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INTRODUÇÃO 
 
Este é um projeto de extensão desenvolvido pela Universidade de Passo Fundo, a partir de demanda da 

comunidade do Distrito de Bela Vista, município de Passo Fundo. O projeto tem como objetivo a 

valorização do turismo em seu potencial educativo, priorizando e difundindo a diversidade cultural e 

biológica regional, promovendo uma nova alternativa econômica com preservação do ambiente.  

A região já possui iniciativas como é o caso da Reserva Maragato, Tropeiro camponês e Primaves, e em 

razão da beleza paisagística e a diversidade cultural, busca-se o incentivo a roteiros de atividade turística 

sustentável, no distrito de Bela Vista. O projeto é coordenado pela Faculdade de Economia, Administração 

e Ciências Contábeis, e com a contribuição do Laboratório de Estudos Urbanos e Regionais do Núcleo de 

Desenvolvimento Urbano e Comunitário da Faculdade de Engenharia e Arquitetura. 

 
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 

Optou-se pela pesquisa ação, como procedimento metodológico, que, de acordo com Prodanov e Freitas 

(2013, p. 65), acontece “quando concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a 



 

resolução de um problema coletivo. Os pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do 

problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo”.  

As ações do projeto constituem-se em consultoria e assessoria técnica e comunitária para o 

desenvolvimento de planejamento turístico sustentável. Docentes e estudantes da UPF, bem como técnicos 

interessados e membros da comunidade, realizam visitas por meio de percurso e levantamento fotográfico, 

em propriedades rurais e na sede distrital. Ainda, realizaram-se entrevistas, reuniões e discussão para 

elaboração de diagnóstico e estabelecimento de diretrizes de intervenção com vistas ao plano de 

desenvolvimento turístico sustentável do distrito. 

O intuito é promover uma proposta metodológica participativa e interdisciplinar, promovendo encontros e 

reuniões, com os moradores do Distrito de Bela Vista, a fim de envolvendo a comunidade local e regional. 

Também, de promover ações, com aparticipação de grupos de estudantes e professores de diferentes 

cursos da Universidade de Passo Fundo, para conhecimento da realidade local e atual do Distrito, 

possibilitando, assim, a elaboração de diagnósticos e alternativas de desenvolvimento sustentável que 

visem a geração de trabalho e renda no distrito de Bela Vista.  

Como resultado, foi possível a percepção de que o distrito de Bela Vista possui potencialidades que podem 

ser aproveitadas no planejamento e formatação de roteiro turístico rural, são elas: Proximidade de 

rodovias pavimentadas, com acesso de municípios da região e articulação com rotas nacionais e 

internacionais por meio de aeroporto regional e estações rodoviárias em Passo Fundo e Carazinho; 

Proximidade de cidades com rede hoteleira, gastronômica e de entretenimento para apoio aos turistas e 

visitantes; Paisagens rurais que combinam campos, matas nativas, capões, lagos e açudes e propriedades 

rurais com potencial para sediar atrativos turísticos; Patrimônio histórico e cultural arquitetônico e 

urbanístico da igreja e praça. Primaves como refúgio ambiental e atração para visitantes e pesquisadores; 

Atrativos naturais como nascentes, córregos e quedas d’água, para uso como trilhas, balneário, 

contemplação, pesque pague e outros; Comunidade interessada em participar de projeto turístico. 

Já os problemas identificados foram os seguintes:Falta de locais para hospedagem e alimentação de 

visitantes; Pouca infraestrutura de comunicação e informação; Transporte público precário em qualidade e 

quantidade; Pouca produção de alimentos para consumo e venda; Falta de sinalização rodoviária e 

turística; Baixa capacitação da população para o turismo.  

 

 
 
CONSIDERAÇÕE S FINAIS: 
 

Foi possível constatar que o distrito Bela Vista tem potencial turístico, sendo capaz de iniciar um processo 

de planejamento de turismo sustentável, com os proprietários e a comunidade local, na oferta de 



 

atividades turísticas rurais.Os principais aspectos são: interesse da comunidade; a possibilidade de realizar 

parceria público-privada para visitação das escolas locais; e os agricultores, que possuam interesse em 

investir em infraestrutura para visitantes. 
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