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Introdução
O projeto de extensão Caminhada Internacional na Natureza – São Francisco
do Sul, iniciado em 2017 no IFC Campus São Francisco do Sul, tem como objetivo
promover a valorização do patrimônio turístico local e a divulgação do destino por meio
da realização de circuitos de Caminhada Internacional na Natureza, de acordo com os
padrões internacionais estabelecidos pela Federação de Esportes Populares - IVV, com
sede na França, e representados pela Organização Não Governamental – ONG Anda
Brasil (ANDA BRASIL, 2007). O projeto visa organizar um circuito de caminhada em
parceria com a Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul; e proporcionar aos
estudantes do IFC articular as práticas e conhecimentos acadêmicos do Curso Técnico
em Guia de Turismo às demandas da comunidade.
A forma como a atividade é organizada define os roteiros como circuitos de
caminhada, os quais, de acordo com Bahl (2004) correspondem à proposição de
itinerários com uma temática vinculada, ou assim denominados pelo seu formato, como
percurso circular de uma programação turística, com retorno ao ponto de partida. As
caminhadas são conhecidas internacionalmente como “Esportes Populares” e são assim
denominadas devido a seu caráter de inclusão, podendo ser praticada por integrantes de
todos os segmentos econômicos, faixas etárias e condições físicas, em grupos ou
individualmente.
O Estado de Santa Catarina está inserido no calendário nacional de
Caminhadas na Natureza com 15 circuitos cadastrados, percebe-se que São Francisco do
Sul possui potencial para a realização de circuitos de caminhada, pois além da
significativa beleza cênica, o município possui localização privilegiada, pois está a
menos de 200km dos centros urbanos de Joinville e Curitiba. Esse artigo tem como
finalidade apresentar um panorama das ações do projeto em 2019 e relatar a experiência
na organização da segunda edição do Circuito Parque Estadual Acaraí.
Material e Métodos
O Projeto de Extensão: Caminhada Internacional na Natureza – São Francisco
do Sul, SC teve início no dia 05 de setembro de 2017 a partir de oficina realizada na V
FEPEX (Feira de Pesquisa e Extensão). Após a oficina alguns alunos do curso técnico
em Guia de Turismo passaram a integrar o projeto como extensionistas, colaborando
para a organização dos circuitos. No ano de 2019, o projeto expandiu suas ações para
além das Caminhadas. Entendendo a proposta como uma ferramenta de valorização dos
territórios turísticos, o turismo rural e pedagógico também passa a ser trabalhado como
uma ação em parceria com a Secretaria Municipal de Turismo de São Francisco do Sul,
a qual desenvolve a formatação de novos produtos turísticos, tal como os Caminhos de
São Chico, que identifica propriedades rurais interessadas na visitação turística e orienta

na formatação de produtos. O presente projeto visa fortalecer tal ação a partir do
envolvimento dos docentes do curso na proposta.
Resultados e discussão
A primeira edição da Caminhada Internacional na Natureza – Circuito São
Francisco do Sul, SC foi realizada no dia 2 de dezembro de 2017, com percurso de 10,7
quilômetros, nível de dificuldade moderado e com início e término no Terminal
Turístico Walter Gama Lobo, incluindo o Centro Histórico e o bairro Paulas, passando
pelo Porto Público do município. A caminhada contou com 85 caminhantes, sendo a
maior parte de São Francisco do Sul. As avaliações do evento foram, de forma geral,
positivas, as críticas foram principalmente sobre a divulgação e sinalização do percurso.
O segundo circuito realizado, Circuito Parque Estadual Acaraí, foi organizado em
parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e fez parte da Semana do Meio
Ambiente.

Figura 1: Caminhantes - Parque Estadual Acaraí, 2019.
Fonte: Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul
(2019)

Figura 2: Sinalização - Circuito Parque Estadual Acaraí,
2018
Fonte: As autoras (2019)

Em 2019, foi realizada a segunda edição do Circuito Parque Estadual Acaraí
ocorrida no dia 8 de junho de 2018 integrando a programação oficial do município da
Semana do Meio Ambiente. O evento contou com 150 caminhantes, a maioria
moradores locais e, também, de Joinville, São Bento do Sul, São José dos Pinhais e
Curitiba. As avaliações foram majoritariamente positivas, as negativas relacionavam-se
com a divulgação do evento e com a sinalização no ponto de chegada, convergindo com
as críticas realizadas no evento anterior, demonstrando a necessidade de melhorar tais
pontos na organização das próximas edições.
Conclusão
O projeto apresentado tem alcançado seus objetivos ao organizar circuitos de
caminhadas que se configuram como eventos turísticos em São Francisco do Sul,
diversificando a oferta turística do destino e oferecendo opção de lazer à comunidade
local. Além de propiciar aos estudantes do Curso Técnico em Guia de Turismo de
organizar, realizar um evento e colocar em práticas diversos conhecimentos abordados
durante o curso.
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