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O presente trabalho faz parte da ação de extensão registrada na UFRGS
sob o título ''Diagnóstico das Potencialidades de Morro Agudo, Santo
Antônio da Patrulha/RS: Promovendo o Turismo Rural Solidário'' que se
encontra em andamento. O objetivo do projeto é promover e desenvolver
o turismo rural de base comunitária no município de Santo Antônio da
Patrulha - RS. O projeto vem sendo desenvolvido desde o mês de
setembro do ano de 2009 e até o momento foram realizadas as seguintes
etapas: Três encontros de mobilização na comunidade de Morro Agudo,
Sítio da Tia Lícia e na Rota da Cachaça e Rapadura. Nestes encontros foi
possível observar que a ''Rota da Cachaça e Rapadura'' já existente
encontra-se desarticulada e semi-operante e que esta realidade influiu
negativamente na organização da reunião coletiva fazendo com que se
adotasee a abordagem de visita individual aos futuros empreendedores;
Seminários de lançamento do projeto onde se garantiu a participação
ampla do público interessado no assunto; Diagnóstico participativo em 60
propriedades da comunidade. O diagnóstico foi realizado através da
aplicação de roteiros de questionários individuais contendo 29 questões
(abertas e fechadas). Nele se levantou informações relativas à produção
agrícola e também de percepções de turismo rural da comunidade, bem
como se procurou identificar possíveis produtos, serviços e destinos em
Morro Agudo. A pesquisa identificou algumas questões centrais como
uma forte tendência ao commuting rural/urbana; Baixa dedicação
(trabalho) às atividades primárias nas propriedades rurais; existência de
propriedades pequenas e coletivas; baixo conhecimento sobre turismo e
atividades turísticas no município; Elaboração do plano de melhoria para
as propriedades da comunidade rural de Morro Agudo; d) Uma viagem de
troca de saberes. Visitou-se, acompanhado de membros da comunidade
o roteiro turístico ''Caminhos Pomeranos'' localizado no município de São
Lourenço do Sul (RS). Nesta atividade os visitantes puderam dimensionar
na praticar o fazer ''turismo rural''.  No momento estamos preparando
para implementar e monitorar os planos de melhorias junto às
comunidades, bem como, os as oficinas de qualificação em autogestão
de empreendimentos econômicos solidários e de turismo rural. Também
pretende-se criar e produzir material promocional dos produtos e serviços
a serem oferecidos no roteiro de turismo rural.


