
a questão fundamental da ética. Isto tudo passa a nível de cultura, pelo 
processo que se chama hoje amplamente de Educação Ambiental em 
todos os interstícios sociais; ao que no nível político-econômico, deverá 
corresponder à pratica de um Desenvolvimento Sustentável  efetivo”. 

 

Concordando com o autor, os empreendimentos turísticos ao não desenvolver 

aspectos que sustentem o ambiente, deixam também de promover a Educação 

Ambiental, a sustentabilidade, demonstrando a falta de cultura desenvolvida para a 

sustentabilidade. Não há na maioria dos empreendimentos trilhas eco turísticas a 

serem exploradas para conhecer melhor área e/ou desenvolver atividades de 

educação informal. 

Um aspecto positivo no EECT 01 é que há uma boa infraestrutura, oferecendo 

comodidade e mantendo a preservação da natureza, constituindo um ambiente 

arborizado. No interior dos ambientes observamos o reaproveitamento de móveis 

antigos, para embelezamento estético do ambiente. Apesar das cabanas estarem 

construídas dentro da Mata Ciliar, não respeitando a legislação em vigor. 

Os empreendimentos aproveitam os recursos naturais que o ambiente possui, 

embora faltando a utilização com estratégias adequadas. Destacamos que nos 
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EECT 03 e 05 ocorrem programas e/ou projetos de Educação Ambiental, para a 

conscientização e sensibilização dos visitantes.  

Já no EECT 03 existe uma equipe capacitada para recepcionar os usuários, 

formada por uma pedagoga, uma bióloga (responsável por projetos e Marketing), 

uma socióloga, um geólogo e engenheiros.   

Foi observada a reciclagem e coleta seletiva do lixo, além de projeto de 

preservação da flora e da fauna através do reflorestamento, horta orgânica, 

compostagem, uso de materiais orgânicos, onde os estudantes aprendem princípios 

de Microbiologia, nas visitas orientadas que lá ocorrem.  

Uma parte da horta serve como laboratório de pesquisa (observação da flor 

da alface, p.ex.) e a outra parte, para o abastecimento do restaurante.  

 Os empreendimentos encontram-se permanentemente em processo de 

evolução, a cada momento ideias inovadoras vão surgindo por parte dos gestores e 

colocadas em prática. Há trilhas ecológicas a serem exploradas para conhecer 

melhor a área. No entanto, ainda os EECT sentem falta de planejamento estratégico 

voltado para a EDS. 

No EECT 03, em determinadas áreas, permanece o ambiente como era 

quando foi adquirido e em outras áreas apresenta impactos e processos de 

recuperação. Para que os estudantes possam analisar o que é uma área nativa, 

degradada e, após, a área recuperada. 

Apesar de não existirem programas e/ou projetos na maioria dos 

empreendimentos observou-se em alguns a preservação da flora e da fauna, através 

do reflorestamento em áreas degradadas como no empreendimento onde se plantou 

a cana-de-açúcar, como o EECT 04, a maioria dos locais destacam por suas 

paisagens e pela valorização da cultura local.  

Um aspecto positivo no empreendimento EECT 03 é que, apesar de não ter 

uma infraestrutura adequada que possibilite hospedagens, há uma boa interação e 

integração com parcerias, como por exemplo, o empreendimento tem convênio 

com uma pousada próxima, com preços bem acessíveis , onde os visitantes são 

conduzidos pelo monitor do sítio para sua melhor comodidade, pois, muito dos 

visitantes vem de outras localidades. 

 Um dos objetivos principais são as aulas informais que possibilitam a 

conscientização e preservação da mata nativa. 
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Vários ambientes são bem arborizados, destacando a valorização da cultura 

local com características da imigração alemã.  

A educação ambiental visa a induzir dinâmicas sociais, de início na 
comunidade local e, posteriormente, em redes mais amplas de 
solidariedade, promovendo a abordagem colaborativa e crítica das 
realidades socioambientais e uma compreensão autônoma e criativa dos 
problemas que se apresentam e das soluções possíveis para eles. (SAUVÉ, 
2005, p.1). 

 

O EECT 03 chama a atenção restauração de antiguidades como, por 

exemplo, uma charrete e um afiador de facas, rebolo, bem como a casa de pedras, 

ambos construídos em 1980, o que torna o ambiente esteticamente bonito além de 

valorizar a cultura local. Em relação a ética e o ambiente:  

 

O respeito pela natureza e o compromisso com os outros são dois valores 
centrais iniludíveis para a educação. Mas, expressos assim tem um alto 
grau de indefinição; os programas educativos se buscam a construção de 
uma nova ética, exigem, por um lado, a realização de maneira intencional e 
explicita de exercícios de esclarecimentos dos valores que movem a 
sociedade em seu conjunto e os participantes da educação; e , por outro, 
uma análise das consequências que ambos tem para o ambiente e a 
criação de opções dentro do marco da nova ética. (LEFF et al, 2003, p. 254-
255). 

 

O empreendimento se compromete com um processo que estimula seus 

visitantes a terem uma visão crítica e global do ambiente. Neste empreendimento o 

processo ocorre através de atividades que possibilita o contato direto do homem 

com o ambiente, resgatando os valores ambientais.  

 O empreendimento EECT 05 acredita que através do resgate de valores 

ocorrerá o desenvolvimento de atitudes em seus visitantes que lhes permitam 

estarem conscientes à respeito da preservação, conservação e adequada utilização 

dos recursos naturais.  

O estabelecimento tem um diferencial muito importante, pois os visitantes 

podem levar seus animais de estimação para aproveitar o ambiente. No ambiente há 

criação de alguns animais como, por exemplo, avestruzes, ovelhas, cavalos, entre 

outros. 

   O empreendimento destaca-se também por apresentar uma excelente 

infraestrutura as cabanas apresentando um ou dois dormitórios, com áreas para 

descanso e cadeiras, hall de entrada, sala de estar com sofá, Televisão, Frigobar, 
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lareira, banheiro com água quente e fria, quartos confortáveis, ar condicionado, 

calefação e televisão.  

O local apresenta sala de eventos, excelente para reuniões, palestras e 

treinamentos, pois o ambiente descontraído do Hotel é perfeito para realizar boas 

dinâmicas. A sala apresenta equipamentos incluídos no preço e locação da sala, tais 

como:   Televisão em cores, Vídeo Casset, CD Player e Equipamentos sujeitos a 

cobrança de locação: DVD, Datashow, Caraoquê e retroprojetor. 

 

O “ambiente” é um campo de disputa. Também o é a “aprendizagem”. 
Ambos são âmbitos de ingresso a novas maneiras de propor a 
responsabilidade social e a complexidade do presente o futuro planetário. 
Nos remetem a uma ética da sustentabilidade enquanto compromisso de 
responsabilidade com a vida em sua complexidade. O sentido da 
aprendizagem ambiental é  desenvolver ações humanas sustentáveis 
baseadas em racionalidades e saberes práticos e valorativos que são 
desempenhados como pensamentos críticos e que associam a afetação 
com o risco e o sofrimento com a justiça ecológica e social.  (LEFF  et al , 
2003, p.129). 

 

Um dos gestores entende que o ser humano deve ter plena consciência da 

preservação ambiental . Neste empreendimento não há um programa ou projeto 

sobre Educação Ambiental. Mas o gestor acredita que os frequentadores devem 

estar conscientes a respeito da preservação, conservação e adequada utilização dos 

recursos naturais. O estabelecimento tem um diferencial muito importante os animais 

como os macacos-prego são criados soltos.  

 

Os princípios da Educação Ambiental (EA) declarados na conferência de 
Tbilisi (UNESCO & UNEP, 1978) já incluíam os elementos fundamentais 
para o Desenvolvimento Sustentável (DS): a necessidade de considerar os 
aspectos sociais do ambiente e as suas relações entre a economia, o 
ambiente e o desenvolvimento; a adoção das perspectivas locais e globais; 
a promoção da solidariedade internacional, etc.[...] Entretanto, o interesse 
da nova abordagem em EA e a necessidade da definição do conceito da 
Educação Ambiental para o Desenvolvimento Sustentável (EAPDS) tem 
sido motivo de discussão nos últimos anos. (SAUVÉ, 1997, p. 1). 

 

4.4 Indicador: Desenvolvimento Sustentável 

 

A sustentabilidade tem sido pensada e proclamada como estando dentro de 

conceito de Desenvolvimento Sustentável. Esta, por sua vez, a despeito das várias 

possibilidades de definição, constitui uma noção de sentido comum, através do 

Relatório Brutland (conhecido como “nosso Futuro Comum“).  
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É muito comum ouvirmos a seguinte argumentação: a superpopulação 
planetária é causadora dos problemas ambientais. Defende-se essa posição 
como base no estabelecimento do seguinte vínculo: quanto mais gente, 
mais consumo, mais produção, mais exploração dos recursos naturais, mais 
degradação ambiental. (GUIMARÃES, 2005, p. 11). 

 

A maioria dos empreendimentos apresenta o compromisso com a 

sustentabilidade, pois fica clara a preocupação em aproveitar a natureza de forma 

sustentável.  O EECT 03 possui uma área de nove hectares, onde tudo foi planejado 

para preservar o ambiente. Existe o manejo adequado da floresta de Eucalipto, pois 

a madeira é utilizada pela propriedade para a realização de consertos.  

Também ocorre o cultivo de hortas, para produção e uso pelo restaurante na 

preparação de alimentos. As sobras de alimentos são utilizadas para a 

compostagem servindo de adubos para os mesmos. Verificamos no 

empreendimento a interação do homem com o ambiente onde os alunos observam a 

água sendo retirada do poço. 

 Também ocorrem passeios de carroças. Observou-se um açude para criação 

de peixes. Não foi observado o aproveitamento de energia e sim da água da chuva, 

que é armazenada. O sistema utiliza calhas para captar a água que é armazenada 

em tanques e reutilizada através de cisternas trazendo menos impactos ao 

ambiente.  Analisando Leff (2001 p. 214): 

 

Assim a consciência ambiental promove ações e mobiliza forças sociais que 
propiciam o aproveitamento sustentável dos recursos e a redução dos 
níveis de contaminação, melhorando as condições ambientais e a qualidade 
de vida da população.  

           

Já no EECT 04 apresenta um compromisso com a sustentabilidade, mas fica 

difícil executar desde que surgiram os tributos estaduais. Os proprietários tornaram 

se dependentes dos tributos e de terceiros como multinacionais. A produção da 

cachaça não pode ser considerada uma micro empresa, apesar de ser 

comercializada no comércio ou levada para Porto Alegre.  

 

O objetivo dos tributos sempre foi angariar recursos financeiros para o 
Estado. Certamente, essa é a imposição tradicional do direito tributário 
denominada tributação fiscal, que visa à arrecadação de tributos cuja 
finalidade é custear os serviços fornecidos pelo poder público. 
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O empreendimento acredita que o Ecoturismo e o desenvolvimento estão 

interligados, pois ambos proporcionam o desenvolvimento das comunidades. 

Acreditam que o desenvolvimento ocorre através de estratégias e planos elaborados 

pelos empresários e governos baseados na sustentabilidade utilizada no Ecoturismo 

com a participação das comunidades locais.  

 

De acordo com os documentos da UNESCO, o desenvolvimento 
sustentável é o objetivo mais decisivo da relação “homem natureza”. Assim, 
todo processo educativo deveria ser reformulado para o Desenvolvimento 
Sustentável. (SAUVÉ, 2005, p. 9). 

 

Os gestores do empreendimento acreditam que antes do desenvolvimento de 

qualquer atividade econômica, em primeiro lugar, deveria ser feito uma avaliação 

sobre os possíveis impactos ambientais.  

 

Os programas educativos que almejam a transformação social não devem 
circunscrever sua tensão aos setores tradicionalmente considerados 
populares (por sua posição nas relações de produção e por seu ingresso 
econômico). (LEFF et al, 2003, p. 257). 

 

4.5 Indicador: Educação para o Desenvolvimento Sust entável 

 

A natureza conservada e bem utilizada é aproveitada como fonte de prazer 

cotidiano. Essa dimensão ecológica se insere no novo padrão de desenvolvimento 

técnico-econômico pós-industrial, pois as novas empresas buscam ambiente 

naturais de qualidade para se implantarem. 

Tudo isto aliado ao emprego da Biotecnologia, orientado em consonância com 

os interesses nacionais, ou seja, ao mesmo tempo em que produzem e geram 

riquezas, também, usam o ambiente de forma diversa e saudável tendo no mesmo 

os recursos que deverão ser visto como renováveis e merecedores de ações 

harmoniosas, que integrem o ambiente, o ensino, a aprendizagem com a produção 

científica e tecnológica. “A EDS deve objetivar o desenvolvimento ideal da 

humanidade, com ênfase na autonomia e no pensamento crítico. A EDS indica 

concepções como: ambiente, da educação e Desenvolvimento Sustentável.” 

(SAUVÉ, 2008). 
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O EECT 03 investe no artesanato de produção local, na produção de produtos 

coloniais como chás aromáticos, geleias, que são consumidas para lanches e 

comercialização. Alguns dos produtos são repassados pelos produtores rurais que 

moram ao redor do EECT03. As garrafas plásticas são aproveitadas nas hortas e 

materiais orgânicos são reutilizados para geração de rendas. 

No empreendimento apesar dos gestores terem percepções de como se fazer 

a sustentabilidade ambiental. Foi discutido que há despesas, mesmo sendo um 

produto de qualidade e bem comercializado. 

Não há princípios da EDS, mas a gestão acredita que a responsabilidade 

maior vem dos governantes e, também, que a população de modo geral deve estar 

consciente que o desenvolvimento econômico deve ocorrer sem degradar o 

ambiente. Segundo Leff  et al  (2003, p. 206): 

 

A Educação Ambiental envolve uma função social primordial, aportar à 
construção de uma sociedade sustentável e à medida humana, que implica 
uma problematização da educação que transmitimos, da visão de mundo 
que difundimos e da localização do nosso lugar nele[...]. 

 

4.6 Indicador: Gestão de Empreendimentos Eco turíst ico  

 

Chamou-nos a atenção, à força de vontade dos proprietários de fazer tudo 

conforme a lei. A principal pergunta durante a entrevista foi: a quem recorrer para 

vender nossos produtos coloniais sem que a fiscaliz ação retire nossos 

produtos?  Os proprietários, não sabem mais o que fazer, dizem que a prefeitura 

não apoia o Turismo Rural e nem a sustentabilidade, e sem o apoio da prefeitura 

tudo fica mais difícil. 

O fato demonstra que no empreendimento não há uma política ambiental que 

se comprometa com os atendimentos à legislação ao que se referem aos 

empreendimentos eco turísticos.  

O proprietário relatou que não quer o nome do seu e mpreendimento 

divulgado, pois tem medo da fiscalização . O proprietário recorreu a prefeitura 

muitas vezes para pedir orientações de como fazer para regularizar e colocar o selo 

em seus produtos para que a fiscalização não o prejudique. Observamos um 

planejamento estratégico onde os funcionários recebem treinamento pelo SENAR. 

Existem funcionários responsáveis pela limpeza e manutenção.    
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A educação sobe uma perspectiva política e ambiental, requer enfatizar 
como um de seus objetivos centrais que as pessoas que educam cresçam 
em suas dimensões individuais e através de uma pertinência ativa em 
instâncias cidadãs, podem incidir nas estruturas de decisão para defender a 
ordem social e o tipo de relação que mais desejam com seu entorno. (LEFF  
et al, 2003, p. 253). 

 

Os proprietários são os responsáveis pela Destilaria. A proprietária, formada 

em Química, tem o conhecimento necessário para explicar como ocorre o processo 

da Destilação. Também fala da importância de preservar e recuperar a área 

degradada. 

Há um planejamento que a proprietária considera inicial, mas tudo depende 

do momento de como está à economia mundial. Ela relatou que com a queda das 

torres gêmeas, apresentou muitos prejuízos. 

 

No entanto, é possível ter em vista uma Educação Ambiental que, ainda que 
considerando a perspectiva do desenvolvimento sustentável (como 
importante fenômeno sócio histórico), não se restrinja a isso. A educação 
ambiental não pode realizar-se senão em um espaço de crítica social, sem 
entraves. (SAUVÉ, 2005, p. 3). 

 

5 CONCLUSÃO  

             

            Observou-se que os empreendimentos propiciam, em sua maioria, a 

interação do homem com a natureza no momento que preserva seus aspectos 

paisagísticos que servem como atrativo para os turistas, visando somente o 

desenvolvimento econômico e turístico. 

Não foi analisada a existência de leis e diretrizes no empreendimento que se 

comprometa com o atendimento à legislação ambiental. Também percebeu-se que 

durante a entrevista ficou claro a preocupação da gestão em trazer inovações para o 

empreendimento.  

Existem parcerias e contratação de funcionários temporários que são 

contatados durantes as visitações que são agendadas antecipadamente. Para 

ministrar os cursos os funcionários e pessoal da administração recebem orientações, 

foi citada pela direção o trabalho com a formação continuada. 

Os cursos ministrados são livres, sendo que os principais são referentes a 

Educação Ambiental, Gestão de conflitos para trazer soluções de possíveis 
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problemas que ocorrem no sítio, por exemplo, as palestras motivacionais para 

incentivar os funcionários, Educação de filhos, ajardinamento e artesanato. 

Verificamos a implantação de um programa para a melhoria do ambiente, 

bem como um sistema de gestão ambiental através de um treinamento para os 

administradores e funcionários do empreendimento em relação às questões voltadas 

ao ambiente. 

Na análise não verificamos um planejamento para o desenvolvimento de um 

turismo Sustentável, mesmo assim ocorre o turismo. Não observamos um programa 

para a melhoria do ambiente, bem como um sistema de gestão ambiental, ou 

simplesmente um treinamento e orientações para os administradores e funcionários 

do empreendimento em relação a venda dos produtos, manipulação e normas de 

como devem proceder, porque a fiscalização é rígida. 

Em geral os locais apresentam uma boa infraestrutura, com as habitações 

possuindo características loco regionais que foram preservadas, bem como 

infraestruturas com mais de cem anos. Observou-se que muitas áreas degradadas 

foram recuperadas.  Em muitos dos empreendimentos os valores ambientais, 

preservam e conservam o ambiente são considerados importantes para atrair os 

turistas. 
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