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geoparques:
estratégia para o desenvolvimento
regional através do turismo



Progresso 
Globalização
Consumismo
Monoculturas
Modelos padrões

...estilo de desenvolvimento ecologicamente 
depredador, socialmente perverso, politicamente 
injusto, culturalmente alienado e eticamente repulsivo.
(GUIMARÃES, 2001)

Fórum de Turismo São João do Polêsine/RS

DESENVOLVIMENTO
OU CRESCIMENTO ECONÔMICO?



“O turismo impacta mais de cinquenta 
segmentos da economia, gerando emprego e 
renda para cerca de sete milhões de brasileiros
(Plano Nacional de Turismo 2018-2022)”

Fórum de Turismo São João do Polêsine/RS

TURISMO
A SOLUÇÃO?



o espaço local passa a 
ser vendido

capital internacional em 
grandes redes de 

resorts, hoteis, 
restaurantes, agências, 

...

exploração/comercializ 
ação de belezas 

naturais 

não gera trabalho, 
exclui as comunidades 

locais do arranjo 
produtivo

COLONIAL DESIGUAL

Turismo
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MERCADORIA MEGA PROJETOS



Elementos locais são a referência;

Promove equilíbrio entre o tradicional e o externo; 

Harmoniza natureza, sociedade, cultura e economia; 

NÃO NEGA O EXTERNO!

Centraliza-se nas necessidades e potencialidades da

comunidade local.

DESENVOLVIMENTO 
ENDÓGENO
LOCAL E GLOBAL



baixo impacto

geração de trabalho e renda 

conservação da natureza e da cultura

Fórum de Turismo São João do Polêsine/RS

botton-up
integrado socialmente

prioriza o lugar
turista que busca experiências 

TURISMO
ALTERNATIVA!

base 
comunitária
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Mesmo sendo desafiador e, em um primeiro momento, parecer difícil demais para comunidades que já estão classificadas

como à margem do sistema, é possível encontrar exemplos de TBC de norte a sul do Brasil.

Rede Brasileira de Turismo Comunitário e Solidário - TURISOL (?)

exemplos

PRAINHA DO CANTO
VERDE - CE

ACOLHIDA NA 
COLÔNIA - SC

AVENTUREIRO DA 
ILHA GRANDE - RJ



- um patrimônio geológico singular e de importância -
internacional;
- uma estratégia de desenvolvimento sustentável 
envolvendo as comunidades locais;
- um certificado/selo de qualidade atribuído pela 
UNESCO.
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TERRITÓRIO
COM



UNESCO 

World Heritage Sites (1972)
1121 sítios (869c, 213n, 69m) em 167 países

Man and Biosphere (1971)
669 em 120 países

International Geosciences and Geoparks (2015)
169 em 44 países

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA



Um terr i tór io dotado de um geopatr imônio
s ingular ,  ger ido no sent ido de uma
estratégia de desenvolv imento sustentável  com
base na conservação e ut i l ização
racional  do patr imônio;  um terr i tór io de l imites
bem def in idos e que possua
extensão suf ic iente para promover
desenvolv imento,  que promova o geotur ismo
e que atue em cooperação com seus
habitantes;  um terr i tór io de ideias e de
exper imentação (em termos de conservação)
integrante de uma rede temática internacional .

GEOPARQUE



 

Um geoparque deve usar o seu patrimônio
geológico como ferramenta primária de
promoção turística, mas deve também
promover as ocorrências históricas e
culturais do território.

O restaurante Petiscos & Granitos é dentro de 
uma rocha!

Geoparque Naturtejo, Portugal.

É preciso que as pessoas usem a
sua paisagem de forma 

sustentável!



Ações que respeitem o modo de 
vida tradicional, os seus

direitos, seus saberes, sua 
dignidade e o potencial local de

cada território.

Selos com identificação de
origem para gastronomia e 

hotelaria.

Identidade representada
nos rótulos.

AROUCA PARCO DEL BEIGUA NATURTEJO

GEOPRODUTOS



Equipamentos, sinalização e infraestruturas 
das trilhas e caminhos

Arouca, PT Jimena de la Frontera

TELL FRIENDS
AND FAMILY
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O desenvolvimento sustentável dos territórios implica torna-los vibrantes!

É uma estratégia de desenvolvimento territorial feita com pessoas e para as pessoas.



programa educativo

Educação Patrimonial
Patrimônio Natural e Cultural

 



programa educativo



- Divulgação do conhecimento científico e dos
geomonumentos locais;

- Evento organizado desde 2015, em parceria com
Unipampa e Prefeitura Municipal.

Contação de histórias: narrativas sobre
a história local

Pé de lata: desenvolvimento motor e despertar
da curiosidade sobre os "pés cambotas" da
Preguiça Gigante (fósseis encontrados no

município).

Caça aos fósseis: simulação de escavação de
réplicas da preguiça gigante.

programa educativo



programa educativo e patrimônio cultural
Educação Patrimonial - Coord.: Prof Maria Medianeira Padoin



programa educativo e patrimônio cultural

24 vagas especiais para
Geoparques

Mestrado Profissional em
Patrimônio Cultural

 da UFSM



patrimônio cultural

294 festas religiosas
acontecem
anualmente na QC

(Ceretta, 2017)

 



patrimônio cultural
Gastronomia



patrimônio cultural

HISTÓRIA DE OCUPAÇÃO



meio ambiente - patrimônio natural

Parque Natural Municipal Monte Grappa - Ivorá



Participação na proposta de Unidade de Conservação
do Parque Municipal da Cascata do Salso.

meio ambiente - patrimônio natural



Geração de renda

Criação de agência de turismo receptivo
em Caçapava do Sul. Oportunizando

vivências em trilhas, travessias,
escalada em rocha e educação

ambiental

Abertura do Hostel Guaritas.



Geração de renda

Condução de trilhas Caminhos de Ivorá, turismo de aventura

Viaggio Tur - empresa de receptivo turístico



Geração de renda

Edital público para cadastramento de iniciativas parceiras, apoiadores e geoprodutos.

46 inscritos e aprovados!!!



Novelaria/Fazenda Santa Marta
Lã e tingimento natural com plantas nativas do bioma pampa.

Produto local e sustentável..
100% natural.

Geoprodutos



Geoprodutos



... para a certificação de um território como 

geoparque precisa ser de ordem geocientífica,

mas a estratégia, não;

De extensão, pesquisa, ensino e inovação. 

Contribuir com o desenvolvimento local/regional e

com a obtenção de umacertificação (visibilidade) 

internacional.

Uma iniciativa integrada com a comunidade, com 

o poder público, com potenciais empreendedores.

Muito Obrigada! jaciele.sell@ufsm.br

OPORTUNIDADE

PRINCIPAL MOTIVO

PARA A UNIVERSIDADE

FUNÇÃO 
SOCIAL 

UFSM
 
 



Obrigada!

jaciele.sell@ufsm.br


