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Apresentação
Esta publicação compreende os Anais do IX CONNEPI - Congresso
Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação. O material aqui reunido é
composto por resumos expandidos de trabalhos apresentados por
pesquisadores de todo o Brasil no evento realizado em São Luís-MA,
entre os dias 3 e 6 de novembro de 2014, sob organização do Instituto
Federal do Maranhão.
Os resumos expandidos desta edição do CONNEPI são produções
científicas de alta qualidade e apresentam as pesquisas em quaisquer
das fases em desenvolvimento. Os trabalhos publicados nestes Anais
são disponibilizados a fim de promover a circulação da informação
e constituir um objeto de consulta para nortear o desenvolvimento
futuro de novas produções.
É com este propósito que trazemos ao público uma publicação científica
e pluralista que, seguramente, contribuirá para que os cientistas de
todo o Brasil reflitam e aprimorem suas práticas de pesquisa.
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RESUMO
A infraestrutura de um lugar é fator decisivo na
criação da imagem de um lugar. Em Canindé‐CE essa
estrutura apresenta déficit e um dos fatores é a falta de
investimento tanto por falta do poder público quanto
por parte da iniciativa privada. É fácil perceber no
período da festa de São Francisco que a demanda é bem
maior que a oferta dos atrativos, fator que eleva o custo
dos serviços oferecidos. Na aplicação do questionário foi
possível perceber a insatisfação dos moradores quanto à
infraestrutura para implementação da atividade turística

local. O presente estudo apresenta dados que podem
subsidiar novas pesquisas, configurando‐se também
como parte integrante da bolsa de pesquisa que tem
vigência de agosto de 2013 a julho de 2014 que procura
identificar os entraves e as potencialidades da
infraestrutura local para a prática turística. De modo a
auxiliar no Plano Diretor para desenvolvimento do
turismo local.

PALAVRAS‐CHAVE: Infraestrutura, Investimento, Turismo local.

DEVELOPMENT IN CANINDÉ‐CE: INFRASTRUCTURE AS A BASIS FOR THE DEVELOPMENT OF
LOCAL TOURIST ACTIVITYABSTRACT
The infrastructure of a place is a decisive factor
in creating the image of a place. In Caninde‐CE this
structure has a deficit and one of the factors is the lack
of investment both by lack of public power as by the
private sector. It is easy to see during the feast of St.
Francis that demand is far greater than the supply of the
attractions, a factor that increases the cost of the
services offered. In the application of the questionnaire

KEY‐WORDS: Infrastructure, Investment, local Tourism.

we could perceive the dissatisfaction of the residents
regarding infrastructure for the implementation of local
tourism. This study presents data which could support
new research also configuring it as part of a research
grant which is effective from August 2013 to July 2014
which seeks to identify obstacles and potential of local
infrastructure for tourism practice. In order to assist in
the Master Plan for the development of local tourism.

URBANIZAÇÃO EM CANINDÉ‐CE: A INFRAESTRUTURA COMO BASE PARA O DESENVOLVIMENTO
DA ATIVIDADE TURÍSTICA LOCAL
INTRODUÇÃO
As transformações urbanas é um processo que envolve pessoas, economia e a cultura
local. A produção do espaço não é resultado de um estado hegeliano, aceito quanto instituição
supra orgânica, pois o mesmo é produzido pelos agentes sociais concretos (CORRÊA, 2011, p. 43).
Os investimentos devem surgir tanto por parte do poder público quanto pela iniciativa
privada, porquanto a ampliação do lugar carece de investimentos estratégicos, sobretudo na
esfera de serviços, visto que o próprio setor encontra‐se diretamente unido a atividade turística.
Canindé não distante de muitas cidades há vários problemas o que pode ocasionar
problemas para o incremento do turismo. Uma condição que pode ser citada como exemplo é a
falta de sinalização turística adequada, falta de um sistema de informação turística, precarização
da pavimentação de ruas, sobretudo associadas aos atrativos, esse último implica no
planejamento turístico visto que a mobilidade é parte do chamado tripé do turismo: alimentação,
hospedagem e transporte.
O município tem a festa de São Francisco das Chagas que ocorre entre os meses de
Setembro e Outubro, a cidade recebe um grande volume de visitantes o que gera um caos
provocando diversos arranjos espaciais para acolher essa demanda. O espaço é um produto que
se conserva em constante processo de transformação (SANTOS, pág. 37 – 48, 1997).
Essa pesquisa tem como objetivo analisar e compreender as potencialidades e
dificuldades urbanas em Canindé‐CE para a atividade turística. Mostrando pontos estratégicos
para investimentos, podendo ao mesmo tempo auxiliar no Plano Diretor do município visando o
desenvolvimento futuro do local.

METODOLOGIA
A. ÁREA DE ESTUDO
O presente estudo abrange o município de Canindé no Ceará, localizado a 120 km da
capital Fortaleza, o seu potencial para desenvolvimento regional, baseado no grande
número de peregrinos que visitam o município durante o ano inteiro, por causa da
devoção a São Francisco das Chagas padroeiro do munícipio, tornou objeto de estudo
dessa pesquisa.

B. MÉTODO
O trabalho foi baseado na pesquisa bibliográfica exploratória e na pesquisa de campo
(GIL, 2008), o mesmo visa divulgar dados referentes à aplicação de um questionário
aplicado entre os dias 27 de Dezembro de 2013 e 28 de Janeiro de 2014, um total de 42
questionários que foram aplicados no centro urbano do município junto à população
local.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A compreensão da historia local de Canindé confunde‐se com a religiosidade que emana
no ambiente, pois a relação com o santo padroeiro passou a transformá‐lo em salvador do lugar
e que aos longos dos anos só aumenta a devoção. A relação do santo com o lugar é bem intensa,
de modo que o povo confunde‐se no uso das expressões: “São Francisco de Canindé” ou
“Canindé de São Francisco” (SOUSA & ARAÚJO, pág. 592‐606, 2013).
1. Com a grande circulação de peregrinos as pessoas percebem a oportunidade de obterem
dinheiro, isso fez a população rural deslocar‐se para o centro urbano e ainda de outros
lugares, de forma que a cidade teve que se adaptar as alterações que estavam
acontecendo. Baseado nesses arranjos espaciais pode compreender in loco a afirmação
de OLIVEIRA (2003) de que não existe conexão entre a paisagem e a fé.
As pesquisas foram aplicadas de formato aleatórias para a população local, onde na
investigação foi possível recolher mostras de números referentes à situação da infraestrutura
urbana. A própria população revela‐se insatisfeita com a situação da infraestrutura local, figura 1,
onde 19,05% mostraram‐se satisfeito e 80,95% mostraram‐se insatisfeito com a situação da
infraestrutura do município. Destaca‐se que é de responsabilidade do poder público o ofício
vinculado a infraestrutura, pois a mesma é indispensável numa cidade, visto que antes mesmo da
cidade gerar benefícios para o visitante ela necessita atender as precisões de seus residentes.
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Figura 1 ‐ Satisfação em relação à infraestrutura do município de Canindé‐CE.
O desenvolvimento da urbe depende inteiramente dos investimentos realizados em
ambientes estratégicos, a carência de investimentos gera transtornos principalmente em Canindé
devido ao grande número de visitantes que recebe durante determinadas épocas do ano.
DALLABRIDA & FERNÁNDEZ (2008, p.41) ressalta que:
O desenvolvimento territorial abrange, assim, todas as
dimensões do desenvolvimento: social, humana, econômica,
físico‐natural, ambiental, politica e cultural.

Canindé precisa de obras para implementar a infraestrutura objetivando promover
o turismo local. Porém a própria comunidade encontra‐se dividida em relação a opinião
enquanto a preparação do município para o desenvolvimento da atividade turística, figura 2,
47,6% diz que a cidade estar preparada para receber turistas e 52,4% expressa sua opinião de
forma que a cidade não está preparada para o acolhimento dos peregrinos.
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Figura 2 – Preparação do município para receber visitantes

A tentativa de implantar as romarias na situação do turismo religioso foi parada pela
ausência de infraestrutura e pela carência de mão de obra com qualificação profissional
(OLIVEIRA, 2008, p.100).
É preciso atentar que a imagem da cidade é criada através da qualidade dos espaços
urbanos e da condição de relação entre os atrativos (SETUR/PAT, 2001). Algumas ações podem
ser desenvolvidas de forma a auxiliar a implantação da atividade turística, por exemplo:
instalação do sistema de informação ao visitante, treinamento para qualificação profissional nos
mais diversos setores ligados a atividade, criar rotas que facilitem a locomoção entre os
principais atrativos. A ausência de infraestrutura adequada para acolher o visitante influencia na
comunidade que não indicaria a própria cidade para alguém visitar, figura 3, onde 38,1% Não
indicaria a cidade ao visitante e 61,9% indicaria a cidade ao visitante.
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Gráfico 3 – Indicação do município para visita.
Compreende‐se então que é necessária a participação efetiva do poder público, da
iniciativa privada e da comunidade na criação de um diálogo que possibilite medir a atividade
turística local, de forma que possa buscar continuamente melhores formas de ajustar à demanda
de visitante a oferta de equipamentos e atrativos turísticos.
O mesmo estudo possui dados de que a cidade não possuem espaços suficientes de
alimentação e hospedagem para atender a demanda de visitantes e que o transporte não é
suficiente para mobilidade.

CONSIDERAÇÃOES FINAIS

O objetivo proposto pelo estudo foi alcançado, pois se pode constatar através da análise
dos dados que a infraestrutura precisa de investimentos, em setores como: sinalizações
turísticas, ponto de apoio aos romeiros, acessibilidade aos atrativos e equipamentos, inclusão da
comunidade, entre outros fatores.
Projeto de criação de rotas alternativas facilitará o escoamento dos fluxos, acréscimo de
novos equipamentos turísticos diminuirá a disparidade existente entre a demanda e a oferta,
criação de pontos de informações turísticas o que possibilitará melhor acessibilidade aos
atrativos.
O município possui fraquezas na infraestrutura urbana para desenvolvimento da atividade
turística, mas também possui potencialidades como a devoção dos peregrinos aliados aos
atrativos religiosos existentes.
Fazem‐se necessários novos estudos que possibilitem compreender junto aos visitantes
quais são suas principais carências e qual o seu grau de satisfação em relação à infraestrutura,
qual o estado dos atrativos e dos equipamentos turísticos e o que pode ser planejado na
infraestrutura para desenvolvimento local.
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RESUMO
Este trabalho tem como foco verificar o potencial
turístico dos roteiros alternativos por meio do estudo
dos roteiros realizados pelo programa Percursos
Urbanos. Este se insere na programação cultural da
cidade de Fortaleza (CE) e sua realização ocorre devido a
uma parceria entre o Centro Cultural Banco do Nordeste
e a Organização não governamental Mediação de
Saberes. Esta pesquisa se justifica pela perspectiva de
apresentar o funcionamento das formas alternativas de
apresentação do espaço urbano, para que venham a se
constituírem em pontos de interesse para a realização
de políticas culturais e investimentos turísticos. Optou‐
se como metodologia o estudo de caso, e os
procedimentos metodológicos foram a pesquisa

bibliográfica e documental, e a observação participante
para a coleta de dados. O referencial teórico encontra‐
se baseado nos estudos de Barreira (2013), Carlos
(2002), Caiafa (2007), Augé (2010), Benjamin (2007),
entre outros autores que abordam a temática em
questão. Com a atual pesquisa foi possível concluir que
existe potencial turístico nos roteiros não convencionais.
Esta pesquisa visa a tentar contribuir para a reflexão
sobre a transformação de roteiros em verdadeira
experimentação da cidade, bem como apresentar o
Percursos Urbanos como modelo para o crescente
turismo na cidade de Fortaleza (CE), onde se recebe
cada vez mais diferentes tipos de visitantes interessados
no conhecimento da cidade para além do cartão‐postal.

PALAVRAS‐CHAVE: Percursos urbanos, roteiros alternativos, turismo insólito.

URBAN PATHWAYS : THE PRACTICE OF TOURISM AND OCCUPATION OF UNUSUAL PLACES IN
THE CITY OF FORTALEZA / CEARÁ
ABSTRACT
This work is focused on checking the tourism potential
of alternative routes through the study of the tours
made by the Percursos Urbanos program. Which is part
of the cultural agenda of the city of Fortaleza (CE) and its
execution is made due to a partnership between Centro
Cultural Banco do Nordeste and a nonprofit organization
called Mediação de Saberes. This research is justified in
a perspective of how an alternative way of showing the
urban space works, to make points of interest for the
realization of political and cultural tourism investments
happen. It was chosen as the case study as a research
method and the methodological procedures were
bibliographic and documentary, and research participant
observation to collect framework is based the studies of

information. The theoretical on Barreira (2013), Carlos
(2002), Caiafa (2007), Augé (2010), Benjamin (2007),
along with other authors who approach the subject in
question. With this current research it was possible to
conclude that there is tourism industry potential in
unconventional routes. This research aims to try to
contribute for a reflection of the transformation of
routes in a true experience of the urban spaces, as well
as to present the Percursos Urbanos program as a role
model for the tourism increase in the city of Fortaleza
(CE), where it welcomes more and more different kinds
of visitors interested in to know the city beyond the
postcard .

KEY‐WORDS: Urban pathways, alternative routes, unusual tourism .

PERCURSOS URBANOS: ROTEIROS ALTERNATIVOS COMO PRÁTICA DE TURISMO INSÓLITO NA
CIDADE DE FORTALEZA / CEARÁ
1 INTRODUÇÃO

Na cidade de Fortaleza, Ceará, o programa Percursos Urbanos (PU), uma parceria entre o Centro
Cultural Banco do Nordeste (CCBNB) e a Organização não governamental Mediação de Saberes
(ONG MESA), realiza roteiros pela cidade com uma programação na qual são apresentados
recantos de Fortaleza (CE) sob diferentes perspectivas. O programa se traduz na realização de
roteiros gratuitos em transporte urbano, fazendo visitações e paradas em localidades com o
objetivo de apresentar e discutir os desafios e as riquezas da urbe. A escolha do PU, como
referência neste trabalho, justifica‐se por tratar de um formato de roteiro alternativo que
possibilita acesso à cultura local, tendo como mediadores pessoas especializadas nos temas
abordados, que desenvolvem diálogos e trocas de experiências entre a comunidade e os
participantes dos percursos. A proposta é fazer o participante conhecer e vivenciar a cidade para
além do cartão‐postal, apresentar o funcionamento das formas alternativas de apresentação do
espaço urbano, e tentativas de redescoberta dos lugares e personalidades ora esquecidos no
cotidiano das cidades. Toma‐se como hipótese que a oferta de roteiros gratuitos e periódicos
como parte das atividades culturais de Fortaleza (CE) é uma oportunidade para o visitante unir
práticas de turismo com responsabilidade social.
Vendo‐se a importância e o sucesso deste programa em seus 09 anos de funcionamento, e
constatando‐se o crescimento do fluxo turístico na capital cearense, pergunta‐se: existe potencial
turístico nos roteiros não convencionais? A fim de se constituírem em pontos de interesse para a
realização de políticas culturais e investimentos turísticos? Para responder tais perguntas,
delimitou‐se a pesquisa para a avaliação dos roteiros realizados na cidade de Fortaleza (CE) e tem‐
se como objetivo descrever os roteiros alternativos realizados pelo programa PU. Os objetivos
específicos, por sua vez são; identificar o perfil, as motivações e a satisfação dos participantes em
relação aos roteiros realizados. Para estudo do tema teve‐se como principais autores para
fundamentação da pesquisa e norteadores referenciais teóricos, Barreira (2013), Carlos (2002),
Augé (2010), Caiafa (2007) e Benjamin (2007). Quanto à organização desta pesquisa, ela é
dividida em quatro partes, sendo as três primeiras fundamentadas em pesquisas teóricas de base
bibliográfica e documental, enquanto a quarta é baseada na coleta, descrição e análise de dados
sobre o programa Percursos Urbanos.
2 MATERIAIS E MÉTODOS
A abordagem metodológica, utilizada na presente pesquisa, foi o estudo de caso do programa
Percursos Urbanos, realizado pelo CCBNB e pela ONG MESA. O método utilizado foi a observação
participante através da pesquisa de campo, na qual foi realizada a aplicação de formulários com o
público frequentador e uma entrevista semi‐estruturada com os produtores do programa.
Realizou‐se, também, a pesquisa bibliográfica sobre os seguintes temas: roteiros alternativos e

turismo insólito, na qual se utilizou‐se os estudos de Barreira (2013) e Carlos (2002); mobilidade e
ocupação dos espaços públicos, a qual foi possível basear‐se em Augé (2010) e Caiafa (2007),
além das observações de Benjamin (2007). A partir dos formulários aplicados aos sábados, com a
média de 20 a 30 participantes por percurso, foram coletados o total de 56 formulários
respondidos. Deve‐se ressaltar que a amostra equivale ao período de Janeiro a Março de 2014, e
a observação participante, desde o segundo semestre de 2013. Os pesquisados responderam a
um questionário com 17 perguntas, sendo 4 delas voltadas apenas para o público externo da
cidade. As perguntas foram alternadas entre fechadas e abertas. A seguir, apresentam‐se os
dados obtidos a partir dos formulários respondidos pelos participantes.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Cidade segregada
Ao mesmo tempo em que a composição da população da cidade de Fortaleza (CE) tornou‐se
progressivamente mais complexa e mais urbanizada (GONDIM, 2001), a cidade passou a ser
policêntrica, com uma apartheid social mais evidente, demarcando as fronteiras entre regiões
planejadas – e bem servidas por equipamentos culturais – de outras, caracterizadas pela
insuficiência generalizada de recursos sócio‐culturais. O sentimento a respeito da segregação
social vivenciada na cidade é reavivado à medida que se transita nos locais públicos onde se
percebe uma abrupta diferença de acessos a bens de toda ordem, assim como pela pouca
evidência de espaços de convivência. A escassa existência de circuitos culturais e fluxos
interinstitucionais agravam os problemas, dificultando o acesso a repertórios criativos e
reduzindo a circulação de artistas, intelectuais, memorialistas, professores, enfim, de pessoas
interessadas no diálogo cultural. Neste contexto, as relações de convivência também são
prejudicadas, pois o que separa a cidade em dois aparentes pólos, também separa os indivíduos.
As manifestações de individualidade (ELIAS, 1991) na cidade e o mau uso dos espaços públicos,
bem como de transportes coletivos, são explicados pela necessidade que os indivíduos sentem
de se protegerem contra o risco das ruas (terrorismo, doenças, vírus), assim como a flânerie
(BENJAMIN, 2007) seria uma antítese para o burguês e sua vida privada. Esta é a problemática
que cria os roteiros culturais Percursos Urbanos, e por onde o ônibus trafega, semanalmente, em
busca de promover uma ligação entre o citadino e o uso do espaço público. O programa1 propõe
pensar novas metodologias de religação dos indivíduos com a cidade, estabelecendo a proposta
dos roteiros como um amenizador das ausências no contexto.
3.2 A mobilidade e a ocupação dos espaços públicos
A apropriação dos espaços públicos, encarados como articuladores, combatem a tendência para
a cidade culturalmente segregada. Variadas formas de comunicação singulares são geradas nos
espaços de circulação, sejam as ruas ou os transportes coletivos (LOPES, 2008).O que importa,
neste nicho de investigação, é a dissecação das formas de habitar o espaço e de ocupar o tempo,
1

Documento de apresentação da ONG Mediação de Saberes. 2010.

os quais pertencem à ação de mobilidade. Conforme Augé (2010), etnólogo e antropólogo
francês, a mobilidade é a primeira condição para uma educação real e uma apreensão concreta
da vida social. Sobre o “andar” coletivo no contexto urbano, Jolé (2005) relata que:
[...] Efetivamente, já há alguns anos nos preocupamos com práticas cada vez mais
incentivadas, que têm como ponto comum fazer do andar coletivo um instrumento de
exploração da cidade para fins cognitivos, reflexivos e de criação. Essa exploração é, ao
mesmo tempo, importante e crítica. Ela se constitui um instrumento de reflexão sobre as
formas, os usos, a história, os sentidos dos espaços percorridos, situando‐se,
perfeitamente, nas perspectivas de organização dos espaços repensados, renovados
(JOLÉ, 2005, p. 424).

Dessa maneira, observa‐se que o "andar" ou o deslocamento, como forma específica de
conhecimento de cidades, revela um parentesco muito próximo com a flânerie benjaminiana:
para o flâneur, a casa era a rua, pelo menos nas primeiras andanças do homem na multidão; da
mesma forma, por meio dos deslocamentos em ônibus, metrôs e trens, Caiafa (2007) defende o
resgate desse entusiasmo da flânerie pela rua, a recuperação do sentido da errância pela
metrópole e para a compreensão da sociedade contemporânea, como palco principal das
micropolíticas cotidianas. Caiafa (2002) também aponta para o uso do transporte coletivo como
sendo um tipo de ocupação coletiva do espaço urbano em movimento, que envolve também um
encontro com desconhecidos. Assim, ocorre uma dessegregação, mesmo que provisória e local.
Neste cenário atual de urbanização, o espaço público também passa a ser vendido como
mercadoria, e dentre as novas formas de apropriação desse ambiente, surge o turismo, atividade
que divulga a imagem de uma cidade para o resto do mundo.
3.3 Os Roteiros alternativos e o Turismo insólito
O modo como as cidades são expostas em guias turísticos sugere a lógica padronizada da
classificação de lugares. Conforme Augé (2010), as agências turísticas apresentam seus “menus”,
nos quais as cidades e as paisagens alinham‐se lado a lado. Em outras palavras, o turista visita “o
que deve ser visitado” e conhece “o que deve ser conhecido”, geralmente com horários
programados e lugares estrategicamente escolhidos. Em um city‐tour, o visitante passa por
marcos, símbolos e edificações que são vendidos como a imagem da localidade, como é
destacado por Carlos (2002):
Os city‐tours são bastante característicos desse passar, realizam as imagens vendidas
pela publicidade [...] onde cada lugar se representa por um signo sem significados,
reduzido a uma coisa sem sentido. A cidade transformada numa ou duas paisagens
perde seu significado, seu conteúdo (CARLOS, 2002, p. 33).

A brevidade dos city‐tours realizados por guias turísticos e agências de viagens geralmente não
permite ao visitante maior contato com aquele símbolo que lhe é apresentado, conferindo a
impressão de uma imagem superficial da cidade. Dessa forma, o observador mantém‐se distante
da vida que move e compõe a cidade, com todas as suas belezas e mazelas, e não estabelece
uma relação de vivência, deixando de instituir, com essa mesma cidade, uma relação de troca de

aprendizado. O visitante não passará pela transformação que esse tipo de relação origina,
deixará a cidade da mesma forma que nela chegou. Augé (2010) ainda complementa que os
percursos do grande turismo internacional evitam explorar espaços urbanos que fogem do
padrão de apresentações citadinas convencionais. No entanto, se novas formas de visitação são
elaboradas, com a formatação de novos roteiros fixos que contemplem a cidade sob um novo
olhar, o turista tem a oportunidade de escapar dessa visão habitual superficial. A diferença está
no olhar que se lança sobre a cidade e sobre o cotidiano. Assim, cria‐se uma visitação mais
flexível ao inusitado, fazendo com que o turista passe a ter um olhar curioso, atentando para
aspectos pouco convencionais em observações usuais de cidades.
Conforme Machado Pais (2002), para um melhor conhecimento da cidade, é considerada a
importância da sensibilidade associada a explorações enigmáticas na vida cotidiana, como na
obra literária de Calvino, Cidades Invisíveis (1972), na qual o personagem de Marco Pólo evoca
inúmeras formas de se perceber e falar das cidades que visita em suas viagens, sempre atento a
um olhar mais sensível para os detalhes cotidianos e sociais. Seria como quando Carlos (2002)
enfatiza sobre a questão do olhar que viaja apenas por lugares e imagens fugidias, tendo em vista
que o sujeito não se apropria desses lugares e imagens: “é preciso seguir os passos ao contrário,
inverter‐se o roteiro, perder‐se nos lugares” (CARLOS, 2002, p. 34). Barreira (2012) descreve os
guias turísticos como expressão de narrativas contemporâneas, produzidos seguindo os
requisitos da rapidez do mundo urbano, tendo em vista que hoje em dia é ao turista, mais que o
flanêur, que a nova cultura da cidade quer apelar. Contudo, segundo a autora, a ideia de explorar
a cidade de forma relativamente autônoma, movida pelo ideal de “descoberta”, é partilhada por
um segmento de visitantes – há turistas que não recorrem a guias.
É nessa configuração que o chamado “turismo insólito” (BARREIRA, 2012) é definido como uma
forma diferente de apresentar a cidade, servindo de complemento ao que seria considerado
turismo de massa2, que geralmente é associado a estratégias globais de visitação. O foco daquele
não é o consumo, e sim o diálogo, a vivência. A criação de roteiros insólitos envolve profissionais
do turismo e animadores culturais interessados nas construções de narrativas especiais, nas
quais estão presentes variados sentidos de movimentação na cidade. São eles indutores de
táticas e estratégias de uso do espaço urbano. A ideia do turismo insólito pensa o cotidiano e o
turismo não como oposições, mas zonas fronteiriças e articuladas, tornando a cidade objeto de
exploração e criatividade, sejam para visitantes ou moradores. Vejamos o que diz José Cantero,
consultor de marketing experiencial e emocional, sobre turismo insólito:
Longe do conceito convencional de turismo de massa estão surgindo uma nova geração de turistas viajantes que
procuram diferentes sentimentos e emoções tentando se conectar e estender sua experiência para além do contato
puramente convencional: gastronomia, paisagens e história. (GOMÉZ, 2011).

No âmbito da programação do programa Percursos Urbanos emergem roteiros em lagoas e
praças da periferia, em visitações a muros caracterizados pela presença de grafites e outros
aspectos menos evidentes à observação cotidiana. Esse tipo de roteiro sintetiza a descrição de
roteiros insólitos.
4 INSTITUIÇÕES: CENTRO CULTURAL BANCO DO NORDESTE E ONG MEDIAÇÃO DE SABERES
O Centro Cultural Banco do Nordeste e a ONG Mediação de Saberes são instituições que fazem
uma parceria, desde 2005, com o propósito de realizar o programa Percursos Urbanos, a fim de
trazer mudanças sociais para a cidade a partir da oferta cultural. Para ambas, a realização dos
roteiros culturais cumpre suas perspectivas: para o CCBNB, ele desempenha uma maneira de
acesso à cidade e a trata como “atividade educativa”, inserida na sua programação mensal;
enquanto a ONG a trata como uma atividade mista ‐ que inclusive remete a uma categoria
descrita pela arte contemporânea, a intervenção urbana‐ e é um de seus projetos3, dentre outros
que o coletivo já realizou ou realiza. Nos próximos tópicos serão descritos o histórico e o papel do
CCBNB e da ONG MESA no fomento e oferta do programa PU. Inaugurado em julho de 1998, a
sede do CCBNB, em Fortaleza (CE), tendo como princípio que uma ação cultural efetiva é
resultado do diálogo com a cidade, o CCBNB Fortaleza (CE), segundo Jacqueline Medeiros,
trabalha sua programação na interlocução com o público em geral, produtores, artistas,
instituições de arte e de educação nos diversos âmbitos do Estado, Município e Governo Federal.
O Centro Cultural possui, diariamente, cerca de 1300 visitas. Além do Percursos Urbanos há
outros programas que fazem parte da programação do CCBNB nos quais são realizados roteiros
culturais pela cidade.
Já a ONG Mediação de Saberes – MESA tem sua a organização se voltada para o desenvolvimento
de metodologias participativas e de processos e produtos de mídia capazes de provocar
alterações no contexto sócio‐cultural. O Coletivo realiza o sentido da intervenção urbana.iA
formação histórica do coletivo MESA se inicia em meados de 2002, quando Júlio Lira idealizador e
produtor cultural da ONG MESA, pensou em criar uma Organização não governamental com o
propósito de colocar diversas formas de conhecimento em interação. Antes mesmo de 2003, já
articulava suas idéias para formar o coletivo, que vieram a tornar‐se prática com sua saída de
outra ONG em que estava inserido, a Comunicação e Cultura.
5 PROGRAMA PERCURSOS URBANOS
São realizados, mensalmente, cerca de oito percursos divididos em duas propostas diferentes,
ambas gratuitas. Uma que acontece todos os sábados e leva as pessoas inscritas (através do site
do CCBNB, onde se encontram as descrições dos roteiros, ou via e‐mail) aos mais diversos pontos
da cidade, sempre sob a orientação de algum facilitador especializado no tema do percurso, com
duração de 3 horas; e outra, que acontece no sentido inverso: ao invés do ônibus sair do Centro
para outros lugares, o percurso começa nas periferias e faz o movimento até o centro da cidade e
levam as pessoas da periferia para visitar equipamentos dos quais, geralmente, são excluídas
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(este roteiro, realizados às quintas‐feiras, são apenas para grupos convidados). O foco de análise
é o PU aberto ao público. Para o PU, a designação “roteiro” diz respeito ao encadeamento de
lugares a serem visitados e ao conteúdo que será abordado em cada um deles. São dois os
determinantes que podem ser pensados para se fazer um roteiro: um é o tema, o outro, é o
mediador. Os objetivos4 dos PU para a cidade de Fortaleza (CE)consiste em: criar fluxos e circuitos
entre diferentes pontos socioculturais (pessoas, coletivos, organizações, equipamentos e serviços
culturais); atuar politicamente para por em evidência atores e situações que não recebem o
devido reconhecimento social, colaborando na construção de sistemas culturais; refletir sobre a
mobilidade como instrumento e valor de uma estratégia de ação cultural; reverter a
autopercepção generalizada, entre os fortalezenses, de que a cidade é culturalmente pobre. Os
temas dos roteiros são bem variados, desde visitação às praças de Fortaleza (CE), aos antigos
cinemas da cidade, aos prédios e casas em ruínas; a roteiros baseados em canções e literatura de
artistas cearenses; trajetos na área litorânea da cidade. A elaboração dos PU é constantemente
repensada nas reuniões de pauta, criando a possibilidade de novos ajustes, explicação para
roteiros nunca repetirem uma temática abordada. Também há a preocupação em criar um ritmo,
uma visão do conjunto, intercalando, por exemplo, um percurso filosófico com outro mais
técnico. Cada percurso é concebido como um ensaio, como uma intervenção política e estética
no cotidiano da cidade. Embora parte da experiência possa acontecer em localidades visitadas, o
local real da experiência é a cidade e um ônibus em movimento.
Durante os percursos, tenta‐se estabelecer o diálogo entre o facilitador que conduz o roteiro e os
“percurseiros” (nome utilizado para os participantes dos percursos) do ônibus, para não ser
apenas um city tour comum, que as pessoas não se sintam superiores à cidade e possam olhar de
um lado pro outro, possam dialogar entre si ou possam dar seus depoimentos acerca da temática
abordada no dia. Assim o roteiro cultural PU desempenha o papel de atividade educativa e de
entretenimento, oferecendo, simultaneamente, conhecimento sobre um tema, acesso a lugares
da cidade e ambientes para que os saberes que cada sujeito detém contribuam na percepção de
outros. Além de Fortaleza (CE), a MESA já levou o programa para outras cidades, como Porto
Alegre e mais recentemente para a região do Cariri – no Juazeiro, o programa tem também como
parceria a Universidade Federal do Ceará, Campus Cariri. O projeto Percursos Urbanos foi uma
das três iniciativas brasileiras escolhidas para representar o Brasil no encontro latino‐americano
de iniciativas de artistas, promovido pelo Projeto Trama5, em novembro de 2005. Em 2007 a
proposta foi apresentada para índios macuxis, da Reserva Raposa do Sol, com o apoio de uma
bolsa da FUNARTE6. Em outubro de 2009, foram realizadas edições do PU na Bienal do
MERCOSUL, através do Programa Artistas em Disponibilidade.
6 RESULTADOS E DISCUSSÃO
6.1 Caracterização dos participantes do programa Percursos Urbanos
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Verificou‐se que 52% dos entrevistados são do sexo feminino e 39% do sexo masculino (9% se
omitiram na identificação); 71% são solteiros e 23% são casados (6% se omitiram). Em relação à
faixa etária, 38% se identificaram como sendo da faixa de 15 a 30 anos de idade, 27% de 30 a 45
anos, 20% de 45 a 60 e 15% são da faixa de 60 anos ou mais; Foi visto que 36% dos participantes
possuem nível superior completo, 34% são de nível superior incompleto, 26% são de ensino
médio e 4% de ensino fundamental; isto é explicado pelas temáticas abordadas no programa,
que por geralmente debaterem questões sociais, o público adulto e universitário é mais atraído
que o público mais jovem. Observou‐se que a renda mensal de 34% dos participantes é referente
a 1 salário mínimo, 43% recebem entre 2 e 3 salários, 20% recebem de 4 a 5 salários e apenas 3%
recebem 6 ou mais salários. Em relação ao local onde reside, 88% dos participantes residem na
cidade de Fortaleza (CE), e foram identificados 12% de turistas participantes dos percursos, sendo
que desses 12% de turistas, 96% são brasileiros e 4% são estrangeiros.
6.2 Informações referentes ao programa Percursos Urbanos
Em seguida, procurou‐se identificar como os informantes chegaram a conhecer o programa, a
quantidade de vezes que já participaram e o motivo pelo qual se interessaram por participar. A
pesquisa mostrou que a principal forma de conhecimento do programa, 45%, se dá através de
convites de amigos, parentes ou conhecidos que já conheciam ou participaram do programa;
outros 20% dos informantes afirmaram ter conhecido através do site do CCBNB; 18%
conheceram através do guias culturais impressos divulgados em alguns locais da cidade; 9% a
partir da divulgação nas Redes Sociais e 8% ouviram falar do programa no próprio Centro Cultural
CCBNB. Deste modo, verifica‐se que há pouca procura pela programação no site do CCBNB e na
própria sede, além do pouco conhecimento da programação impressa, que praticamente não é
divulgada, por exemplo, em meios de hospedagem, dificultando o conhecimento do visitante da
cidade sobre o programa.
Verificou‐se que 36% dos informantes são frequentadores assíduos do programa, pois já
participaram acima de 10 vezes, 21% afirmaram ter participado mais de 5 vezes, 14% haviam
participado apenas 2 vezes e 29% estavam participando pela primeira vez. Quanto à motivação
de participar do programa foi respondida por ordem do motivo principal, sendo a opção de
“conhecer os espaços da cidade a partir de um roteiro não convencional”, o motivo principal de
interesse; resposta que foi igualmente qualificada como principal, o “motivo de explorar as
diversas expressões culturais da cidade”; com penúltimo lugar ficou a motivação de
“compreender o lado social da cidade sob diferentes perspectivas” e, por último, a motivação de
“passear pela cidade gratuitamente”. Deste modo, verifica‐se a necessidade dos visitantes e dos
fortalezenses em apropriar‐se dos espaços da cidade e explorar melhor a cultura nela existente.
6.3 Informações acerca da satisfação dos participantes
Em relação ao grau de satisfação referente aos percursos realizados, 98% dos que participaram
declararam‐se satisfeitos, apenas 2% declararam‐se indiferentes e nenhum se declarou
insatisfeito. Sobre a necessidade de o programa contratar um guia ou um profissional do turismo

para dar apoio aos mediadores dos percursos ou mesmo para cuidar das reservas para participar,
tendo em vista que os roteiros são realizados, de certa forma, em modelo de city tour, 38%
responderam que sentiam necessidade de um guia profissional e 62% responderam que não, pois
confiam completamente no trabalho da ONG MESA, e que a contratação de guias de turismo
poderia vir a descaracterizar o modo como esses roteiros culturais são realizados.
Nas perguntas subjetivas, foram solicitadas sugestões para a melhoria do programa e propostas
de temas para os próximos percursos. Alguns participantes sugeriram a distribuição de lanches
durante o percurso (que duram 3 horas); outros sugeriram a volta da utilização dos ônibus de
linha urbana (como acontecia nos primeiros anos de realização do programa); os participantes
também sugeriram a criação de um site para o PU separado do site do CCBNB, e outros sugeriram
a discussão do tema e do percurso realizado após o desembarque, no centro CCBNB. Poucos
temas foram sugeridos, porém destacamos: visita ao Museu do Caju (em Pacajus), abordagem de
mais temáticas sobre literatura e música cearense, percursos nas praças das periferias da cidade
e percursos na área litorânea envolvendo as histórias e vivências dos pescadores.
6.4 Informações acerca dos participantes turistas
Em relação aos 12% dos informantes turistas, 71% informaram que estavam na cidade de
Fortaleza (CE) por menos de 07 dias e 29% a mais de 07 dias. Os motivos pelos quais estavam
visitando a cidade: 43% estavam visitando parentes e amigos, 29% vieram a lazer, 14% dos
turistas vieram a negócios e os demais 14% vieram por outros motivos (motivos pessoais e
motivos de estudos). Destes informantes, 43% disseram que o roteiro com PU, do qual estavam
participando, era o primeiro realizado desde que haviam chegado a Fortaleza (CE) e os demais
57% já havia realizado outros roteiros na cidade, a maioria sendo feita por agências de turismo e
outros feitos a partir de roteiros independentes na área litorânea e no centro da cidade. A partir
disso, podemos verificar que os roteiros culturais em questão são procurados tanto por turistas
que dão prioridade a formas diferenciadas de conhecer a cidade, como por turistas que preferem
conhecê‐la a partir de roteiros convencionais, geralmente realizados por agências de turismo ‐
estes visitantes procuram o Percursos Urbanos como uma atração alternativa.
CONCLUSÃO
Considerando a questão e o objetivo propostos nesta pesquisa, foi verificada a existência de
potencial turístico nos roteiros não convencionais, a partir do estudo dos roteiros alternativos
realizados pelo programa Percursos Urbanos. Identificou‐se, no estudo, certa quantidade de
participantes turistas (12% dos entrevistados), que, apesar do número ser relativamente menor
que o dos participantes moradores de Fortaleza (CE), possibilitou verificar que existe interesse por
parte dos turistas em maneiras diferenciadas de conhecer a cidade – o que demonstra a grande
motivação deste público em participar do programa. Constatou‐se que a divulgação do programa
é ineficiente, sendo na maioria das vezes realizada através de convites de conhecidos. Esta
constatação poderá servir de reflexão e análise de ações, no que diz respeito à forma de
divulgação da oferta dos referidos roteiros, inclusive nos meios de hospedagem, para que venha

a atingir o conhecimento do programa pelos turistas. Ainda foi possível perceber que alguns dos
frequentadores assíduos, boa parte da terceira idade, fazem do Percursos Urbanos uma forma de
diversão e encontro com os amigos que conquistaram no próprio programa. Há também uma
grande interação entre a maioria dos “percurseiros” de todos os públicos. Pode‐se concluir que o
programa cumpre com suas propostas, tendo em vista que quase todos os participantes
entrevistados se declararam satisfeitos com as expectativas. Por fim, a atual pesquisa visa tentar
contribuir para a reflexão sobre a transformação de roteiros em verdadeira experimentação da
cidade, bem como apresentar o programa Percursos Urbanos como modelo de roteiro para o
crescente turismo na cidade de Fortaleza (CE), onde se recebe cada vez mais diferentes tipos de
visitantes interessados no conhecimento da cidade para muito além do cartão‐postal.
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RESUMO
O objetivo deste estudo foi analisar o atual contexto do
turismo de Porto Nacional com base na conservação e
prestação de serviços turísticos do Centro Histórico, a
partir da percepção dos moradores. O método
exploratório qualitativo será usado para análise das
informações coletadas. Estudou‐se a logística adotada
na gestão e prestação de serviços turísticos e bem como
a conservação desse patrimônio. Os resultados apontam
que os serviços logísticos locais adotados não atendem a
demanda local. Considerando que há muitos imóveis

precisando ser restaurados, um problema existente
desde a inauguração do lago. Um problema que existe
desde a inauguração do reservatório da UHE de Lajeado.
Maioria dos moradores do Centro Históricos percebem
os problemas admitem a redução de turistas visitando
esse patrimônio, que perde gradualmente seu valor
cultural e histórico.

PALAVRAS‐CHAVE: prestação de serviços, conservação, desenvolvimento.

THE PLACE OF THE CENTRO HISTÓRICO FOR THE TOURISM IN PORTO NACIONAL AFTER THE
UHE OF LAJEADO
ABSTRACT
The objective of this research has been to analyze the
context of the tourism in Porto Nacional basing on the
conservation and tourism services. The qualitative
exploratory method has been used for the analyses of
collected information. We have studied the logistics
adopted in the management and provision of touristic
services and its conservation. The results shows that the
local logistics management adopted does not meet local

KEY‐WORDS: services, conservation, development

demands, as there are many properties to be restored. A
problem that has existed since the inauguration of the
UHE reservoir. Most inhabitants in the Centro Histórico
see the problems and agree about the reduction of the
tourists number who visit such historical heritance,
which gradually loses its cultural and historical value.

O LUGAR DO CENTRO HISTÓRICO NO TURISMO DE PORTO NACIONAL ANTES E APÓS A USINA
DE LAJEADO
INTRODUÇÃO
O contexto do turismo de Porto Nacional pode ser dividido em dois momentos: a situação antes e após a
barragem de Lajeado, evento que além de ter sido um divisor de águas, proporcionou drásticas alterações
aos estabelecimentos que promovem o processo turístico local desde a implantação. Um desses
estabelecimentos é o Centro Histórico da cidade que tem perdido gradualmente seu espaço na função
turística local, apesar da grande importância na identidade local. Uma boa gestão desse patrimônio pode
garantir um apoio econômico permanente e construção de uma identidade histórica e cultural para a
região. Lashley e Morrison apud Kuazaqui et al (2011, p.1) atestam que “a oferta de hospitalidade
comercial depende da reciprocidade com base na troca monetária e dos limites da concessão de
satisfação aos hóspedes que, no fim, causa impacto sobre a natureza da conduta hospitaleira e da
experiência da hospitalidade”. Sendo assim, os itens avaliados pelo turista hoje vão muito além do valor
material em pregado, de forma que, à medida que a logística tem sua gestão adequada, os serviços
oferecidos aos usuários têm sua qualidade garantida. Nos séculos XIX e XX, significações dadas às
edificações e objetos antigos acabaram por gerar não somente a inquietação de grupos isolados ou
familiares de garantir seu patrimônio para gerações futuras (FILHO PELLIGRINI, 1993).
Dada importância da preservação do patrimônio físico e da conservação e registros das histórias dos bens
históricos, este trabalho inclui o(s) contexto(s) da gestão adotado(s) no Centro Histórico antes e após a
formação do lago da usina de Lajeado, focando ainda o tombamento do Centro Histórico da cidade. Porto
nacional tem sido por muitos anos, uma cidade muito importante para o turismo da região, em função de
sua localização geográfica, às margens do lago do rio Tocantins, pelo cenário político geográfico, histórico
e cultural do país, além de ser uma cidade povoada há dois séculos. Apesar de tudo, este estudo mostra
que deixou de ser a atração principal no turismo da cidade após a formação do lago da barragem de
Lajeado, fato que nos impulsionou a perscrutar e conhecer os problemas responsáveis pela desvalorização
desse patrimônio. Suas potencialidades turísticas poderiam ter sido fatores importantes ao
desenvolvimento da cidade, visto que questões sobre os benefícios do turismo cultural vêm sendo alvo de
constantes especulações por parte de especialistas na área de turismo. Neste contexto, este trabalho
pode contribuir para se entender o contexto histórico desse patrimônio, as perspectivas futuras com a
adição de alternativas de melhoria de forma a impulsionar o turismo local. A pergunta base para este
estudo foi: “Qual é o lugar do Centro Histórico no turismo de Porto Nacional antes e após o lago?”. O
objetivo geral da pesquisa foi analisar o atual contexto do turismo de Porto Nacional com base na
conservação e prestação de serviços turísticos do Centro Histórico, a partir da percepção dos moradores,
e os específicos são: descrever o Centro Histórico de Porto Nacional de antes e após o lago da UHE de
Lajeado; enumerar os serviços e atrativos turísticos disponibilizados no Centro Histórico; comparar as
informações contidas nos documentos em órgãos públicos com as percepções dos moradores residentes
no Centro Histórico, sobre os trabalhos de conservação serviços turísticos disponibilizados nesse
patrimônio histórico. As figuras citadas ao do texto pertencem aos arquivos dos autores.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 O trabalho de manutenção e conservação dos imóveis e relíquias antes e após o
tombamento

Dos monumentos construídos e deixados pelos primeiros exploradores dos recursos minerais da
região Porto Nacional herdou o Centro Histórico, patrimônio histórico nacional. O conceito
“Patrimônio cultural” é levantado na literatura com sendo ‘tudo’ aquilo que está relacionado à
cultura, à história, à memória, à identidade das pessoas ou grupos de pessoas – coletividades de
natureza diversa como grupos familiares, associações profissionais, grupos étnicos, nações, são
os lugares, as obras de arte, as edificações, as paisagens, as festas, as tradições, os modos de
fazer, os sítios arqueológicos (ICOMOS, p.1). Hoje, existem diretrizes para a conservação,
manutenção e restauração do patrimônio cultural, expressas em cartas patrimoniais propagadas
por órgãos internacionais e instituições acadêmicas (IPHAN, 2009). Aproveitar o potencial
turístico é uma das formas de valorização do “lugar”, para isso, preservar o bem histórico e
revitalizar a cultura local melhorando os serviços prestados aos visitantes pode ser fundamental.
A História estuda o homem e a sociedade no tempo e, na história das sociedades humanas,
valores e projetos são ideias interdependentes. (SCHNEIDER, 2004, p.4)
Os princípios de preservação e conservação de patrimônios históricos bem como o seu conceito
vem renovando. Segundo Oliveira e Balsan (2010, p.13), “A partir do século XVIII, o patrimônio foi
entendido como sendo os bens protegidos por lei e pela ação de órgãos, nomeando o conjunto
de bens culturais de uma nação”. Conservação de Relíquias se trata da conservação de peças, ou
até mesmo de restos mortais, que estiveram presentes em um evento histórico. Para que se
continue a conservação dessas relíquias através das gerações, que tenham algum valor, material
ou mesmo sentimental. O centro histórico de Porto Nacional é considerado pelo público
portuense o atrativo cultural mais importante para o turismo da cidade. Utiliza‐se uma dinâmica
de manutenção e conservação dos imóveis tombados, no entanto é viável entender como ocorre
esse planejamento para então ser executado.
De acordo com a Constituição Federal, em seu artigo 216, "constituem patrimônio cultural
brasileiro os bens de natureza material e imaterial tombados individualmente ou em conjunto,
portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da
sociedade brasileira". (CONSTITUIÇÃO, art 216) O cuidado ao Patrimônio cultural é, pois, dever
de todos, governantes, entidades e cidadãos. Um exemplo ilustrativo, na cidade de Porto
Nacional, é a Igreja Nossa Senhora das Mercês, mais conhecida como Catedral: tombada pelo
IPHAN, que reflete e inspira a fé nas pessoas. É um despertar nos olhares dos turistas que não se
cansam de contemplar imensa beleza. Os imóveis situados no Centro Histórico de Porto Nacional
continuaram em propriedade dos seus donos antigos, porém, apenas algumas residências que
situavam mais próximas ao Rio Tocantins, após o lago da UHE do Lajeado foram indenizadas pela
INVESTICO, onde algumas receberam no valor considerável e outras não. Na necessidade de
algum reparo ou reforma, deve‐se submeter às normas do órgão federal no caso o IPHAN.
2.2 Diagnósticos do Turismo do Município de Porto Nacional, serviços oferecidos ao turista
Serviço de turismo é estabelecido pela Organização Mundial de Turismo ‐ OMT, adotado pelo
Brasil, que compreende “as atividades que as pessoas realizam durante viagens e estadas em
lugares diferentes do seu entorno habitual, por um período inferior a um ano, para fins de lazer,
negócios ou outras”. (ROTEIROS DO BRASIL, 2001, p.4,)

Porto Nacional apresenta grande concentração de atrativos histórico‐culturais, um conjunto
histórico/arquitetônico e eventos de relevante expressão cultural. A existência de estudo sobre
patrimônio histórico fortalece as ações planejadas e executadas para o desenvolvimento do
turismo.
Quanto ao patrimônio natural, há uma elevada diversidade de atrativos que permitem a visitação
a elementos diversificados, como praias, cachoeiras, corredeiras e mirantes, entre outros.
Além da diversidade de atrativos do patrimônio natural e histórico‐cultural, há no município dois
importantes núcleos de pesquisa, sendo um destinado à pesquisa arqueológica, o Núcleo
Tocantinense de Arqueologia – NUTA, e o Núcleo de Estudos Ambientais – NEAMB, com ênfase
na ictiofauna. Há oferta diversificada de atrativos e infraestrutura turística definindo uma
demanda para segmentos específicos como sol: sol e praia, eventos, ecoturismo, pesca e outros.
2.3 Atrativos turísticos locais
Centro histórico (casas do século XIX)
Tudo começou com a exploração do ouro, depois, a intensa movimentação no “Porto Imperial” e
a produção local fizeram uma elite econômica, cujo status se manifestava nas construções com
eira a beira. Daí o hoje chamado “casario antigo”. Graças à influência dos padres dominicanos, a
partir de 1886, a então Porto Real tornou‐se uma referência cultural que atraía alunos de
diversos municípios, tendência que se afirmar a partir de 1904 com a chegada à cidade (desde a
proclamação da República, a cidade passa a responder pelo nome de Porto Nacional) das irmãs
dominicanas, que intensificam o trabalho na área da educação. O Centro Histórico foi tombado
pelo IPHAN como patrimônio nacional em novembro de 2008. (TOCANTINS, p.22)
A praia de Porto Real
A praia local é um dos mais importantes atrativos turísticos, pelo menos, na temporada de praia
(junho‐agosto), que movimenta um grande número de visitantes todos os anos. A praia original
foi coberta pelo lago da Usina Hidroelétrica de Lajeado – UHE inaugurada em 2001, e uma
artificial foi construída. Os investimentos na praia Porto Real e no carnaval são pontuados como
pilares para o turismo do município.
Carnaval ‐ O carnaval foi outro investimento que levou a resultados considerados positivos no
incentivo ao turismo. Em entrevista publicada na revista “Giratur”, o gestor local alimentou
expectavas na melhoria dos serviços turísticos, anunciando a recuperação de toda a orla da
cidade e o monumento dos heróis da criação do Tocantins (REVISTAGIRATUR, p.36), no entanto
pouco mudou.
Catedral nossa senhora das mercês
A Catedral Nossa Senhora das Mercês, um dos principais monumentos históricos da cidade, é a
consolidação real da influência francesa no desenvolvimento da cidade de Porto Nacional.
Idealizada pela construção estilo medieval, iniciada em 1894 e concluída dez anos depois, sua
arquitetura apresenta o estilo romântico de Toulouse. A Catedral foi erguida com pedras e tijolos

no mesmo lugar, onde antes havia a Capela de Nossa Senhora das Mercês. A maioria de suas
imagens e o sino vieram da França e de Belém do Pará. A catedral, representando a Ordem
Dominicana, tornou‐se ponto referencial na história de Porto Nacional. (IPHAN, 2014, p. 2)
Caetanato ‐ Casarão Histórico sede da ONG Comsaúde, antigo colégio das Irmãs Dominicanas,
construído em 1904 e reinaugurando em 10 de junho de 2006. Apresenta arquitetura portuguesa
do início de século XX. (TOCANTINS, p.23).
Museu histórico e cultural
O Museu Histórico e Cultural de Porto Nacional foi fundado na década de 1980 e hoje está
instalado no prédio da antiga prefeitura, primeiro prédio de dois andares construído na cidade
entre 1921 e 1923. Antes de abrigar o museu, funcionaram ali Câmara Municipal, a
Administração Municipal e a Sala de Audiências, até 1969. Seu acervo representa a memória
social local. O prédio foi reformado pelo IPHAN no período de 2007 e 2008 e entre a população
no dia 27 de junho de 2008 (TOCANTINS, 2014, p.23).
Teatro de rua – “Via Sacra”: é uma forma de expressão que acontece todos os anos e originou‐se
da experiência repassada aos grupos de jovens portuenses interessados pelas artes cênicas.
Bens culturais inventariados: alguns prédios foram inventariados e a identificação teve a
colaboração dos moradores locais. Dentre os Bens inventariados pelo Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional – IPHAN estão: o “Restaurante Tia Julia”, edificado na década de
1960, removido da margem esquerda do rio à sua direita por ocasião da construção da Ponte em
1979, e restaurado na década de 1990. Em 2001, com lago da UHE, o mesmo foi demolido e
reconstruído. (IPHAN, 2014)
O Seminário São José
Iniciando‐se como o Convento Santa Rosa de Lima, primeira Santa Dominicana da América Latina,
os frades dominicanos davam formação espiritual. O local permanece com um grande claustro de
arcos redondos, que evoca o estilo arquitetônico romântico de Toulouse – França, região de
origem dos construtores, foi atualmente restaurado e nele moram os seminaristas.
Colégio Sagrado Coração de Jesus: de 1904 a 1906 funcionou em uma residência cedida pelo
Coronel Frederico Lemos na Rua João Aires Joca, sendo que de 1906 a 1955, funcionou no prédio
da atual COMSAÙDE (antigo caetanato).
Coreto: a história do “Coreto” é contada até os dias atuais, devido aos seus impactos sofridos e a
música cantada em todas as festas populares da cidade. Obra de estilo colonial, construída em
1948 na Administração de Antônio José Oliveira, cujo autor do projeto é Manoel Nogueira.
(IPHAN, p.10).
2.4 Gerenciamento do turismo da cidade
A Secretaria Municipal de Turismo de Porto Nacional é responsável pela execução e
planejamento dos eventos culturais como carnaval, semana da cultura, temporada de praia.
Gestão é uma forma de organizar de administrar algo. Não diferente das empresas são os
municípios. Uma questão a ser considerada no que se refere a Gestão, é que uma forma de
administrar, portanto: a tarefa da administração é interpretar os objetivos propostos pela

organização e transformá‐los em ação organizacional por meio de planejamento, organização,
direção e controle de todos os esforços realizados em todas as áreas e em todos os níveis da
organização, a fim de alcançar tais objetivos de maneira mais adequada à situação.
(CHIAVENATO, 2000, p. 7).
MATERIAIS E MÉTODOS
Em função do teor da pesquisa utilizou‐se o método exploratório e qualitativo, que segundo
McDaniel e Gates (2003) descreve de forma preliminar, o ambiente do trabalho, para um melhor
conhecimento do contexto do universo da pesquisa. A pesquisa qualitativa na concepção de
Motta (1999) possibilita uma análise livre e flexível das informações. Desta forma, pelo caráter
deste estudo, a análise dos dados coletados nos documentos, na literatura e entrevistas, será
feita com base na análise qualitativa.
Universo da pesquisa: a pesquisa foi realizada no município de Porto Nacional, considerado um
dos portais da Amazônia. Localiza‐se na Região central do Estado do Tocantins, a 64 km de
Palmas, Capital do Estado. Possui uma área de 4.446 km², correspondendo a 1,7% da área total
do Estado, e tem localização estratégica para a Hidrovia Araguaia/Tocantins e para a Ferrovia
Norte/Sul. Segundo o IBGE (Censo, 2010), sua população é de cerca de 49.146 habitantes. O
acesso a Porto Nacional é feito através da TO‐235, que liga o município à BR‐153 (Belém‐Brasília),
a TO‐440 que é chamada Rodovia Coluna Prestes e a TO‐225 que liga Porto Nacional à cidade de
Monte do Carmo. Todas as rodovias citadas são pavimentadas.
Realizamos entrevista escrita com perguntas abertas e semiabertas a proprietários que residem
no Centro Histórico; consultas em documentos públicos por meio das visitas em órgãos públicos
(Prefeitura, Secretaria de turismo, IPHAN, e o Legislativo local, museu histórico e etc.)
As análises foram baseadas nos relatórios da entrevista, da pesquisa nos documentos públicos e
das observações durante as visitas aos imóveis do Centro Histórico da cidade. 70 sujeitos foram
selecionados utilizando o critério que inclui o tempo de residência no Centro Histórico. Apesar de
haver cerca de 250 imóveis entre comércio, órgãos e residências, priorizou‐se em selecionar
sujeitos que residem há pelo menos 12 anos no perímetro do Centro Histórico.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Mediante as entrevistas, percebeu‐se que a maior parte dos moradores do Centro Histórico de
Porto Nacional desconhece a história desse patrimônio histórico, porém, retratam o local a partir
da ausência que sentem, do rio e da praia, antes da Hidroelétrica de Lajeado inaugurada em
2001. Outro ponto é a falta de projetos de conservação e restauração dos imóveis. Esses fatores
são vistos pela comunidade como empecilho em suas vidas, demonstrando a preocupação e
descontentamento. A falta de informação, comunicação e integração entre Prefeitura, IPHAN e
moradores ao longo dos anos, pode ter sido responsável por esse fator negativo.
Segundo os entrevistados, o Centro Histórico não oferta acessibilidade e segurança eficiente ao
turista, além disso, admitiam que o ambiente local era mais frequentado antes das alterações
sofridas pelo advento da barragem. Para eles, os turistas chegavam e eram acolhidos e conhecia

a história e as especificidades locais facilmente. Atualmente, conforme as entrevistas há pouca
motivação por parte dos moradores em demonstrar sua receptividade. Fato parece está
associado à insegurança local, pois, receiam em andar ao longo das ruas, em determinados
horários, em função dos assaltos
Certo descaso por parte do poder público é percebido nitidamente nas entrevistas, ao notar
moradores indignados com a dificuldade em restaurar seus imóveis. Muitos deles agindo por
conta própria, embora às normas a serem seguidas, estabelecidas pelo IPHAN. De alguma forma,
notou‐se que esses moradores sentem que não são ouvidos, revelam que as casas estão em risco
de demolir, caso não recebem restaurações. A burocracia pare se restaurar, após o tombamento
pelo IPHAN, impede que eles mesmos o façam. Nas entrevistas citam que não tiveram ajuda de
custo do IPHAN, e que a reforma realizada em seus imóveis partiu deles mesmos, outros já
alegam que as casas estão em degradação e não possuem condições suficientes para arcar com a
reforma conforme as indicações do órgão responsável.

Figura 1: representação da opinião dos moradores sobre como é o turismo de Porto Nacional

Os moradores de Porto Nacional associam o turismo à praia, 10% dos entrevistados (Figura 1)
responderam que o turismo de Porto Nacional antes do lago era mais movimentado na
temporada de praia (junho a agosto), período que viam turistas de todas as regiões, alimentando
o comércio, principalmente, de artesanato, hotéis e barraqueiros na praia, porém, se limita a
esse período. No entanto, uma minoria, 4% confessaram que havia mais turistas no Centro
Histórico antes do Lago da Hidroelétrica de Lajeado inaugurado em 2001. Muitos barqueiros
perderam sua renda ocasionada pela diminuição do movimento na cidade. Daí, 21% dos
entrevistados(Figura 1) considera que não há turismo em Porto Nacional, pois, não concordam
com as modificações surgidas após o lago, dentre elas, a substituição da praia natural pela praia
artificial “Porto Real”, um insucesso, apontando a existência de esgoto próximo aos banhistas.
Desta forma, o turismo não tem evoluído, pelo contrário, perdeu muito, com esses problemas,
embora, apontou‐se que o Centro Histórico atraía poucos turistas desde o período anterior ao
evento do Lago, as informações coletadas nas visitas demonstram que o lago contribuiu
intensamente para a redução de turistas aos atrativos nesse patrimônio. Notou‐se pouca

importância ao turismo local, diferente, conforme Cristiano H. Lopes (2007, p.2) postula, “
turismo configura‐se como uma das mais importantes e promissoras áreas de desenvolvimento
do país, apresentando taxas de crescimento percentuais superiores à média mundial em termos
de fluxo turístico receptivo, receita turística cambial e geração de empregos”. Em Porto Nacional
as demandas por artesanatos do Capim Dourado geram receitas para os moradores e nas
proximidades do Jalapão são pontos que atraí o turista para um passeio pelo norte do Tocantins.
Anteriormente esse tour acontecia e em muitas das vezes a parada exclusiva era na praia Porto
Real.

Figura 2: Dados dos moradores sobre os serviços turísticos no Centro Histórico
Comparando o Centro Histórico de Porto Nacional aos dados pesquisados sobre o Centro
Histórico da Cidade de São Luís, é visível que: os Centros Históricos devem ser apreendidos não
apenas como a síntese de processos sociais e culturais, de traços remanescentes de um passado
compartilhado pelo agrupamento social. Quando perguntados sobre os serviços turísticos que
existiam antes e após o lago, uma grande parte dos moradores, ou seja, 70% dos entrevistados
(Figura 2) respondeu que nunca existiram serviços de guia antes e após o lago. 23% concordavam
que havia alguns serviços de atendimento, porém, insuficiente. 7% dos entrevistados,
mencionaram os hotéis, pousadas e alguma orientação a turista. Sugeriram pela importância do
Centro Histórico à história da região, ser necessário, um treinamento, por exemplo, dos
moradores que, direta ou indiretamente, pode gerar uma renda extra e estaria próximo de suas
residências.
O gerenciamento turístico local é ineficiente, chegando a não existir em maior parte do ano,
embora, se percebeu que há uma prioridade por parte do poder público local em atender os
eventos na temporada de praia e o carnaval, não apresentando, portanto, ações viáveis de
valoração do potencial turístico do patrimônio histórico, desconhecendo o que preconiza o
Ministério de Turismo sobre a gestão de turismo, que seria desenvolver o turismo como uma
atividade econômica sustentável, com papel relevante na geração de empregos e divisas,
proporcionando a inclusão social. O Ministério do Turismo inova na condução de políticas
públicas com um modelo de gestão descentralizado, orientado pelo pensamento estratégico.
(MINISTÉRIO DO TURISMO, 2014).

Para esse desenvolvimento, o turismo em Porto Nacional é importante uma motivação como
curso onde irá ensinar as camareiras, as recepcionistas dos hotéis a repassar aos turistas a
curiosidade em conhecer a história e as belezas encontradas na cidade. É importante ressaltar
que deficiências são encontradas, entretanto, possíveis de serem organizadas e concretizadas.
Para o Centro Histórico é preciso um acompanhamento integral, desde o cuidado a violência,
trânsito seguro, eventos culturais que convide a comunidade a interagir. O trafego de caminhões
pesados é um dos grandes problemas locais, além da pouca sinalização ocorrendo a má
organização do trânsito local.
As políticas públicas de restauração e proteção do Centro Histórico são ineficientes, não atendem
a maioria, os próprios moradores não souberam falar, transparecendo, desta forma, não
reconhecer quaisquer projetos para esse fim. Além do mais, ao serem questionados sobre a
atuação do poder público, não souberam informar. Mas admitem que pouco ou quase nada se
tem feito para revitalizar o patrimônio como um todo.
Nas visitas um professor local lembrava que o “Coreto” contracenava com a Catedral, até porque
é um conjunto de referência local e significado histórico e cultural. Um dos sujeitos visitados e
entrevistado apontou que “após a derrubada do Coreto a turma que protestou desde o início fez
um manifesto no local de onde estava o coreto Fizeram seu enterro simbólico como protesto.
Nota‐se, portanto, que o descontentamento não é recente.
A cidade, conforme Carvalho e Simões( 2012, p.198). “surge de ideações, dos relacionamentos e
das ações projetadas pelos homens”, um “artefato cultural” para eles, pois a população
armazena memórias, que integra o processo para a definição do local.
CONCLUSÕES
A metodologia foi determinante no alcance dos resultados deste estudo. As análises enfatiza o
objetivo geral e a pergunta que nos induziu na realização do trabalho. Embora o município de
Porto Nacional é centro de distribuição do fluxo turístico do Tocantins, favorecido pela
estratégica posição geográfica e sua importância histórica e cultural, não se tem agregado valor
ao Centro Histórico da cidade, conforme, observado nos documentos públicos e enfatizado pelos
residentes desse patrimônio. Esses percebem grande parte dos problemas responsáveis pela
redução de turistas e, consequentemente, o valor cultural do Centro Histórico por parte do poder
público local.
Notou‐se que pouco mudou após o seu tombamento pelo IPHAN. Os problemas na estrutura dos
imóveis, conforme, identificado nas entrevistas, existem antes do lago da UHE de Lajeado, mas
que se intensificaram após sua inauguração em 2001, em função das modificações sofridas pelos
impactos das máquinas que trabalhava nas obras da orla.
O Centro Histórico não tem sido priorizado pelos órgãos públicos, transparecendo, pouca
importância ao turismo da cidade. A temporada de praia tem recebe mais investimentos, sendo
de maior interesse por parte do poder público, apesar do descontentamento com a localização
da nova praia, em função do esgoto que atinge a área de banho, conforme, enfatizado pelos
entrevistados.

Os serviços turísticos, de atendimento ao turista, como, guias, hotéis, e outros, quando existem,
são muito precários, incluindo o medo por parte dos moradores em saírem de suas casas em
determinados horários. Há muito o que se fazer para inverter a situação do Centro Histórico,
algumas sugestões por parte dos entrevistados podem ser úteis, dentre elas, treinamento aos
residentes no sentido de ajuda‐los, com alternativas diversas, para gerar renda com o turismo e
aumentar a oferta de produtos locais. Melhorar os serviços de atendimento ao turista,
restaurações dos imóveis e incentivos ás manifestações culturais locais. Este estudo não esgota
as questões relacionadas aos impactos no turismo local, mas, contribui com as discussões atuais
sobre o tema.

REFERÊNCIAS
1. CARVALHO, Karoliny Diniz; SIMOES, Maria de Lourdes Netto. Análise do Modelo de
Preservação do centro Histórico de São Luis do Maranhão: Uso Social e uso Turístico.
Revista Turismo, 2012.
2. CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração, Rio de Janeiro: Campus,
2000.
3. GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS. Tocantins, 2010, p. 23.
4. MCDANIEL, Carl; GATES, Roger. Pesquisa de Marketing, São Paulo: Pioneira Thomson Learning,
2003.
5. MINISTÉRIO
DO
TURISMO.
Disponível
http://www.turismo.gov.br/turismo/o_ministerio/missao/ missão acesso em 28/02/2014

em:

6. MOTTA, Paulo C. Serviços: Pesquisando a Satisfação do Consumidor. Rio de Janeiro: Papel Virtual
Editora, 1999.
7. OLIVEIRA, M. C. A.; BALSAN, R. A percepção dos moradores sobre os atrativos turísticos e
visitantes em Porto Nacional.
8. PIRES, Mário Jorge. Gestão de cidades históricas para o turismo: questões teóricas e práticas.
Turismo em Análise, São Paulo, v.14, n.2, nov.2003.
9. REVISTA GIRATUR - Edição 27 disponível em: www.revistagiratur.com.br
10. SCHNEIDER, Cristina Seibert Turismo Cultural: Uma proposta de preservação do Patrimônio,
Confederação Nacional de Município. Coletânea Pública: Turismo. Brasília, 2004

11. OLIVEIRA, M. C. A.; BALSAN, R. A percepção dos moradores sobre os atrativos turísticos e
visitantes em Porto Nacional.
12. LOPES, Cristiano Henrique. Análise dos modelos de planejamento e desenvolvimento turístico
propostos pela gestão pública no Brasil. turismólogo in focco, ano, 2007, vol. 4, p. 32-35.

ANÁLISE DAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO DE MARKETING EMPREENDIDAS PELOS AGENTES
INTERVENIENTES DO TURISMO PARA A PROMOÇÃO DO DESTINO RORAIMA
L. S. Cavalcante (PQ)¹ ; L. C. S. Flores (PQ)2
1
Instituto Federal de Roraima (IFRR) ‐ Campus Boa Vista ‐, 2 Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI)
E.mail: leilasena@ifrr.edu.br; luiz.flores@univali.br

RESUMO
O marketing adquiriu importância no setor turístico a
partir do crescimento econômico apresentado nos
últimos sessenta anos. No contexto dos destinos
turísticos, especificamente, o marketing de destino é um
tema que tem se destacado, atualmente, em
decorrência da crescente necessidade de mudanças no
mercado turístico. A promoção é abordada e aplicada
também nos destinos turísticos, assumindo nestes a
importante função de atrair e conquistar a fidelidade
dos turistas. Diante disso, esse estudo teve como
objetivo analisar as ações de planejamento de
marketing empreendidas pelos agentes intervenientes
do turismo para a promoção do destino Roraima nos
mercados nacional, fronteiriço e internacional. Tal

pesquisa, caracterizada como exploratório‐descritiva e
de métodos mistos, utilizou como procedimentos
metodológicos as pesquisas bibliográfica, documental e
de campo, com aplicação de questionários junto aos
agentes. Os resultados da pesquisa comprovaram que as
ações de planejamento de marketing para a promoção
de Roraima estão sendo empreendidas de forma
deficiente pelos agentes intervenientes e as principais
causas para essa deficiência estão em problemas
relacionados à inexistência de plano de marketing,
carência de pesquisas de mercado e de perfil da
demanda e divergências entre os agentes sobre
questões ligadas à parceria/cooperação e à
comercialização e promoção do destino.

PALAVRAS‐CHAVE: Turismo, marketing de destino, promoção, planejamento de marketing, agentes
intervenientes do turismo.

ANALYSIS OF ACTIONS TAKEN BY THE PLANNING MARKETING STAKEHOLDERS TO PROMOTE
TOURISM DESTINATION RORAIMA
ABSTRACT
The marketing has acquired importance in the tourism
sector from the economic growth registered in the last
sixty years. In the context of tourist destinations,
specifically, target marketing is a theme that has been
prominent nowadays due to the increasing need for
changes in the tourism market. The promotion is also
discussed and applied in tourist destinations, assuming
these the important function to attract and win the
loyalty of tourists. Therefore, this study aimed to
analyze the actions of marketing planning undertaken by
stakeholders to promote the destination in Roraima
national border and international markets. Such

research, characterized as exploratory, descriptive and
mixed methods, used as instruments the bibliographical,
documentary and field research using questionnaires
with agents. The survey results showed that the actions
of the marketing plan for the promotion of Roraima are
being carried out properly by the actors involved and
the main causes for this deficiency are problems related
to lack of marketing plan, lack of market research and
the demand profile and disagreements between staff on
issues of cooperation / partnership and the marketing
and promotion of the destination.

KEY‐WORDS: Tourism, destination marketing, promotion, marketing planning, stakeholders.

ANÁLISE DAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO DE MARKETING EMPREENDIDAS PELOS AGENTES
INTERVENIENTES DO TURISMO PARA A PROMOÇÃO DO DESTINO RORAIMA
INTRODUÇÃO
O marketing adquiriu importância no setor turístico a partir do crescimento econômico
apresentado nos últimos sessenta anos. Devido à melhoria da qualidade de vida, ao aumento
populacional e ao maior tempo livre ocasionados pelo turismo, a atividade tornou‐se uma das
mais relevantes para a economia mundial e, consequentemente, alvo de uma grande
concorrência. Tal fato obrigou as localidades a repensarem seu gerenciamento mercadológico no
sentido de torná‐lo mais eficiente e específico (COOPER et al., 2001).
No entanto, Bigné Alcañiz et al. (2008) em referência a Calantone e Mazanec (1991)
afirmam que o turismo tem décadas de atraso em relação a outras áreas na adoção de estratégia
de marketing, pois tem sido um dos últimos setores a mudar de uma perspectiva centrada na
oferta para outra com foco no consumidor. Mesmo assim, o grande aumento da concorrência e a
transformação dos gostos e padrões de comportamento dos turistas tem gerado uma crescente
preocupação para o marketing, tanto em nível empresarial quanto em nível acadêmico (BIGNÉ
ALCAÑIZ et al., 2008).
No contexto dos destinos turísticos, especificamente, o marketing de destino é um tema
que tem se destacado, na atualidade, em decorrência da crescente necessidade de mudanças no
mercado turístico, que passou a compreender o destino não apenas como uma área geográfica
(país, estado ou cidade), mas sim como um espaço constituído por produtos e serviços, onde
atuam várias organizações e indivíduos que se relacionam e, assim, possibilitam a prática da
atividade turística.
Nesse sentido, diante dos recentes desafios impostos especialmente pela demanda do
mercado de turismo, o marketing de destino tem desempenhado um importante papel, sendo
responsável por equilibrar os objetivos estratégicos de todos os interessados, bem como a
sustentabilidade dos recursos locais (BUHALIS, 2000).
O marketing de destino é considerado por Seaton (1996) o ponto nevrálgico do marketing
turístico, uma vez que seu campo de investigação, o destino, congrega e suporta todos os
diferentes interesses envolvidos na atividade turística. Logo, tanto a sua aplicação como o
entendimento da sua dinâmica exige a compreensão desses interesses, os quais estão
diretamente relacionados à complexa organização formada pelos agentes intervenientes do
turismo nos destinos.
Esses agentes intervenientes do turismo, assim chamados nesse trabalho, são definidos
como aqueles que intervêm na atividade turística de uma localidade, ou seja, os turistas, a
comunidade local, o Estado (Governo e instituições públicas), as organizações não
governamentais e as empresas turísticas (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO TURISMO ‐ OMT apud
MADEIRA, 2010). No presente estudo, que tem como foco principal as ações de planejamento de
marketing relacionadas à promoção do destino Roraima, foram escolhidos como sujeitos da
pesquisa os agentes que intervinham direta e exclusivamente nessa promoção.
A promoção, enquanto um dos principais elementos do composto de marketing e, por
isso, estudada também no marketing de destino, assume grande importância no contexto dos

destinos turísticos, pois, como afirma Acerenza (1992), trata‐se de uma atividade integrada por
um conjunto de ações e instrumentos empregados para criar estímulos à eleição de destinos a
serem visitados, assim como ao crescimento e à melhora das operações turísticas.
Escolhido como área geográfica da pesquisa, o estado de Roraima está localizado na
região Norte do Brasil, sendo um dos nove estados da Federação que compõem a Amazônia
Legal e no qual está situado o ponto mais setentrional do país, o Monte Caburaí. Com uma área
correspondente a 224.301,040 km², cortado ao sul pela linha do Equador, Roraima é o único
estado brasileiro que se encontra quase que totalmente no hemisfério norte, expressando em
sua natureza e cultura indígena e cabocla a diversidade da Amazônia, suas diferenças e
similaridades com o Brasil e suas fronteiras.
De acordo com o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, realizado
em 2010, o estado conta com uma população de 450.479 habitantes (IBGE, 2012), distribuída em
seus 15 municípios, sendo o maior deles, Boa Vista, sua capital.
Em relação aos seus limites físicos, Roraima tem como fronteiras nacionais os Estados do
Amazonas e do Pará e, ao todo, quase dois mil quilômetros de fronteiras internacionais com a
República Bolivariana da Venezuela e com a República Cooperativista da Guiana, o que
representa uma posição geográfica privilegiada em relação a mercados emergentes e à demanda
potencial de produtos e serviços turísticos que, mesmo de forma tímida, já começam a marcar
uma nova realidade socioeconômica para a localidade (GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA,
2012).
Considerando essa conjuntura, bem como a necessidade de se pesquisar a respeito do
marketing turístico local e mais particularmente da promoção do destino Roraima é que se
propôs esse estudo, que teve como objetivo analisar as ações de planejamento de marketing
empreendidas pelos agentes intervenientes do turismo para a promoção do destino Roraima nos
mercados nacional, fronteiriço e internacional.
MÉTODOS
A pesquisa realizada junto aos agentes intervenientes do turismo do destino Roraima se
caracterizou como exploratório‐descritiva e de métodos mistos (combinação de abordagens
qualitativa e quantitativa). Para atingir o objetivo proposto, foi utilizada como estratégia a
triangulação concomitante, que consiste na coleta de dados quantitativos e qualitativos
concomitantemente, ocorrendo em uma fase da pesquisa. Além desta, foram adotados como
procedimentos metodológicos: as pesquisas bibliográfica, documental e de campo, com
aplicação de questionários estruturados com questões abertas e fechadas junto aos agentes.
Para a definição do grupo de agentes intervenientes, primeiramente, fez‐se o
levantamento dos órgãos públicos, das organizações privadas e do terceiro setor ligados
diretamente à promoção turística do estado de Roraima e situados na capital Boa Vista, os quais
totalizaram 22 organizações. Em seguida, decidiu‐se que os agentes investigados seriam aqueles
ocupantes de cargo superior, de gestão ou de marketing, em cada órgão/organização ou
representante indicado por eles.

Dos 22 agentes mapeados, 17 deles responderam ao questionário de pesquisa. Tal
questionário foi aplicado de duas formas: pessoalmente e por meio eletrônico (email), em Boa
Vista, no período de março a abril de 2013.
Para a análise das variáveis quantitativas, a técnica estatística mais utilizada foi a
distribuição de freqüência. Já para a análise das variáveis qualitativas, usou‐se a análise de
conteúdo.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A análise revela os dados coletados sobre as ações de planejamento de marketing
empreendidas pelos agentes para a promoção de Roraima. Para se obter esses dados, as
perguntas do questionário foram elaboradas com base em dois temas principais: comercialização
e promoção do destino e parceria/cooperação entre os agentes.
Partindo da compreensão do marketing turístico como um conjunto de técnicas
mercadológicas específicas aplicadas pelos diversos agentes que atuam, direta ou indiretamente,
na comercialização e distribuição dos produtos e serviços turísticos para satisfazer as
necessidades dos diferentes grupos de consumidores (RUSCHMANN, 1995; VAZ, 2001; BALANZÁ;
NADAL, 2003), as perguntas acerca do tema comercialização e promoção do destino objetivaram
conhecer alguns aspectos importantes do planejamento de marketing como: elaboração,
comercialização e promoção de produtos, plano de marketing, perfil da demanda, entre outros.
A primeira questão a ser discutida refere‐se à existência ou não de um plano de marketing
nas organizações investigadas, sendo que 71% dos entrevistados admitiram não ter um plano de
marketing enquanto que 29% afirmaram que utilizam esta ferramenta. Dos 29% que dispõem do
plano, 17% são empresas privadas e 12% organizações do terceiro setor. Curiosamente,
detectou‐se que nenhum dos órgãos públicos pesquisados possui plano de marketing.
Considerando o plano de marketing como o documento que deve orientar os esforços de
marketing das organizações, fundamentando todos os objetivos e estratégias a serem
estabelecidas (VAZ, 2001; DIAS; CASSAR, 2005), esse resultado se mostra negativo,
principalmente quanto à inexistência do plano nos órgãos públicos, uma vez que estes, enquanto
organismos oficiais de turismo, são os principais responsáveis pela promoção do destino.
Barboza, Arruda e Mariani (2011) contribuem com essa opinião ao afirmarem que a ausência de
um plano de marketing pode levar os destinos ao declínio, assim como, ao contrário, a existência
de um plano elaborado adequadamente, com foco no consumidor e executado por profissionais
especializados pode ocasionar o surgimento de novos destinos. O fato de as empresas privadas
aparecerem como maioria dentre as organizações que dispõem de um plano de marketing pode
ser explicado pela importância que vem sendo dada ao marketing pelas empresas que prestam
serviços turísticos.
Dentro do percentual dos 29% que possuem os planos, foi constatado que somente 12%
das organizações os elaboraram em consonância com as políticas regionais e com o Plano
Nacional de Turismo, instrumento de ação estratégica, que tem como uma de suas ações a
promoção do turismo como fator de desenvolvimento regional (MTUR, 2006). A respeito dos
agentes que participaram da preparação desses planos de marketing, dentre as empresas
privadas (17%), 6% disseram ter contado com a colaboração de um consultor, 6% afirmaram que

o plano foi estruturado pelos sócios da empresa e 5% não responderam a questão. Já nas
organizações do terceiro setor (12%), 6% declararam que o plano foi construído com a ajuda de
sindicatos classistas e 6% disseram ter sido apoiadas por um consultor do SEBRAE/RR e
associados.
Aos 71% dos agentes investigados que não têm plano de marketing foi perguntado se,
nesse caso, eles utilizavam outra forma para planejar estrategicamente a promoção do destino.
Desses, 29% das organizações disseram usar, 29% afirmaram que não e 13% não responderam.
As 29% que usam, das quais 17% são do setor público e 12% do setor privado, apontaram as
seguintes formas de planejamento utilizadas: os órgãos do setor público afirmam adotar a
inserção de estratégias e ações de marketing nos Planos Plurianuais do estado de Roraima e do
município de Boa Vista como a única forma de planejar a promoção do destino. No Brasil, o Plano
Plurianual é previsto no artigo 165 da Constituição Federal e regulamentado pelo Decreto nº
2.829/98, tratando‐se de um plano de médio prazo, que estabelece as diretrizes, objetivos e
metas a serem seguidos pelos governos federal, estadual e municipal ao longo de um período de
quatro anos (BRASIL, 1998). O Plano Plurianual 2012‐2015 do estado de Roraima, também
chamado de Plano de Desenvolvimento Sustentável, foi elaborado de modo a “organizar a
atuação governamental em programas e ações orientados para a consecução das diretrizes,
estratégias e dos objetivos estratégicos do Governo definidos para o período de vigência do
Plano” (GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA, 2011, p. 5). Verificou‐se que, em relação ao setor
de turismo, esse plano faz alusão a uma diretriz que o contempla – “incentivar a industrialização,
o turismo, as relações fronteiriças e comércio exterior e a exploração mineral regulamentada”
(GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA, 2011, p. 56) – e a onze estratégias, porém dentre essas
estratégias, nenhuma delas se refere especificamente à promoção do destino, mas sim, em maior
parte, à melhoria de infraestrutura turística e de apoio. Por falta de acesso ao Plano Plurianual de
Boa Vista, não foi possível realizar a averiguação das diretrizes e estratégias concernentes ao
turismo. Quanto às empresas privadas, percebe‐se que elas fazem uso de ferramentas
promocionais distintas como forma de planejar a divulgação do destino, sendo elas: marketing
digital (site próprio, facebook, linkedIn, mala direta), fampress (viagens de familiarização para
jornalistas especializados), entre outras.
Em complementação ao questionamento anterior, perguntou‐se também às organizações
se o planejamento da promoção e comercialização de seus produtos e serviços e,
consequentemente, do destino Roraima, era pensado de forma unificada ou segmentada
(respeitando os diferentes mercados, por exemplo, nacional, fronteiriço e internacional). Do total
de respondentes, apenas 59% responderam adequadamente a questão. Desses, a maioria (41%)
alegou planejar a venda e a divulgação de seus produtos e serviços de maneira unificada e 18%
deles de modo segmentado. No entanto, mesmo indicando percentuais distintos, não há
diferença nas formas adotadas pelos agentes, pois, ao tratar de segmentação, os mesmos
referiram‐se exclusivamente à disposição de seus sites e materiais promocionais nos idiomas
português, inglês e espanhol.
No que tange à realização de pesquisas por parte dos agentes para conhecimento dos
mercados e do perfil dos turistas, detectou‐se que 65% executa esse tipo de pesquisa e 35% não.
Desses 65% que utilizam pesquisas, 30% são organismos do terceiro setor, 24% são empresas
privadas e 11% são órgãos públicos. Dentre as pesquisas, de iniciativa própria, apontadas por

essas organizações, destacam‐se: pesquisa sobre o perfil do público do “Boa Vista Junina”,
evento realizado anualmente, durante o mês de junho, pela Prefeitura Municipal de Boa
Vista/RR; pesquisa de satisfação do cliente após estada no hotel e pesquisa sobre o perfil do
público do evento “Encontro Internacional de Motos de Alta Cilindrada”, ocorrido em 2012, em
Boa Vista/RR. Outra pesquisa citada, apesar de não executada e nem contratada pelos
respondentes, mas utilizada por eles para nortear suas ações de promoção e comercialização, foi
encomendada pela Associação Brasileira de Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura ‐
ABETA Nacional e oferece informações sobre os mercados de ecoturismo e turismo de aventura e
sobre o público‐alvo desses mercados. Dos 35% que não realizam pesquisas nesse sentido, 29%
são empresas privadas.
Embora a maioria das organizações afirme realizar pesquisas, percebe‐se que não há
referência à execução de pesquisas de mercado e que os estudos acerca do perfil de turistas que
visitam a capital do estado para participar de eventos específicos, mesmo sendo válidos,
mostram‐se inadequados para determinar o perfil do público‐alvo dessas organizações e do
próprio destino Roraima, uma vez que esses eventos atraem pessoas interessadas
exclusivamente neles, como também um grande número de moradores locais.
Quando indagados a respeito do perfil dos turistas (brasileiros, dos países de fronteira e
internacionais) que consomem seus produtos/serviços, as organizações averiguadas, mesmo sem
fazer menção anteriormente a nenhuma pesquisa nesse sentido, traçaram as seguintes
características: de modo geral, os agentes dos três setores têm percepções semelhantes quanto
ao perfil dos turistas do Brasil, das fronteiras e do exterior. Conforme esses agentes, a demanda
de brasileiros é constituída por homens, com idade entre 25 e 60 anos, de bom poder aquisitivo,
procedentes dos estados do Amazonas, Pará, Distrito Federal e São Paulo, os quais visitam o
estado, primordialmente, por negócios, mas também atraídos por atividades de lazer e aventura.
Já a demanda fronteiriça é composta, sobretudo, por venezuelanos, de baixo poder aquisitivo e
em busca de negócios, lazer e aventura. A respeito dos guianenses, os agentes não souberam
discorrer sobre suas particularidades, fazendo citação apenas ao seu poder aquisitivo, que é
melhor do que o dos venezuelanos, permitindo que esses turistas consumam mais produtos e
serviços turísticos. Concernente à demanda internacional, esta é formada por homens, de alto
poder aquisitivo, provenientes de países como Estados Unidos, Suíça, Austrália, Rússia e
Colômbia, estudiosos, ecoturistas e turistas de aventura, interessados, em maior parte, em
conhecer o Monte Roraima, porém também atraídos por atividades, como caminhadas de longo
curso e observação de aves.
Embora não realizem pesquisas freqüentes sobre o perfil do turista de Roraima, como
evidenciado anteriormente, os agentes intervenientes do destino se mostram conhecedores do
perfil dos clientes que consomem seus produtos/serviços e que, por conseguinte, visitam o
estado. Provavelmente, esse conhecimento advém de outras pesquisas não realizadas por eles,
como a Pesquisa de Demanda Turística de Boa Vista/RR (2010), os Indicadores Turísticos de
Roraima (2010), documento organizado pela SEPLAN através do DETUR, entre outros.
Independente de sua procedência, mas não desconsiderando a importância da execução de
pesquisas acerca do perfil de seus clientes por parte das organizações, esse conhecimento é
muito importante, pois como enfatiza o documento Segmentação do Turismo e Mercado
(BRASIL, 2010), a definição do perfil dos turistas que já visitam ou que pretendem visitar uma

localidade ajuda no planejamento da oferta e diversificação dos produtos e serviços. Nesse
sentido, quem entende melhor os desejos da demanda e promove a qualificação ou
aperfeiçoamento de seus destinos e roteiros com base nesse perfil, terá mais facilidade de
inserção, posicionamento ou reposicionamento no mercado (BRASIL, 2010).
A última questão acerca do tema comercialização e promoção do destino contou com
uma lista de oito afirmativas, às quais foram atribuídas notas dos agentes, com base numa escala
Likert de 1 a 5, em que: 1, indicava que a afirmação não se aplicava à organização; 2, total
discordância com a afirmação; 3, discordância parcial; 4, concordância e 5, total concordância
com a afirmação. Posteriormente ao tratamento estatístico, que utilizou a distribuição de
freqüência e o cálculo da mediana das notas dadas pelos agentes às afirmativas, chegou‐se aos
seguintes resultados.
A maioria dos agentes (53%) declarou concordância total com a assertiva sobre apenas
uma variável: conhecimento sobre o perfil do turista que adquire os seus produtos/serviços. A
mediana igual a 5 confirmou a concordância total nessa variável, bem como tal resultado
legitimou os dados sobre o perfil dos visitantes definido pelas organizações pesquisadas.
A respeito das variáveis: conhecimento acerca de todos os produtos/serviços do destino e
elaboração e comercialização dos seus produtos/serviços, conforme as necessidades e os desejos
dos turistas que os consomem, respectivamente, 64% e 75% dos agentes declararam concordar
com a afirmação. No entanto, detecta‐se que há uma certa incoerência entre as respostas dos
entrevistados ao considerar o resultado sobre a realização de pesquisas de mercado e de perfil
dos consumidores. Como verificado na discussão acerca do assunto, 65% das organizações
declararam executar pesquisas, mas dentre os estudos por elas mencionados, provavelmente,
nenhum deles, tinham como foco descobrir as necessidades e os desejos dos consumidores de
seus produtos/serviços, já que se propunham a traçar somente o perfil dos públicos de
determinados eventos.
No que se refere às variáveis: 1) definição dos seus produtos/serviços comercializados
e/ou promovidos em conjunto com outras entidades do setor; 2) elaboração e comercialização
dos seus produtos/serviços, considerando o maior potencial turístico do destino; 3) divulgação
dos seus produtos/serviços para a promoção do destino no Brasil e 4) divulgação dos seus
produtos/serviços para a promoção do destino nas fronteiras, respectivamente, 44%, 47%, 47% e
48% dos agentes disseram discordar parcialmente das afirmações. A mediana igual a 3 nessas
variáveis citadas ratifica a discordância parcial dos entrevistados. Quanto à divulgação dos seus
produtos/serviços para a promoção do destino no exterior, 53% das organizações investigadas
também discordaram da afirmação, porém o percentual da maioria delas (29%) e a mediana igual
a 2 indicaram discordância total das mesmas em relação à tal variável.
Esses resultados sugerem que há divergências entre os agentes em relação a pontos que
mereciam ser ponderados, como: a parceria para a definição da sua oferta de produtos/serviços,
a atratividade e a vocação turística do destino para elaborar seus produtos/serviços e determinar
onde devem ser comercializados e a preocupação em divulgar os seus produtos e serviços não
pensando exclusivamente na promoção de sua organização, mas sim na promoção do destino
como um todo.
Entendendo o destino turístico como um conjunto que contém várias organizações e
indivíduos que cooperam e competem na oferta de variados produtos e serviços aos turistas

(DIAS; CASSAR, 2005), o questionamento a respeito do tema parceria/cooperação teve o intuito
de descobrir se os agentes intervenientes de Roraima são parceiros entre si, considerando este
um fator que afeta as ações de comercialização e promoção do destino.
Assim, apresentou‐se uma lista com onze afirmativas sobre o tema, as quais foram
avaliadas pelos agentes a partir de uma escala Likert de 1 a 5, cujas notas: 1, indicava que a
afirmação não se aplicava à organização; 2, total discordância com a afirmação; 3, discordância
parcial; 4, concordância e 5, total concordância com a afirmação. Após tratamento estatístico, em
que foi empregada a distribuição de freqüência e calculada a mediana das notas atribuídas pelos
agentes às afirmativas relacionadas, obteve‐se os resultados a seguir.
Percebeu‐se que a maioria dos agentes concordou totalmente com as assertivas que
tratavam de duas variáveis: freqüente recepção aos parceiros (41%) e realização de treinamentos
de seus funcionários em parceria com outras entidades (47%). No que concerne à participação
em encontros realizados com as demais entidades do setor, 76% asseguraram concordar. A
mediana 4 admitiu a concordância da maior parte dos agentes em todas as variáveis ora
mencionadas. No que tange às variáveis: comercialização conjunta de seus produtos/serviços
com outras entidades e visão como cooperativas pelas demais entidades do destino,
respectivamente, 51% e 44% das organizações alegaram concordar com as afirmativas. O
consentimento dos investigados nesses pontos pode ser visto como positivo, uma vez que
demonstra sua preocupação no tratamento com os parceiros, bem como o seu interesse em
participar de ações importantes de cooperação, como os encontros com entidades parceiras, os
treinamentos de funcionários e a comercialização conjunta de produtos e serviços. Em relação a
essa comercialização, vale lembrar que, em termos de marketing, ela é imprescindível ao destino
turístico, pois, segundo Valls (2006), trata‐se de uma cooperação vertical, articulada a partir de
uma visão estratégica ou de um plano conjunto.
Concernente às variáveis: 1) parceria entre as empresas privadas na comercialização e na
promoção do destino; 2) parceria entre os órgãos públicos de turismo na promoção do destino;
3) parceria entre a iniciativa privada, o poder público e o terceiro setor para a promoção do
destino e 4) realização de encontros periódicos das organizações parceiras para discussão sobre o
turismo local, respectivamente, 44%, 48%, 63% e 53% das organizações inquiridas apresentaram
discordância parcial nessas questões. A mediana 3 comprovou isso.
Quanto ao desenvolvimento de ações conjuntas entre as organizações investigadas e as
demais entidades do setor para a promoção do destino, 40% das organizações disseram
concordar com a afirmativa e 40% asseveraram discordar. No entanto, a mediana 2 presumiu que
um maior número de agentes discordaram totalmente da afirmação.
Em relação à indicação de clientes para organizações concorrentes, 38% dos agentes
afirmaram que a alternativa não se aplica à sua organização, porém 44% declararam concordar
totalmente. Esse número elevado de respostas referentes a não aplicação, provavelmente, é
decorrente do grande percentual de organizações do terceiro setor que participaram da
pesquisa. Como estas não trabalham com venda de produtos/serviços, essa afirmativa não se
aplica a elas. Portanto, a porcentagem de 31% das empresas que declararam total concordância
deve ser considerada.
A avaliação de todos esses resultados leva a crer que a parceria/cooperação entre os
agentes do destino encontra‐se fragilizada. O posicionamento divergente desses agentes

evidenciado em cinco das onze afirmativas listadas é preocupante, pois aponta uma certa
incompatibilidade por parte deles em relação a questões diretamente ligadas à promoção do
destino, como as parceiras das empresas privadas e dos órgãos públicos entre si, como também
entre estes e as entidades do terceiro setor. Remetendo à declaração de Ruschmann (1995), no
turismo, é fundamental que as ações de promoção, que são de responsabilidade tanto do poder
público como da iniciativa privada, sejam efetuadas de maneira integrada por essas entidades
para assim alcançar os objetivos propostos. Além disso, não se pode esquecer que a ação
conjunta, especialmente, das organizações dos três setores, tem grande relevância na promoção
de destinos turísticos, porque possibilita a todos os envolvidos a divulgação dos atrativos da
localidade a um custo mais baixo (VAZ, 2001). Essa, possivelmente, é uma oportunidade que está
sendo desperdiçada pelos agentes de Roraima. No estudo de Miguel e Silveira (2008), o resultado
sobre este aspecto da promoção foi semelhante a esse. Constatou‐se que a relação de parcerias
entre os organismos públicos e privados para a promoção da cidade era pequena, insuficiente ou
até inexistente. As dificuldades encontradas para o estabelecimento dessas parcerias iam desde
o entendimento errôneo das empresas privadas para as quais a parceria entre elas significava
mistura de interesses e exposição à concorrência até a falta de diálogo entre essas empresas e o
poder público (MIGUEL; SILVEIRA, 2008). A possibilidade de desenvolver ações conjuntas de
promoção com outras organizações do turismo e, dessa forma, compartilhar todos os benefícios
advindos dessas ações também está sendo perdida pelos agentes roraimenses. Uma explicação
para a inexistência de parceria nessas ações talvez esteja em conflitos e tensões já ocasionados
entre eles, devido aos seus diferentes interesses, algo comum, conforme Gomes (2008), no
ambiente onde se encontram os responsáveis pela promoção turística de um destino.
CONCLUSÃO
No destino Roraima, percebeu‐se que a promoção não tem cumprido plenamente com a
sua função. Os resultados da pesquisa comprovaram que as ações de planejamento de marketing
para a promoção do destino Roraima no Brasil, nos países com os quais faz fronteira (Venezuela e
Guiana) e com outros países está sendo empreendida de forma deficiente pelos agentes
intervenientes do turismo representados, nesse estudo, pelos setores público, privado e terceiro
setor. As principais causas para essa deficiência estão em problemas que interferem diretamente
na promoção do destino, como a inexistência do plano de marketing na maioria das organizações
investigadas, a carência de pesquisas de mercado e de perfil da demanda desenvolvidas pelos
agentes, as quais poderiam contribuir para o direcionamento correto das suas ações de
promoção, especialmente nos mercados do Brasil e das fronteiras e, por fim, as divergências
existentes entre as organizações sobre questões relacionadas à parceria/cooperação e à
comercialização e promoção do destino.
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RESUMO
Atualmente, mulheres rurais tentam desenvolver projetos
que possam beneficiar famílias com atividades sócio‐
produtivas
e
econômicas,
que
proporcionem
desenvolvimento
sustentável
a
determinadas
comunidades, e também melhores condições de vida para
as famílias em geral. “As Mulheres Idealistas” localizadas
na Comunidade Santa Rita de Cima – Congo/PB, com seu
trabalho desenvolvido a partir da produção de artigos
sustentáveis beneficiam a quem produz e a quem os
adquire, por se tratar de produtos naturais, de boa
qualidade e de baixo custo. O objetivo geral deste
trabalho é analisar o grupo e sua formação como

mecanismo de equilíbrio na Economia Solidária, e suas
contribuições sociais e econômicas para o município do
Congo. Realizou‐se uma pesquisa exploratória com
abordagem qualitativa, estudo de caso e pesquisa
bibliográfica, com anotações no diário de campo do
pesquisador. O projeto contribui a todos os envolvidos
com melhorias sociais e econômicas, ganhos para a
produção local, fertilização do solo devido a inexistência
de agrotóxicos na agricultura familiar, o que agrega
valores inteligentes a economia solidária, evitando
desperdício e dando proteção ao ambiente em que vivem,
a partir de atividades de reciclagem.

PALAVRAS‐CHAVE: mulheres, economia, desenvolvimento sustentável

WOMEN HEALERS GROUP: SOLIDARY ECONOMY E CONTRIBUTIONS TO THE CITY F CONGO/PB
ABSTRACT
Currently, rural women try to develop projects that
benefit families with productive activities and socio‐
economic sustainable development to provide certain
communities, as well as better living conditions for
families in general. "Women Healers" Community located
in Santa Rita de Cima ‐ Congo / PB, with his work from the
production of sustainable products benefit those who
produce and those who got them, because it is a natural
product, good quality and low cost. The overall goal of this
work is to analyze the group and its formation as a
mechanism for balancing the Solidary Economy, and their
KEY‐WORDS: women, economy, sustainable development

social and economic contributions to the city of Congo.
We performed an exploratory study with a qualitative
case study and literature review, with notes on the
researcher's field diary. The project contributes to all
involved with social improvements and economic gains for
local production, soil fertility due to lack of pesticides in
family farming, which combines intelligent values the
solidarity economy, avoiding waste and giving protection
to the environment in which they live from recycling
activities.

GRUPO MULHERES IDEALISTAS: ECONOMIA SOLIDÁRIA E CONTRIBUIÇÕES PARA O MUNICÍPIO DO
CONGO/PB
INTRODUÇÃO
O presente trabalho tem como finalidade mostrar a importância das atividades resultantes da
economia solidária, enfatizando a formação do grupo Mulheres Idealistas como solução para a busca
de emprego e renda. O grupo feminista está inserido na Associação dos Pequenos Produtores Rurais
do Riacho do Algodão e Santa Rita de Cima, município do Congo na Paraíba, localizada na Comunidade
Santa Rita de Cima, vizinho a Comunidade do Riacho do Algodão, com distância de 9 km do município
do Congo, localizando‐se entre este município e o município de Sumé, ambos no Cariri Ocidental no
estado da Paraíba.
Mediante essas afirmações, o objetivo geral deste trabalho é a análise voltada ao grupo
Mulheres idealistas e sua formação como mecanismo de equilíbrio na Economia Solidária, além de suas
contribuições sociais e econômicas para o município. Como objetivos específicos, têm‐se: demonstrar a
importância do aproveitamento de materiais recicláveis como: garrafas pet (fabricação de vassouras),
recursos naturais para o grupo; verificar os fatores e as atividades do grupo que influenciam para o
desenvolvimento local e sustentável da comunidade do projeto; e, enfatizar o apoio da gestão pública
municipal ao grupo feminista do estudo.
Na pesquisa em tela, foi utilizado um estudo de caso de natureza exploratória com
abordagem qualitativa. Realizou‐se um levantamento bibliográfico, procurando‐se abranger
livros, artigos científicos, monografias, revistas, jornais e etc. Ao mesmo tempo, foi utilizado um
instrumento de coleta de dados para aprofundar o conhecimento sobre o grupo em estudo, além
de anotações em diários durante o acompanhamento do pesquisador ao grupo.
Durante o processo de investigação científica, foram utilizados os métodos indutivo e dedutivo,
com a intenção de ampliar a observação e a análise do fenômeno social em discussão, bem como suas
causas, consequências e discussões.
Este trabalho se justifica a partir da curiosidade da pesquisa em analisar a formação e a atuação
do grupo feminino, que conta atualmente com alguns projetos e apoio da Prefeitura Municipal do
Congo, SEBRAE, CUNHÃ, SINTRAF, PDHC/ Centro das Mulheres 8 de março. Este grupo é de suma
importância para a região do cariri paraibano por proporcionar alimentos frescos e saudáveis, sem
produtos químicos, já que se trata de uma agricultura sustentável, buscando garantir melhorias
ambientais ao solo, além da melhoria da gestão pública municipal, para os cidadãos em geral e para
estudos acadêmicos.
A ECONOMIA SOLIDÁRIA E SUAS TRANSFORMAÇÕES SOCIAIS
Constata‐se ainda que a década de 1980 foi o início de mudanças profundas nas estruturas
econômicas e políticas, em que os termos: economia, privatizações e investimento passam a ser
extremamente utilizados, dando ênfase aos debates sobre questões ambientais. Já na década de
1990, o avanço tecnológico fez com que as barreiras políticas, econômicas e sociais fossem quebradas,
mediante a integração econômica e a globalização, aprofundando as desigualdades sociais e políticas
entre os povos.

A participação das mulheres nessas experiências evidencia um processo inegável de
autonomização, baseado em várias dinâmicas estreitamente complementares. Em países como o Brasil
nota‐se a existência de órgãos especializados e políticas públicas empenhados em garantir os direitos
das mulheres. Mesmo com a existência desses aparatos governamentais, o desafio de garantir todos os
direitos humanos a todas as mulheres está presente, o que demonstra que as demandas feministas
não se esgotam na transformação do Estado. Uma primeira forma de mediação se dá entre as
mulheres, tomadas isoladamente e reconhecidas em sua individualidade, e o coletivo que elas
constituem.
Portanto, a economia solidária ressurge no Brasil, assim como nos países europeus e nos
Estados Unidos como uma alternativa de salvamento para a classe trabalhadora, contra o processo
neoliberal de aniquilamento de uma grande quantidade de postos de trabalho formal, tanto na
iniciativa privada, quanto na esfera público; em que o presidente Fernando Collor de Melo iniciou sua
política de privatização e, se instalando durante dois mandatos de Fernando Henrique Cardoso (1994‐
2002), aumentando assim a pobreza a um nível jamais visto.
No entanto, o desenvolvimento local tende a proporcionar condições, com melhor qualidade de
vida, quando se trata principalmente de economia solidária e desenvolvimento sustentável. Portanto,
nota‐se que é através da produção, comercialização e consumo que surge a solução para os problemas,
onde envolve famílias inseridas em atividades de vários aspectos em que se destaca a agricultura
familiar como a mais produtiva.
Singer argumenta que a economia solidária pode ser uma estratégia possível de luta contra as
desigualdades sociais e o desemprego:
A construção da economia solidária é uma destas outras estratégias. Ela aproveita a mudança
nas relações de produção provocada pelo grande capital para lançar os alicerces de novas
formas de organização da produção, à base de uma lógica oposta àquela que rege o mercado
capitalista. Tudo leva a acreditar que a economia solidária permitirá, ao cabo de alguns anos,
dar a muitos, que esperam em vão um novo emprego, a oportunidade de se reintegrar à
produção por conta própria individual ou coletivamente. (SINGER, 2002 p. 138).

Sendo assim, a economia solidária pode ser uma das alternativas para o desemprego crescente
e para a melhoria da qualidade de vida dos cooperados.
Diante disso, o crescimento da economia solidária no contexto brasileiro evoluiu a partir de
fatores variados, dentre os quais reflete o desempenho urbano e a desocupação rural que é resultante
de um pensamento coletivo ou individual de querer a partir de trabalhos de reciclagem, de
aproveitamento do solo, do tempo disponível, manifestar‐se assim como luta de sobrevivência. Porém,
percebe‐se que a população urbana aumentou conforme os censos do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE) de 1940 até os últimos anos houve um declínio da população rural, em se tratando
de desenvolvimento rural sustentável se baseava principalmente em transferências tecnológicas.
(SILVA E RIBEIRO, 2010).
Mas, mesmo assim, o percurso realizado pelas mulheres demonstra uma caminhada rumo à
autonomia; capacidade de governar a si mesmas, capacidade de escolher entre diversos valores e
correntes de opiniões. Embora as mulheres insistam em sua capacidade de “ser por si mesmas” e de
“fazer por si mesmas”, essa capacidade é indissociável de uma aptidão para por em jogo suas
diferenças e suas semelhanças. (GUÉRIN, 2005 p. 152).

A ECONOMIA SOLIDÁRIA COMO MEIO DE SOBREVIVÊNCIA
A economia enquanto ciência trata das atividades econômicas, sempre realizadas por grupos, e
também individualmente, possivelmente como condição de sobrevivência, o que explica o porquê das
atividades econômicas também ser sociais.
A economia solidária surge como reação a este mundo produzido pelo capitalismo. Sua visão de
mundo baseia‐se na ideia de que a principal virtude de qualquer sistema econômico é promover a
cooperação entre as pessoas, famílias, comunidades, países, etc; já que a comunidade se compõe
efetivamente de pessoas diferentes resultante da concentração de qualidades em alguns e defeitos em
outros. Sendo o progresso da sociedade resultante da combinação destas múltiplas qualidades e
defeitos de vários indivíduos, quando estes se associam e cooperam entre si.
Em países como Brasil nota‐se a existência de órgãos especializados e políticas públicas
empenhadas em garantir os direitos das mulheres. (MIRANDA, 2007). Mesmo com a existência desses
aparatos governamentais, o desafio de garantir todos os direitos humanos a todas as mulheres está
presente, o que demonstra que as demandas feministas não se esgotam na transformação do Estado.
Nas questões solidárias de economia, os meios de produção são propriedades dos que
trabalham, em que a coletividade é a base de um empreendimentos de comercialização de compra e
venda, envolvendo dimensão social, cultural, econômica, política e ecológica, proporcionando aos
componentes atuarem em ambientes adquirindo sustentabilidade com o aproveitamento e a
preservação do solo, e a aquisição de equipamentos para esta economia ser devidamente incentivada
por recompensas invejáveis.
De acordo com Arroyo e Schuch, (2006 p. 34), a economia solidária:
é uma economia que avança com a organização dos empreendedores populares, aqui
entendidos como o conjunto de trabalhadores por conta própria: autônomos, profissionais
liberais, micro e pequenos empresários, na formalidade ou não, que individualmente ou de
alguma forma coletiva buscam alternativas econômicas a partir de sua própria iniciativa.

Sendo assim, os cooperados buscam melhores condições de vida e diminuição da exploração do
trabalho; já que no sistema capitalista vigente a exploração é extrema e sem vantagens financeiras e
sociais para estes.
Arroyo e Schuch (2006) salientam que a economia solidária está fundamentada nos seguintes
princípios, apontando que o caminho do desenvolvimento sustentável está integrado a melhor
qualidade de vida:
● Valorização social no trabalho humano ‐ consiste nas atividades econômica exercidas pelo homem
uma maior valorização e respeito a sua força no trabalho;
● Desenvolvimento integrado e sustentável na sociedade – o objetivo é o intercâmbio
homem/natureza;
● Busca dos valores do associa vismo, do coopera vismo, do mutualismo e da solidariedade – visa
uma forma de criar uma sociedade humanizadora e eficaz para todos;
● O trabalho como valor central na Economia solidária – o saber (a coleta de informação para geração
de conhecimento), a criatividade humana que é fruto do trabalho e do processo de geração de
conhecimento;
● O ser humano sujeito a ﬁnalidade da a vidade econômica – não gerador de riquezas;
● Buscar a unidade entre produção e reprodução – evitando contradições do sistema capitalista;

● Buscar a solidariedade dos povos dos hemisférios Norte e Sul – objetivando o aumento de qualidade
de vida para todos;
● Geração de trabalho e renda – visa combater a exclusão social e a eliminação das desigualdades
materiais.
Percebe‐se que é necessário a gestão pública ter uma visão empreendedora, priorizando ações
que combatam a miséria, definindo uma política de distribuição e renda, oferecendo apoio e
mecanismos as associações, cooperativas e quaisquer organização que possam surgir a partir da
coletividade e da união, ou seja, apoie também empreendimentos econômico‐solidários.
A PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NA ECONOMIA SOLIDÁRIA
O feminismo em rede tem mostrado que a agenda de gênero é uma agenda sem fronteiras.
Para Castells (1999), o movimento feminista é composto pelo entrelaçamento de indivíduos,
organizações e campanhas atuando em rede e é esse tipo de atuação que o torna vital, flexível e
diversificado.
Comenta Oliveira (2006, p. 31):
este traço de oposição, que marca uma espécie de denominador comum entre as diferentes
organizações de economia solidária, é particularmente importante, pois não só desvela tensões
como mostra a resistência de grupamentos sociais. É um percurso que envolve, ao mesmo
tempo, tanto o terreno da economia quanto o da cultura e das formas de organização social.

O feminismo propõe um projeto de sociedade alternativa e coloca como objetivo a abolição, ou
ao menos transformação profunda, da ordem patriarcal e de seu poder regulador, em nome de
princípios de igualdade, de equidade e de justiça social. Os movimentos feministas reúnem um
conjunto de discursos e práticas que dão prioridade à luta das mulheres para denunciar a desigualdade
de gênero. (DESCARRIES, 2002).
Contudo, apesar das inúmeras conquistas das mulheres no mundo, o Brasil e outros países
ainda enfrentam o desafio de garantir todos os direitos humanos a todas as mulheres. Mesmo com
essas dificuldades “o governo brasileiro tem incentivado os departamentos federais a trabalharem
juntos para incorporar a diversidade, inclusive a perspectiva de gênero, em todas as políticas,
programas e serviços”. (MIRANDA, 2010, p. 4).
Diversas experiências caminham no sentido de se constituírem em redes regionais ou nacionais,
almejando serviços de proximidade, longe de se reduzir a pequenos “bicos” desvalorizados, fontes de
precariedade e de subordinação, permitindo que as mulheres elaborem seus projetos para que possam
colocá‐los em prática a partir de uma dinâmica coletiva; salientando assim, a importância de “si
mesmas”, “decidir por si mesmas”, “ encontrar soluções por si mesmas”, insistindo sempre na sua
capacidade de ação. (GUÉRIN, 2005).
Oliveira (2008), afirma que a inserção das mulheres nas relações de trabalho não constitui um
evento simples, ao contrário, ele é investido de várias problemáticas. Além de uma desigualdade de
cunho social, as mulheres são vítimas da desigualdade de sexo nas relações de trabalho.
Elas são, na maioria das vezes, as maiores vítimas do desemprego, e quando estão empregadas
são submetidas ao trabalho doméstico ou às mais variadas formas de trabalhos, que são caracterizados
como precários, pois além de não conferir a elas os direitos constitucionalmente garantidos, ainda não
promovem a emancipação e o reconhecimento. No entanto, percebe‐se que existe uma desigualdade
não só social, mas também de sexo nas relações de trabalho. (GUÉRIN, 2005).

A economia solidária é considerada outro modo de produção, cujos princípios básicos são a
propriedade coletiva ou associação do capital e o direito à liberdade individual. Nesse sentido, os
empreendimentos solidários aparecem como uma possibilidade de geração de trabalho e renda e se
posicionam como um instrumento que reforça a organização social, a solidariedade, gera capacitação e
trabalho e contribui para a promoção da cidadania e inclusão social, sobretudo das mulheres. E
propicia ainda, por sua característica autogestionária o exercício da participação, da convivência,
constrói novas relações entre as pessoas e se torna um campo fecundo de luta por reconhecimento
social.
ANÁLISES DE RESULTADOS E DISCUSSÃO
O grupo feminista está inserido na Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Riacho do
Algodão e Santa Rita de Cima município do Congo – PB, com uma distância de 9 km do município
citado, que tem uma população de 4.687 habitantes, destes 2.942 na zona urbana e 1.745 na zona
rural, segundo dados do IBGE (2010). Ainda com dados no censo do IBGE de 2010, a população
feminina correspondente a zona rural foi 805 (oitocentas e cinco) mulheres, enquanto que na cidade
foi de 1504 (mil quinhentas e quatro) mulheres. Esta comunidade tem limites com Santa Rita de Baixo
(antiga Barra do Rio), Riacho do Algodão e Carmo, sendo as comunidades mais próximas do município.
Dessa população rural analisada surge o grupo “As Idealistas”, hoje com o nome “Mulheres
Idealistas” tendo como representante Andréa de Amorim da Silva, que é também trabalhadora da
Agricultura Familiar, ex‐presidente da Associação e presidente do SINTRAF e tem como Coordenadora
Jucileide Firmino de Sousa Oliveira, pedagoga e secretária de administração e finanças do Sindicato dos
Trabalhadores da Agricultura Familiar (SINTRAF) e conta ainda com a participação das agricultoras e
artesãs dos sítios Santa Rita e Riacho do Algodão.
Percebe‐se que quanto à idade das participantes dos grupos, foram identificadas pessoas na
faixa etária entre 17 e 65 anos. Até 30 anos situam‐se 2 (duas) participantes; de 31 a 40 anos, 4
(quatro) participantes; de 41 a 50 anos, 3 (três) participantes; de 51 a 60 anos, 1 (uma) participante,
percebe‐se no perfil das participantes da pesquisa.
GRÁFICO 01: Idade das participantes do grupo

Sobre o nível de escolaridade das participantes, obtivemos as seguintes informações: 2 (duas)
tem nível superior completo, 4 (quatro) têm nível médio completo, 2 (duas) têm nível fundamental II
completo, 2 (duas) são alfabetizadas, e não existe nenhuma não alfabetizada.
O pensamento coletivo das mulheres era montar oficinas em que pudessem desenvolver
atividades de natureza artesanal, produtos de consumo e outros mecanismos, entre eles estavam as
principais como: renascença, biscuit, confecção de fraldas, pintura em tecidos, curso de cabeleireiro,

artesanato com madeira (caatinga), crochê e hortas (verduras, legumes e frutas). Porém, existia uma
união de aproximadamente de 10(dez) mulheres e hoje esse número dobrou para 20(vinte) mulheres.
As atividades manuais tiveram seu desenvolvimento com o cultivo de hortas que contam com
alimentos hortigranjeiros variados sem agrotóxicos, o artesanato com sua característica própria como:
ornamentação de sandálias, fabricação de bolsas, utilização de fuxico, artigos feitos com jornal, tecido,
lata e outros de uso diversos de materiais reciclados a partir da utilização de garrafas pet para a
fabricação de vassouras, fuxico, artigos feitos com jornal, tecido, lata e outros de uso diversos de
materiais reciclados a partir da utilização de garrafas pet para a fabricação de vassouras.
Assim, foi possível identificar que no perfil das participantes do grupo ‘Mulheres Idealistas”, é
predominante as pessoas do sexo feminino, com idade superior a 31 anos, casadas, com ensino médio
completo e que na maioria das casas residem em média de 4 a 6 pessoas.
A respeito da quantidade de pessoas que contribuem com a renda familiar: em 6(seis) casos
apenas 1(uma) pessoa contribui; em 3(três) casos 2(duas) pessoas contribuem; em 1(um) casos 3 (três)
pessoas contribuem. Quanto à renda familiar, foram agrupadas as respostas em termos equivalente a
R$ 600,00: existem 4 famílias que ganham até 1 salário mínimo; 3 famílias ganham mais de 1 até 2
salários mínimos; 1 família ganha mais de 2 até 3 salários mínimos e duas pessoas não informaram.
GRÁFICO 02: Renda familiar em salários mínimos
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Quanto a produção e ao mercado, a maioria das respostas dá conta de que a participação no
grupo, de alguma forma melhorou o desenvolvimento das atividades, apesar dos entraves, afirmam
que uma vez que grande parte não realizava essas atividades antes. A comercialização dos produtos é
feita, na maioria dos casos, na feira local da comunidade e através de cooperativa que congrega venda
de vários grupos; quanto às dificuldades para a atividade de comercialização, foram apontados com
mais frequência a falta de veículo, de representante e o desconhecimento do mercado. Sobre a
pretensão de expandir as atividades, quase a totalidade das entrevistadas, 8 (oito) mulheres
responderam que tem esse interesse, porém, apontaram a falta de capital como principal dificuldade
para fazer essa expansão.
CONCLUSÕES
Observa‐se que o desenvolvimento do grupo feminino as Mulheres Idealistas mostra‐se cada
dia mais forte, atuando com as equipes de apoio, privilegiando principalmente a agricultura, a
produção de alimentos, valorização no trabalho rural, sistematizando e mudando a mentalidade das
pessoas, incentivando o respeito e a integralidade nas atividades coletivas na busca por melhores

condições sociais, políticas e econômicas, provocando aumento do desenvolvimento sustentável na
região, e principalmente na comunidade ao qual está inserido.
Portanto, o projeto ajuda a manter os trabalhadores no campo, atraindo jovens para o trabalho
rural, mudando a visão antiga de que as pessoas acreditavam que no campo se passava fome,
ensinando a respeitar a comunidade e a terra.
Atualmente, o grupo de mulheres vem se fortalecendo dia após dia e conta com as hortas que
já existiam desde o início de sua fundação, com uma produção de verduras e hortaliças, como exemplo
temos: manga, mamão, acerola, seriguela, goiaba, laranja, limão, maracujá, graviola, couve‐flor, couve‐
manteiga, brócolis, pimenta, pimentão, rúcula, nabo, salsa, cebola, cebolinha, alface, hortelã, coco,
beterraba, tomate, espinafre, jerimum e outros, com a fabricação de vassouras de garrafas pet e
artesanatos variados.
Mesmo com este planejamento, o segmento Mulheres Idealistas tem que conviver com os
entraves como: a falta de transporte (para remoção de produtos até a feira local), falta de apoio, falta
de material para fabricação de vassouras (mesmo se tratando de um produto descartável), algumas
pessoas não fornece, pois visam o lucro daqueles que fabricam. Também os desafios como:
transformações climáticas, pragas nas plantações, destruição nas hortas causadas por outros seres
vivos (passarinhos e outros).
A cultura solidária está presente na maioria das atividades do grupo, onde as mulheres se
juntam e discutem as melhores formas de produção, e se unem na busca por condições dignas de
trabalho e de produção. Com isso, exigem respeito da sociedade e cresce a possibilidade de
manutenção de uma classe que muito tempo esteve a mercê dos mandos do homem, por isso, a
mulher torna‐se com projetos como este, uma pessoa valorizada, capaz de mudar e transformar a
realidade em que atua, propiciando qualidade no trabalho, democracia nas decisões e participação em
todo o processo produtivo
Diante dos progressos e obstáculos, o grupo se organiza, traça metas, faz planejamento, monta
estratégias para que no futuro tenham suporte para dar continuidade as atividades cotidianas, e com
isso, haja melhores condições de vida digna e com satisfação pessoal e profissional a todas as
envolvidas no grupo.
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RESUMO
Este artigo trata do estudo da demanda turística no
estado do Ceará a partir da adoção de técnicas de
análise multivariada. Objetiva tornar mais factível a
descrição do desempenho da atividade turística neste
destino. Considerando a relevância do planejamento e
da prática do desenvolvimento sustentável para o
turismo, o conhecimento dos fluxos turísticos, das
motivações dos turistas e dos impactos do turismo no
destino é condição primordial nesse processo de
tomada de decisões. A partir do delineamento das
variáveis envolvidas na demanda turística e da aplicação
das técnicas de análise multivariada, acredita‐se ser
possível estabelecer a avaliação da demanda. O método
da pesquisa é composto por estágios que englobam
desde o levantamento das informações e sua

categorização, os testes aplicativos das técnicas até a
análise dos resultados obtidos com o tratamento dos
dados pela ferramenta SPSS 21. Como resultado
preliminar, obteve‐se a forte correlação entre a variável
demanda e as variáveis: hospedagem, alimentação,
transporte, compras, número de leitos, ocupação, renda
gerada, diversão. Todavia, o estudo aponta a
necessidade de um número maior de variáveis para
atender o objetivo de melhor explicar o relacionamento
entre os componentes envolvidos com a demanda
turística.

PALAVRAS‐CHAVE: demanda turística, análise multivariada, variáveis.

MULTIVARIATE ANALYSIS FOR EVALUATION OF TOURIST ACTIVITY AS CEARÁ
ABSTRACT

This article deals with the study of tourism demand in
the state of Ceará from the adoption of multivariate
analysis . Aims to make more feasible the description
of the performance of tourism in this destination .
Considering the importance of planning and practice
of sustainable tourism development , the knowledge
of tourism, the motivations of tourists and tourism
impacts on the target condition is paramount in the
decision making process. From the design of the
variables involved in tourism demand and the
application of multivariate analysis techniques ,
believed to be possible to establish the evaluation of
demand . The research method consists of stages that

range from the gathering of information and its
categorization , applications testing techniques to the
analysis of the results obtained with the data
processing by SPSS 21 . Primary tool As a result , we
obtained a strong correlation between demand and
variable variables : housing, food , transportation,
shopping , number of beds , occupancy , income
generated , fun. However , the study indicates a need
for a larger number of variables to meet the goal to
better explain the relationship between the
components
involved
in
tourism
demand

KEY‐WORDS: tourist demand, multivariate analysis, variables.
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1‐ INTRODUÇÃO
O turismo, entendido como fenômeno social e atividade econômica, quando estabelecido
em determinado espaço geográfico, provoca impactos positivos e negativos nos âmbitos
econômicos, sociais, culturais, ambientais. Os destinos turísticos dependem tanto do
planejamento e da prática do desenvolvimento sustentável como do conhecimento dos fluxos
turísticos, das motivações dos turistas e dos impactos do turismo no destino.
Tendo em vista que o acompanhamento do desenrolar do turismo compete ao poder
público, é, portanto de responsabilidade deste o planejamento da atividade. O ato de planejar
está diretamente ligado com o processo de tomada de decisão, o qual se refere às escolhas
estabelecidas a partir do diagnóstico de uma realidade manifestada e do paralelo entre uma
realidade idealizada.
Segundo Denker (1998), o estudo da demanda é relevante para o planejamento turístico,
pois sua análise disponibiliza o conhecimento de sua estrutura, evolução e tendências futuras.
Consiste em uma análise complexa, uma vez que a decisão de viajar está condicionada a
diferentes fatores, os quais influenciam sua estrutura e, consequentemente, seu
desenvolvimento, daí o porquê da necessidade de serem investigados.
Ao longo dos anos a ciência tem desenvolvido ferramentas que auxiliam a análise de
dados tanto em parâmetros quantitativos como em parâmetros qualitativos. Essas ferramentas
consistem em técnicas estatísticas que trabalham os dados obtidos e os transformam em
resultados de análise. A problemática que se levanta neste artigo é: como estabelecer a previsão
da demanda turística utilizando técnicas que forneçam resultados factíveis e confiáveis para
análise e discussão sobre a evolução do turismo em determinado espaço geográfico? A questão
surge em virtude da insuficiência de dados sobre a demanda turística, o que compromete o
planejamento e, por conseguinte o direcionamento estratégico do turismo em destinos
consolidados ou potenciais.
As informações sobre o fluxo turístico no estado do Ceará são oriundas basicamente da
movimentação do Aeroporto Internacional Pinto Martins e da taxa de ocupação hoteleira
conforme aponta o relatório de Indicadores Turísticos produzido pela Secretaria de Turismo do
Estado e publicado em janeiro de 2012. Diante da relevância da atividade para o estado
principalmente no âmbito econômico, a necessidade de análises apuradas sobre a dinâmica da
demanda torna‐se premente. A proposta da pesquisa é tornar a previsão da demanda turística
para o estado do Ceará mais factível e consistente através do uso das técnicas multivariadas de
dados.
Considera‐se que o consumo turístico é algo planejado, não é impulsivo. Antes de viajar o
turista realiza seu planejamento a partir de questões como: Para onde ir? Quais as localidades
mais interessantes ainda não conhecidas? Qual a distância da localidade a ser visitada? O que
gostaria de fazer? Quais os eventos e os atrativos da localidade e qual a sua qualidade? Quanto
gastar com hotel, alimentação, entretenimento, transporte, compras? Qual a renda disponível?
Quanto de gasto parcelar sem comprometer o orçamento?

A atividade turística sofre influência do contexto econômico, seja de ordem
microeconômica ou macroeconômica. Variações cambiais, decisões governamentais, nível de
emprego, catástrofes naturais e sociais e o PIB são alguns exemplos de aspectos que atuam na
economia e que afetam o turismo de forma (MATTOS, 2004). O desafio está em não permitir que
a questão econômica seja o determinante da decisão do turista em viajar ou não. Atrair e tornar
turistas satisfeitos exige do destino turístico, portanto, desenvolver centros de investigação que
permitam gerar conhecimento e informações a respeito do comportamento tão diferenciado de
tal demanda. A demanda em turismo difere‐se de outros tipos de demanda porque seu consumo
atende a necessidades de cunho social, cultural e de lazer, ou seja, necessidades de natureza não
puramente objetiva.
Entende‐se por demanda turística o número de bens e serviços turísticos que as pessoas
desejam e são capazes de consumir, por um determinado valor e em um determinado período de
tempo (LAGE & MILONE, 2001). O conceito de demanda turística traz por finalidade explicar o
comportamento do consumidor, a partir de suas decisões de compras de bens e serviços que
estão à disposição do mercado turístico (LAGE & MILONE, 2001).
Dessa forma o estudo da demanda turística permite conhecer o perfil dos visitantes e suas
motivações (potenciais e atuais), a percepção, apreciação e satisfação aos atrativos pelos
visitantes, as necessidades e o processo de decisão associados ao consumo, o impacto dos
diversos efeitos das várias táticas promocionais, a percepção do risco em aquisições turísticas, os
diferentes segmentos de mercado, como melhorar as chances de sucesso em marketing,
localização geográfica dos visitantes.
Os fatores que condicionam a decisão de viajar influenciam a estrutura da demanda e, por
conseqüência, seu desenvolvimento, podendo ser divididos em (MATTOS, 2004; OMT, 2001):,
Econômicos: nível de renda disponível, nível de preços, política fiscal e controle de gastos
em turismo, financiamento, tipos de câmbio.
Relativos às unidades demandantes: motivação.
Condicionantes socioculturais: formas e estilos de vida, tempo de lazer, costumes de
épocas, crenças ideológicas, religiosas ou políticas.
Fatores políticos;
Fatores Aleatórios: relativos aos sistemas de comercialização, relativos à produção.
Fatores demográficos: idade, sexo, crescimento da população, envelhecimento da
população, tamanho da população.
Situação socioeconômica: economicamente ativos (população ativa), economicamente
inativos (não pertencentes à população ativa), nível educacional.
Meios de transporte utilizados;
Objetivo da viagem;
Localidades preferidas;
Duração da viagem;

Sazonalidade;
Concentração espaço‐temporal.
Para esclarecimento da utilização de variáveis pode‐se tomar como exemplo as variáveis
básicas que podem ser levadas em consideração para uma avaliação qualitativa e quantitativa
das pessoas que usufruem de férias: taxa de partida (percentual da população que sai de férias).
Esta variável relaciona‐se com: densidade populacional (quanto maior a densidade populacional
dos centros urbanos, maior a taxa de partida para férias), categoria socioeconômica (a categoria
social está na dependência da renda, a qual influencia a taxa de partida), forma de viajar
(individual/grupo), serviços de agência de viagem utilizados, importância do grupo de viagem,
dependência dos turistas das férias impostas (férias coletivas das empresas), locais visitados,
ocupações e entretenimento durante a estada, quantidade de turistas que vieram pela primeira
vez ao núcleo ou empreendimento, formas de financiamento da viagem, objetivos das viagens
dos anos anteriores, circunstâncias subjetivas (opiniões, desejos, críticas), decisão da viagem
(quem decidiu quem influenciou na decisão, quem paga a viagem).
Observando a semelhança entre os fatores envolvidos com a demanda turística a partir do
levantamento teórico apresentado, tomar‐se‐à para a pesquisa a variáveis agrupadas por
categoria: econômica, social, cultural, e dentro de cada categoria se aglutinarão as variáveis a ela
pertinentes. A partir do agrupamento torna‐se possível buscar a informação para enquadrá‐la
por categoria e então aplicar a técnica estatística que seja adequada para estabelecer a previsão
da demanda.
A análise multivariada segundo Hair et al. (2006), refere‐se a todos os métodos
estatísticos que simultaneamente analisam múltiplas medidas sobre cada indivíduo ou objeto de
investigação. O constructo da análise multivariada é a variável estatística a qual representa uma
combinação linear de variáveis com pesos empiricamente atribuídos pela técnica multivariada.
Ela é formada de modo a criar escores para cada observação que diferencie ao máximo entre
grupos de observação.
A análise de dados envolve a medida, ou seja, o pesquisador necessita mensurar para
representar de forma precisa o conceito em questão. Conforme Hair et al. (2006) há dois tipos
básicos de medidas: não‐métricas (qualitativas) e métricas (quantitativas). Os dados não métricos
são atributos, características ou propriedades categóricas que identificam ou descrevem um
objeto. Por exemplo, a definição do sexo. Se alguém é do sexo feminino, não pode ser do sexo
masculino, não existe qualquer quantia do sexo, e sim o estado de ser masculino ou feminino. As
medidas métricas envolvem situações de quantia ou magnitude, como nível de renda, nível de
satisfação de consumo.
Dentre as técnicas de análise multivariada de dados, a partir da visão de Hair et al. (2006)
será apresentada a correlação das variáveis a partir do uso da Analise Fatorial. As variáveis
captadas nos estudos disponibilizados pelas secretárias de turismo do Ceará podem ser melhor
trabalhadas utilizando‐se desta ferramenta, tendo em vista que ela se comporta de forma
aceitável as diferentes variáveis utilizadas neste estudo.
A análise multivariada favorece a identificação de maneira simples de relações complexas

difíceis de serem representadas, daí a justificativa de sua grande aceitação no campo da
pesquisa. Sua força reside em ordenar com facilidade um grande número de possíveis
alternativas e identificar as que têm significância estatística. Todavia, vale ressaltar que não
apenas basta ter significância estatística é necessário que o pesquisador questione o significado
prático do resultado, ou seja, suas implicações substantivas e teóricas.
2‐ MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa a ser executada é exploratória, tendo em vista o objetivo de familiarizar‐se
com um assunto ainda pouco explorado, que é a previsão para a demanda turística no estado do
Ceará. Por buscar avanços na compreensão científica do turismo, a pesquisa é de natureza básica
com abordagem quantitativa. Como procedimentos técnicos serão adotados a pesquisa
bibliográfica e o levantamento para capturar as informações necessárias à aplicação das técnicas
multivariadas. A forma de coleta de dados se dará pela captação de estudos disponibilizados
pelas secretárias de turismo nos âmbitos municipal e estadual (SETFOR e SETUR). Os dados serão
tratados e analisados com o uso do software Statistical Package for the Social Sciences ‐ SPSS,
que permite realizar cálculos estatísticos complexos como os propostos pela pesquisa.
3‐ RESULTADOS E DISCUSSÕES
Utilizando o método da Análise Fatorial, tomou‐se as variáveis: demanda, chegadas via
aeroporto, número de leitos disponíveis, ocupação hoteleira e as aplicou no SPSS, obtendo o
seguinte resultado:
Tabela 1 – Matriz de Correlação
Demanda Fort

Chegadas aero

Ocupação

nº de leitos

Hotel

Correlação

Demanda Fort

1,000

,986

,999

,917

Chegadas aero

,986

1,000

,986

,881

Ocupação Hotel

,999

,986

1,000

,916

nº de leitos

,917

,881

,916

1,000

Receita gerada

,997

,980

,996

,895

Fonte: SPSS 21, 2014.
Nesta tabela é possível identificar a correlação das variáveis entre si, os números mais
próximos de 1,000 indicam forte correlação entre as variáveis e números abaixo de 0,5 devem
ser excluídos do estudo por não apresentarem fator de correlação significante para o estudo.

Tabela 2 – Comunalidades
Inicial

Extração

Demanda Fort

1,000

,996

Chegadas aero

1,000

,970

Ocupação Hotel

1,000

,995

nº de leitos

1,000

,879

Receita gerada

1,000

,984

Fonte: SPSS 21, 2014.
Nesta tabela o percentual de cada variável explica o poder de explicação em relação ao
estudo, quanto maior o nível de explicação, melhor será a visão da sua influencia sobre as outras
variáveis.
Tabela 3 ‐ Teste de KMO e Bartlett
Medida Kaiser‐Meyer‐Olkin de adequação de

,615

amostragem.
Qui‐quadrado aprox.
Teste de esfericidade de
Bartlett

df
Sig.

88,027
10
,000

Fonte: SPSS 21, 2014.
O teste de KMO e Bartlett explica a adequação do método de Análise Fatorial para o
tratamento dos dados, na tabela acima o valor foi de 0,615, um valor medíocre, porém, aceitável
para o estudo. Valores abaixo de 0,5 no teste comprovam a incapacidade do método de explicar
a correlação das variáveis.
A seguir, apresenta‐se o resultado da aplicação de correlação linear entre as variáveis: demanda,
hospedagem, alimentação, transporte, compras, diversão e outros. O resultado aponta que a
variável outros é a menos envolvida com as demais variáveis em estudo. Outro ponto a destacar
é a correlação demanda e alimentação, embora intensa, apareceu em menor intensidade do que
a correlação demanda e compras, considerando a variável compras secundária em relação à
variável alimentação.

TABELA 4 ‐ Matriz de proximidade
Correlação entre vetores de valores
demandafor

Hospedagem

Alimentação

Transporte

Compras

Diversão

demandafor

1,000

,922

,876

,983

,909

,959

Hospedagem

,922

1,000

,989

,913

,964

,879

Alimentação

,876

,989

1,000

,852

,930

,823

Transporte

,983

,913

,852

1,000

,930

,943

Compras

,909

,964

,930

,930

1,000

,918

Diversão

,959

,879

,823

,943

,918

1,000

‐,225

‐,565

‐,611

‐,272

‐,575

‐,235

Outros

Fonte: SPSS 21, 2014.

4‐ CONSIDERAÇÕES FINAIS
Preliminarmente pode‐se observar que as ferramentas disponíveis no SPSS ajudam a
compreender o relacionamento entre variáveis ligadas à demanda turística. Percebe‐se que a
pesquisa necessita de mais variáveis para melhor identificar a interação entre as mesmas e por
conseguinte melhor analisar a demanda turística. Tomando por base os resultados obtidos no
SPSS, pode‐se apresentar a correlação entre determinadas variáveis selecionadas no estudo,
porém, se houvesse um número maior de variáveis, poderia‐se extrair resultados mais
explicativos acerca da correlação entre as mesmas.
Os resultados apresentados são a parte inicial do estudo proposto em um projeto de
iniciação científica, o qual terá continuidade na coleta de um maior número de variáveis, bem
como na aplicação de outras técnicas pertencentes à análise multivariada.
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RESUMO
Este artigo foi elaborado a partir de um recorte sob as
reflexões da dissertação de uma das autoras, no
Programa de Mestrado em Hospitalidade, da
Universidade Anhembi Morumbi – UAM. Tem como
objetivo caracterizar o que são Arranjos Produtivos
Locais, além de compreender o Arranjo Produtivo Local
Turismo Lagoas e Mares do Sul, localizado no Estado de
Alagoas, promovendo em suas etapas iniciais a
identificação de quem compõem este arranjo produtivo
e o diagnostico das vantagens e desvantagens que os

participantes encontram no programa. Se caracteriza
como pesquisa exploratória com abordagem qualitativa,
por meio de pesquisa de campo efetuada com 121
pessoas nos (dez) municípios que compõem o Arranjo
Produtivo Local Turismo Lagoas e Mares do Sul, através
da aplicação de questionário semiestruturado, entre
empresários, moradores, órgãos públicos, participantes
e não participantes do arranjo. Os dados foram
apreciados através da análise do discurso.

PALAVRAS‐CHAVE: Arranjos produtivos locais, turismo, vantagens, desvantagens, Alagoas.

ADVANTAGES AND DISADVANTAGES IN PARTICIPATING IN THE LOCAL PRODUCTIVE
ARRANGEMENT TOURISM LAKES AND SEAS OF THE SOUTH‐AL
ABSTRACT
This article was drawn from a cutout under the
reflections of the dissertation of one of the authors, in
the Masters program in hospitality, the University
Anhembi Morumbi‐UAM. Aims to characterize what are
local productive arrangements, in addition to
understanding the Local productive Arrangement
Tourism Lakes and seas of the South, located in the
State of Alagoas, promoting in its early stages the ID of
who make up this productive arrangement and the
diagnosis of the advantages and disadvantages that are

participants in the program. Is characterized as
exploratory research with qualitative approach, through
field research carried out with 121 people in the (ten)
municipalities that make up the Local productive
Arrangement Tourism ponds and the South seas,
through
the
application
of
semi‐structured
questionnaire among entrepreneurs, residents, public
agencies, participants and non‐participants of the
arrangement. The data are assessed through the
analysis of the speech.

KEY‐WORDS: Local productive arrangements, tourism, advantages, disadvantages, Alagoas.

VANTAGENS E DESVANTAGENS EM PARTICIPAR DO ARRANJO PRODUTIVO LOCAL TURISMO
LAGOAS E MARES DO SUL ‐ AL
INTRODUÇÃO
Após o surgimento da Revolução Industrial e em seguida a divisão dos processos de
produção, as aglomerações de empresas com características de Arranjos Produtivos Locais (APLs)
foram surgindo de maneira natural, conforme já havia sido descrito no fim do século XIX pelo
economista Alfred Marshall, quando analisa os distritos industriais ingleses, porém seu
incremento se deu somente no período pós‐guerra (CASTRO, 2009). Os mesmos agrupamentos
de atividades econômicas, também podem ser verificados com as corporações de ofício da Idade
Média, entre os séculos XI e XII onde se reuniam artesãos e comerciantes empenhados na
produção e comercialização de produtos do mesmo tipo, tendo como resultados o lucro para
seus participantes. Estas corporações de ofício seguiam critérios de qualidade e eram contrárias a
imitações, tinham influência para controlar oficialmente os preços da matéria‐prima e da mão de
obra dispensadas em seus produtos.
Os Arranjos Produtivos Locais (APLs) são aglomerações territoriais de agentes
econômicos, políticos e sociais com foco em um conjunto específico de atividades econômicas ‐
que apresentam vínculos mesmo que incipientes. Geralmente envolvem a participação e a
interação de empresas que podem ser desde produtoras de bens e serviços finais até
fornecedoras de insumos e equipamentos, prestadoras de consultoria e serviços,
comercializadoras, clientes, entre outros e suas variadas formas de representação e associação.
Incluem também diversas outras instituições públicas e privadas voltadas para formação e
capacitação de recursos humanos, como escolas técnicas e universidades; pesquisa,
desenvolvimento e engenharia; política, promoção e financiamento (ALBAGLI e BRITO, 2003).
Para Lastres e Cassiolatto (2005):
Tanto a formação dos distritos industriais, como a formação de arranjos como
“sistemas produtivos locais encontra‐se geralmente associada a trajetórias
históricas de construção de identidades e de formação de vínculos territoriais
(regionais e locais), a partir de uma base social, cultural, política e econômica
comum. Sistemas são mais propícios a desenvolverem‐se em ambientes
favoráveis à interação, cooperação e confiança entre os atores. A ação de
políticas, tanto públicas como privadas, pode contribuir para fomentar e
estimular (e até mesmo destroçar) tais processos históricos de longo prazo”
(LASTRES e CASSIOLATTO, 2005, p. 04).

A incorporação da abordagem de APLs na esfera das políticas públicas e privadas ocorreu
rapidamente nos países desenvolvidos. No Brasil, tal incorporação ocorreu a partir de 1999 no
âmbito do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) (LASTRES, 2007). O turismo neste mesmo
período, final dos anos 90, surge como um elemento chave no Brasil, gerando perspectiva de
crescimento econômico e distribuição de renda, em todas as regiões; e é neste novo contexto de
desenvolvimento que a proximidade territorial também é reconhecida como melhor modo para

facilitar a troca de conhecimentos tácitos, o que de acordo com Nonaka e Takeuchi (1997), é o
conhecimento muito pessoal, difícil de ser repassado, adquirido ao longo da existência humana.
O ARRANJO PRODUTIVO LOCAL TURISMO LAGOAS E MARES DO SUL ‐ AL
Entre 2002 e 2003, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas de
Alagoas (SEBRAE‐AL), encampou a proposta dos APLs como linha de ação do órgão. A partir de
2003, em conjunto com o Governo do Estado de Alagoas, inicia o Programa dos Arranjos
Produtivos Locais
(PAPL), que se estabeleceu, desde então, como uma política de
desenvolvimento local, onde o Arranjo Produtivo Local Turismo Lagoas e Mares do Sul (Figura 1),
teve inicio em 2004, constituído por dez municípios são eles: (Barra de São Miguel, Coqueiro
Seco, Coruripe, Feliz Deserto, Jequiá da Praia, Pilar, Roteiro, Maceió ‐ Pontal da Barra e Santa
Luzia do Norte).

Figura 1 – Municípios que compõem o APL Turismo Lagoas e Mares do Sul.
O conceito de APLs como sendo estratégias inovadoras de desenvolvimento local em que
os atores sociais, stakeholders, estão inseridos em uma rede de relacionamentos em que todos
interagem e tentam influenciar seus pares mutuamente e onde surgem parcerias e alianças
conforme os interesses individuais e coletivos (SANTOS e GÓMEZ, 2010), vêm sendo utilizado
principalmente nos países em desenvolvimento, uma vez que nesses, geralmente, são
encontrados desde arranjos e sistemas de inovação complexos, até aqueles onde há uma
integração mais rudimentar, como no caso do objeto desse estudo, onde as Micro e Pequenas
Empresas (MPEs) são as indutoras do desenvolvimento local.

A descentralização do turismo mundial contribui, para a redução das desigualdades e
promove um ambiente favorável ao desenvolvimento mais equilibrado em outras partes do
globo. Significa também uma via de inclusão do Turismo na estratégia de luta contra a pobreza,
vinculando a atividade aos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (BRASIL, 2010).
No Estado de Alagoas, onde está situado o APL turismo Lagoas e Mares do Sul, houve um
aumento de 8,56% no fluxo de passageiros em todo o ano de 2011, comparado a 2010. Mais de 1
milhão e 543 mil pessoas passaram, em 2011, pelo Aeroporto Internacional de Zumbi dos
Palmares, localizado na capital do Estado, e cerca de 140 mil pessoas embarcaram e
desembarcaram apenas no mês em dezembro em voos nacionais e internacionais (INFRAERO,
2011). O verão é a época de alta temporada (período em que o destino Maceió recebe o maior
número de turistas) e toda a economia fica aquecida, movimentando hotéis, bares, restaurantes
e o Aeroporto Internacional. No âmbito nacional, as localidades que mais emitem turistas para
Alagoas, são: Sudeste, com 48% com destaque para (São Paulo, Campinas, Belo Horizonte e Rio
de Janeiro), a região Nordeste 24%, principalmente (Sergipe e Pernambuco), com 14% a região
Sul em especial (Londrina e Porto Alegre), com 12%; a região Centro‐Oeste com evidência para
(Brasília) em seguida a região Norte com 2% tendo ênfase o Pará; já no campo internacional,
representa 4% dos turistas, sendo os principais países: Itália, Argentina e Chile.
O aumento no fluxo de passageiros reflete o bom momento pelo qual o turismo alagoano
vem passando, com novos investimentos em infraestrutura e serviços, e também é resultado das
ações de divulgação do Estado nos mercados emissores, com a parceria das secretarias
municipais e do empresariado local (ALAGOAS, 2011). O crescimento no fluxo de passageiros do
aeroporto se reflete também na ocupação dos hotéis, que tiveram média de ocupação em
janeiro de 2012 acima de 80%. Informações repassadas por meio de empresários associados à
Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Alagoas (ABIH‐AL) demonstram que, a maioria dos
hotéis em Maceió e alguns do litoral Norte e Sul apresentaram 80 a 90% de ocupação. Diante dos
números exibidos, revela‐se o potencial do Estado de Alagoas como fluxo turístico receptivo,
sendo a atividade turística já consolidada, um dos setores mais promissores da economia do
Estado. As condições de acesso e permanência no local são elementos essenciais para um o
sistema produtivo em turismo. A praia, o mar, o sol são elementos que antecedem e compõem o
ambiente (BENI, 2001, p.31).
Em Alagoas, o turismo disposto como atividade econômica produtiva teve início em
1986 com a criação da Empresa Alagoana de Turismo – EMATUR e a partir da iniciativa privada,
com a implantação do Jatiúca Resort Hotel (1981), que consolidaram o Estado como um dos
principais polos de turismo do Nordeste (CALHEIROS, 2000). O turismo tem crescido nas
praias do Estado com a chegada de brasileiros e também de estrangeiros, graças a melhorias no
Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares que está localizado na Região Metropolitana de
Maceió, entre a capital e a cidade de Rio Largo, e a expansão da infraestrutura hoteleira; com
isso vem se revelando como uma possibilidade de desenvolvimento econômico para muitos
dos municípios “tratando‐se de uma das âncoras econômicas para a retomada do

desenvolvimento no Estado, por ser segmento dinâmico e com ampla expressividade na
economia mundial” (ADTP, 2004, p.126).
Em algumas análises teóricas, confirma‐se que o conceito de arranjos produtivos locais
está sendo empregado como sinônimo de cluster ou aglomerados, no entanto existem aquelas
análises que propõem que um arranjo só pode ser considerado um cluster ou aglomeramento
industrial caso se encontre em um estágio de aglomeração mais avançado, com a percepção
nítida da responsabilidade de gestão assumida por cada um dos atores dentro da aglomeração.
Observa‐se também como sendo um dos aspectos principais quanto aos arranjos produtivos
locais, é que a formação destes se dão em função da configuração setorial e geográfica, onde
estão concentrados, dessa forma evidenciando o papel das autoridades ou instituições locais
para a organização e administração das empresas, onde apenas um único grupo de empresas,
não seria suficiente para que todos os envolvidos saíssem lucrando.
METODOLOGIA
Durante a pesquisa de campo, foram aplicados 121 questionários, semiestruturados no
período de 17/05/2012 a 12/06/2012, com os participantes e potenciais participantes no Arranjo
Produtivo Local de Turismo Lagoas e Mares do Sul, contemplando os dez municípios que os
representam. A apreciação dos dados foi realizada por meio da análise de discurso.
A compilação de diversos dados que foram coletados mediante consultas aos sites na
internet do programa APLs junto a Secretaria de Estado do Planejamento e do Desenvolvimento
Econômico de Alagoas (SEPLANDE‐AL); ao SEBRAE‐AL através do Sistema de Informação da
Gestão Estratégica para Resultados (SIGEOR); ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior (MDIC) e ao Ministério do Turismo (Mtur) por meio da plataforma CADASTUR ‐
sistema de cadastro de empreendimentos, equipamentos e profissionais na área de turismo,
permitiu acesso a diferentes informações, como por exemplo: quantidade de unidades
habitacionais (apartamentos) nos estabelecimentos de meios de hospedagem, e endereços
eletrônicos dos prestadores de serviços turísticos, resultando nas seguintes informações: nome
do estabelecimento, endereço, município, número de telefone, nome do responsável e ramo de
atividade.
O entendimento quanto à identificação dos estabelecimentos a serem pesquisados no
APL Turismo Lagoas e Mares do Sul utilizados pela pesquisadora foram: bares restaurantes e
similares (abrangeu todos os tipos de estabelecimentos comerciais, que forneçam alimentação
e/ou bebidas); meios de hospedagens (correspondeu aos estabelecimentos comerciais que
disponibilizassem hospedaria) ambos mediante pagamento; formalizados ou não, e o item
“outros” compreendeu: barracas, ambulantes, associações, empresas de mergulho, colônia de
pescadores, moradores, ONGs, e turistas permitindo um conhecimento mais específico quanto

ao universo dos entrevistados; o item parceiros foi sugerido pelo SEBRAE‐AL, como sendo as
empresas e órgãos efetivos no PAPL de Alagoas.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Existem dificuldades na caracterização de um arranjo produtivo, justamente porque os
sistemas produtivos nem sempre são claramente aglomerados ou dispersos, em relação ao
turismo ‐ área de serviços ‐ vem se adotando em maior escala, aqui no Brasil o termo APLs, no
entanto, a maior parte das referências internacionais utiliza o termo cluster. Mas, essa
dificuldade de classificação não altera o fato essencial de que a aglomeração traz ganhos em
eficiência coletiva, baseados nas inter‐relações empresariais, que raramente poderiam ser
atingidos pelos produtores isolados (AMATO NETO, 2000).
Vários foram os fatores quer sejam positivos e/ou negativos que agregam ou afastam os
participantes do APL Turismo Lagoas e Mares do Sul, o qual se destaca ao se desenvolverem de
maneira assertiva se transformando em uma vantagem competitiva dentro do arranjo, e tende a
impulsioná‐lo (PORTER, 1993), esta afirmação está representada através da pergunta:” Quais são
as vantagens e as desvantagens de participar do APL Turismo Lagoas e Mares do Sul? , ficando
explicitado nas entrevistas abaixo:
“A vantagem é que eles tentavam coloca agente em cooperativas né os bares
como tinha que ser em parceiros, as desvantagens é a falta o comprometimento
de interesse do pessoal daqui do projeto que eles oferecem” (Entrevistado 65).
“Para os empreendimentos a gente vê uma oportunidade de é... desenvolver a
atividade de forma sustentável que hoje é um dos requisitos mais solicitados né?
Que os empreendimentos sejam sustentáveis não só do ponto de vista ambiental,
mas, econômico e social, né? Com a inclusão de pessoas, inclusão produtiva, né?
A inclusão social obviamente, e as questões econômicas e financeiras que
envolve todo o negócio né? É dentro desta perspectiva do arranjo, que é uma
estratégia de desenvolvimento local né?” (Entrevistado 124).
“[...] Vantagens: trabalho realizado em conjunto, parceria, interação técnica,
social e institucional [...]” (Entrevistado 124).
“Olha, desvantagem é você ter essa energia não é, e ter o nivelamento em
termos de responsabilidade de vontade entre todos os envolvidos não é, uma
coisa é você estar envolvido, outra coisa é você estar comprometido. A gente vê
muita gente envolvida, mas comprometimento tá ainda um pouco distante”
(Entrevistado 98).
“[...] as vantagens porque a gente tá falando aí quando a gente observou o APL
a gente observou a metodologia de cluster, principalmente que foi difundida no
sul da Itália né? então quando a gente pensou nisso a gente penso que era muito
positivo porque as dentro do turismo o que eu posso falar porque eu tenho

propriedade por formação ãh, o turismo ele acontece na cadeia produtiva né? A
atividade é estritamente privada ponto, isso eu já tenho consciência ãh, então... é
positivo porque quando a gente desenvolve um programa que vai diretamente
trabalhar por meio da cadeia produtiva, é óbvio que a gente vai conseguir ter um
um resultado positiva no que tange a questão da economia a questão da
concentração de de de pessoas que trabalham com a mesma atividade, em prol de
um desenvolvimento né coletivo é pensar a questão do coletivo para atender o
individual e aí junto vem a reboque a questão da inclusão social, da melhoria da
qualidade de vida, aquecimento da economia de base, geração de emprego e
renda, entre outros fatores que eu a que eu considero extremamente importantes”
(Entrevistado 126).
No caso do turismo, os clusters são vistos como uma excelente estratégia para a criação de
vantagens competitivas e vêm sendo utilizados, pelas destinações turísticas, como forma de se destacar
na atividade turística.

Todavia, por mais que as características de um APL se assemelhem às de um cluster em
sua essência, para Caporali e Volker (2004) o APL é apenas um tipo particular de arranjo, onde
participam empresas de micro, pequeno e médio porte. É uma forma importante de organização
produtiva para o desenvolvimento da localidade em que está inserido, impactando também no
âmbito social, regional e nacional.
CONCLUSÃO
Concluiu‐se que os municípios que formam o APL Turismo Lagoas e Mares do Sul, não se
encontram amadurecidos o suficiente para trabalharem de maneira cooperada, ou em redes
empresariais, prevalecendo à individualidade e o amadorismo. Quanto aos seus participantes são
formados na sua maioria por profissionais do setor turístico e por órgãos governamentais.
Entre os participantes do APL, as vantagens encontradas são o compartilhamento das
informações técnicas, através dos treinamentos efetuados no programa; visibilidade para o
destino Lagoas e Mares do Sul, o que acarreta em ganhos reais para todos os envolvidos; as
desvantagens: falta de comprometimento dos participantes, o que enfraquece o grupo; excesso
de reuniões, ausência de resultados práticos e eficazes.
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RESUMO
Apesar do turismo de eventos ser um segmento em
destaque em Fortaleza, por conta da Copa das
Confederações 2013 e da Copa do Mundo FIFA 2014,
nos últimos anos, o Fortaleza Convention & Visitors
Bureau‐ FCVB, responsável pela captação de eventos
nacionais e internacionais para o município de Fortaleza
e adjacências, tem demonstrado certa decadência. O
que justificou este estudo que objetivou investigar o
cenário estratégico de captação do FCVB entre os anos
de 2010 e 2012. Os objetivos específicos foram:
identificar as estratégias de captação e ferramentas de
promoção do FCVB; apontar os impactos econômicos
que o turismo de eventos trouxe ao turismo local;

pontuar os resultados obtidos pelo FCVB nos últimos
três anos; e anunciar a evolução dos CVB concorrentes
no ranking brasileiro de localidades captadoras de
eventos internacionais e suas principais tendências
promocionais. Realizou‐se pesquisa documental e
bibliográfica através do levantamento de dados sobre o
FCVB, turismo de eventos, marketing turístico,
estratégias de captação de eventos. Concluiu‐se que
ainda há muito que inovar para que o FCVB reassuma
sua posição de destaque entre os CVBx tanto do
Nordeste como em todo o Brasil, principalmente no que
tange ao suporte das mídias sociais no processo de
captação e melhoria das ações promocionais.

PALAVRAS‐CHAVE: Fortaleza Convention & Visitors Bureau, Estratégias de captação de eventos, Turismo de
eventos e Marketing turístico.

THE STRATEGIC SCENARIO OF THE FORTALEZA CONVENTION AND VISITORS BUREAU BETWEEN
THE YEARS 2010 AND 2012
ABSTRACT
Despite of the Tourism Event be a segment currently
featured on the 2013 Confederations Cup and 2014 FIFA
World Cup, in recent years the Fortaleza Convention &
Visitors Bureau has been losing ground in the national
scene of events attraction. In this context it was relevant
to make this study about the evolution of the FCVB
strategies, since it is the entity responsible for attracting
national and international events to the city and its
surroundings. The study aimed to investigate the

strategic scenario of the FCVB between the years 2010
and 2012, so that the specific objectives were to: identify
capturing strategies and promotion tools used by FCVB;
show the local economic impact of the tourism events
segment; describe the main FCVB’s results in the last
three years; and announce the evolution of CVB's
competitors in the Brazilian ranking of localities which
capture international events. Therefore, a theoretical
research of documents and literature was done by using

KEY‐WORDS: Fortaleza Convention & Visitors Bureau, Attracting events strategies., Events tourism and Marketing
tourism.

A EVOLUÇÃO DO CENÁRIO ESTRATÉGICO DE CAPTAÇÃO DO FORTALEZA CONVENTION &
VISITORS BUREAU DE 2010 A 2012
INTRODUÇÃO
Diante de um cenário cada vez mais competitivo, agir estrategicamente é um dos maiores
desafios do turismo de eventos. Por analisar como é dado o processo de sustentação dos eventos
da capital cearense, tem‐se como objetivo principal verificar o cenário estratégico de captação do
Fortaleza Convention & Visitors Bureau (FCVB) entre os anos de 2010 e 2012. Especificamente,
visa‐se identificar quais são as estratégias de captação e as ferramentas de promoção utilizadas
pelo FCVB; apontar os impactos econômicos que o turismo de eventos vem trazendo ao turismo
local; pontuar os resultados obtidos pelo FCVB nos últimos três anos; e, por fim, anunciar a
evolução das localidades concorrentes de Fortaleza no ranking brasileiro de localidades
captadoras de eventos internacionais, de modo a conhecer as principais tendências promocionais
de seus respectivos CVBx.
Sabe‐se que Fortaleza tem no turismo de eventos um dos maiores colaboradores na atividade
turística local. De acordo com a Secretaria de Turismo do Ceará (SETUR‐CE), apenas no ano de
2010, R$ 373,3 milhões foram gerados pelo setor. Para Fortaleza, investir no turismo de eventos
não significa apenas mobilizar o trade turístico, mas combater a sazonalidade, promover uma
imagem positiva da cidade, ampliar taxas de permanência dos turistas e movimentar a economia.
É diante da vasta lista de benefícios diretos e indiretos que essa atividade traz à localidade, à
comunidade e aos investidores que o FCVB necessita se destacar cada vez mais perante as
localidades concorrentes a nível regional – que são, de acordo com a análise do ranking ICCA1 de
cidades brasileiras‐ Salvador, Natal e Recife. Apesar de, atualmente, Fortaleza deter o novo
Centro de Eventos, inaugurado em 18 de agosto de 2012, e ser sede da Copa das Confederações
2013 e da Copa do Mundo 2014, o FCVB necessita expandir‐se no segmento de eventos nacionais
e internacionais. Necessidade um tanto quanto urgente, já que, nos últimos anos, vem caindo na
quantidade de eventos captados e em captação, deixando, um total de 116 eventos em 2010 e
por apenas 86 eventos em 2012, segundo a revista Convention News 2010 e 2012.
Diante deste panorama as seguintes indagações foram elaboradas: qual a importância do
Fortaleza Convention & Visitors Bureau para o crescimento e desenvolvimento do turismo de
eventos na cidade de Fortaleza? Quais estratégias de captação e ferramentas de promoção estão
sendo utilizadas? Essas estratégias estão de fato refletindo em uma maior captação de eventos?
Quão competitivo o FCVB vem se mostrando nos últimos anos? Quais ferramentas de promoção
ainda poderão ser exploradas? Entendida a importância do turismo de eventos para Fortaleza e,
acima de tudo, os seus desafios, é crucial pontuar o trabalho do Fortaleza Convention & Visitors
Bureau, que, desde 21 de maio de 1996, atua como representante oficial do município de
Fortaleza e regiões convizinhas perante a tarefa de incrementar a captação de eventos local.
1

Ranking anual com o número de eventos internacionais captados por países e cidades. Realizado pelo International
Congress and Convention Association (ICCA).

MATERIAIS E MÉTODOS
Este trabalho se enquadra no método dedutivo. Realizou‐se pesquisa bibliográfica sobre turismo
de eventos, estratégias de captação e Fortaleza Convention & Visitors Bureau, e se elaborou uma
análise estatística, descritiva e comparativa dos dados sobre o turismo de eventos de Fortaleza
entre os anos de 2010 e 2012. Contou‐se ainda com a obtenção de dados e materiais
institucionais obtidos através de uma pesquisa documental (visitas técnicas, telefonemas, e‐mails
e entrevistas com funcionários do Fortaleza Convention) junto ao FCVB durante o mês de março
de 2013. Realizou‐se o armazenamento de informações sobre o turismo de eventos e o turismo
local, fornecidas pela SETUR nos anos 2010 e 2011; sobre os resultados anuais do FCVB nos anos
2010, 2011 e 2012 divulgados pela revista Convention News; e sobre o ranking ICCA de cidades
brasileiras que mais captaram eventos internacionais em 2010 e 2011, lançado anualmente pelo
próprio ICCA.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
As tabelas serão examinadas quanto ao número de eventos, turistas e receitas, sendo
apresentadas anualmente, objetivando uma visão isolada dentro do período estudado; já os
gráficos serão analisados no período total, objetivando a comparação durante todo o período e
permitindo a análise de crescimento ou não dos dados pesquisados.
 Números do turismo de eventos em Fortaleza
Anualmente, a SETUR‐CE disponibiliza relatórios sobre o turismo no Ceará. Os números a serem
analisados a seguir fazem parte de um quadro comparativo do turismo da capital cearense, em
confronto aos diversos segmentos que o abrangem. Verificou‐se a diminuição de
representatividade do FCVB está relacionada com um eventual enfraquecimento do segmento de
eventos na atividade turística de Fortaleza.
 Resultados 2010 – SETUR‐CE
O ano de 2010 foi marcado pelo anúncio de que o Brasil sediaria a Copa do Mundo de 2014 e que
várias cidades brasileiras seriam escolhidas como cidades‐sede. Durante tal ano‐base, segundo
dados da SETUR/CE, cerca de 8,1% dos turistas que chegavam à Fortaleza eram turistas de
eventos, correspondendo a aproximadamente 218 mil turistas. Destes, prevê‐se um gasto médio
de R$ 1.510,31, ou seja, cerca de R$ 329.292.889,30 foram inseridos e movimentados em
Fortaleza nos diversos setores da economia local, tendo em vista apenas o consumo dos turistas
de eventos. Valor que representa um gasto per capita/dia de R$ 263,39; bastante superior à
média geral de todos os setores de turismo avaliados na pesquisa (aproximadamente 52,60% a
mais que o gasto per capita/dia do turista de segmentos que não seja o de evento). Ainda no ano
de 2010, Fortaleza alcançou a marca de R$ 373,3 milhões gerados em receita turística de
eventos, o que equivale a 9,18% da receita turística fortalezense.
 Resultados 2011 – SETUR‐CE

Em 2011, com o início das obras de construção do novo Centro de Eventos do Ceará, Fortaleza se
intensificou ainda mais no segmento de eventos. Ainda em 2011, Fortaleza foi confirmada como
uma das quatro cidades‐sede a ter jogos da Copa das Confederações em 2013. A definição foi
divulgada pela FIFA, e colocou a cidade como uma das principais sedes da Copa do Mundo de
2014. Nesse ano, cerca de 09,20% dos turistas que chegavam à Fortaleza eram turistas de
eventos; atividade que captou cerca de 262 mil turistas, segundo dados da SETUR/CE. Destes,
prevê‐se um gasto médio de R$ 1.612,43, ou seja, cerca de R$ 422.550.180,94 foram inseridos e
movimentados em Fortaleza nos diversos setores da economia local, tendo em vista apenas o
consumo dos turistas de eventos. Valor que representa um gasto per capita/dia de R$ 152,12;
bastante inferior à media geral de todos os setores de turismo avaliados na pesquisa. Ainda em
2011, Fortaleza alcançou a marca de R$ 487,1 milhões em receita turística de eventos, o que
equivale a 10,82% da receita turística de Fortaleza, mostrando um bom aumento de
representatividade do segmento de eventos neste ano. Dos principais resultados comparados dos
anos 2010 e 2011 referindo‐se a frequência, gastos e receitas turísticas de Fortaleza, observamos
os seguintes fatos: Fortaleza aumentou em 1,1% o número de turistas motivados pelo segmento
de eventos; o turista de eventos em Fortaleza passou a gastar menos diariamente, no entanto, em
sua média geral per capita, ele chegou a gastar cerca de R$ 102,12 a mais; e o segmento de
eventos aumentou sua representatividade no cenário turístico fortalezense ao gerar mais
receitas turísticas (aumento de 1.64%).
 Resultados do FCVB de 2010 a 2012
Conclui‐se que a diminuição de captação do FCVB não se relaciona com um eventual
enfraquecimento do segmento de eventos na atividade turística de Fortaleza. Por não estar
relacionada a fatores externos analisou‐se se tal diminuição de representatividade se referia a
fatores essencialmente internos, buscando‐se o porquê de tal situação, sempre verificando se
estava ou não relacionada com as estratégias de captação adotada pelo FCVB.
 Resultados 2010 – FCVB
Em 2010, o trabalho da prefeitura e do governo do estado era montar ações e estratégias para
tornar Fortaleza um destino sede da Copa do Mundo. De acordo com Colombo Cialdini, o então
presidente do FCVB, muito foi pensado em qualificação e treinamento dos profissionais do setor
de eventos. A partir dos dados obtidos pela revista Convention News, observa‐se que o panorama
geral de captação de eventos no ano de 2010 foi de119 eventos, sendo 63 captados, apoiados e
realizados no mesmo ano e 56 para anos futuros.2 Observou‐se que o FCVB alcançou uma marca
única de 24 visitas técnicas, das quais metade resultou em captações. Além disso, foram
realizados 13 treinamentos de profissionais e associados, o que resultou em um aumento de 34%
no número de associados durante esse ano‐base. Dentre os principais eventos captados e
apoiados no ano de 2010 ou em captação para os anos subsequentes, destacam‐se, segundo
resultados da Convention News 2010: Dragão Fashion 2010 (8.000 participantes), Olimpíadas

2

Durante cada ano-base, o CVB capta e apoia eventos para o ano em vigência e para os anos seguintes. O termo “Em
captação” refere-se aos eventos captados para anos posteriores ao ano base.

Escolares 2010 (5.000) e 52ª Convenção Nacional e 42ª Convenção Estadual do Comércio Lojista
2011 (5.000).
 Resultados 2011 – FCVB
O ano de 2011 foi marcado pela intensificação dos treinamentos e aumento no número dos
associados. Uma das principais ações do FCVB foi junto às recepções de hotéis associados, a fim
de incentivar a cobrança do room tax, taxa paga pelo hóspede destinada ao Convention Bureau.3
A partir dos dados obtidos pela revista Convention News, observa‐se que o panorama geral de
captação de eventos do FCVB foi reduzido a 124 eventos gerais. É válido ressaltar que 96 deles
foram captados, apoiados e realizados ainda em 2011, enquanto os demais 28 eventos se tratam
de captações futuras. Percebeu‐se que a diminuição no panorama geral de captação do FCVB
pode ser associada à diminuição no número de visitas técnicas, uma vez que tais atividades são
cruciais para a captação, assim o FCVB concretizou, em 2011 apenas 14 visitas técnicas, das quais
dez 10 resultaram em captações. Ainda em 2011, fora notório o investimento em treinamentos,
no entanto, diminuíram os resultados no número de associados. Dentre os principais eventos
captados e apoiados no ano de 2011 ou em captação para os anos posteriores, destacaram‐se,
em número de participantes, o IV Congresso Internacional de Odontologia (7.000 participantes) e
o 44º Congresso Brasileiro de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico‐Facial (6.000 participantes).
 Resultados 2012 – FCVB
O ano de 2012 foi marcado pela intensificação dos treinamentos e pelo aumento no número de
associados. A equipe FCVB, mais uma vez, utilizou‐se de ações para incentivar a cobrança do
room tax. Abriram‐se também discussões sobre o event tax, taxa similar ao room tax, mas
direcionada a participantes de eventos.4 A partir de dados obtidos pela revista Convention News,
observa‐se que o panorama geral de captação de eventos do FCVB fora bastante reduzido, chegou
a apenas 86 eventos totais. É válido ressaltar que 61 deles foram captados, apoiados e realizados
ainda em 2012, enquanto os demais 25 eventos foram captações para anos futuros. Quanto as
atividades estratégicas do FCVB em 2012, observou‐se que este alcançou uma marca de 15 visitas
técnicas, não sendo divulgadas quantas foram convertidas em captações de fato. Coforme dados
da Revista Convention News em 2012, foi consolidado um total de 25 treinamentos de
profissionais e associados, o que resultou em um aumento um pouco menor se comparado aos
anos anteriores: apenas 10%. Dentre os principais eventos captados e apoiados no ano de 2012
ou em captação para os anos posteriores, destacaram‐se, segundo resultados da Convention
News 2012: 3º Congresso Internacional 2016 (4.000); XX Congresso Brasileiro de Contabilidade
2016 (15.000), 21º Congresso Brasileiro de Apicultura 2016 (6.000)
5.2.4 Resultados 2010, 2011 e 2012 – FCVB

3

RESULTADOS positivos em 2011. Diário do Nordeste, Fortaleza, 22 dez. 2011. Seção Turismo. Disponível em:
<http://diariodonordeste.globo.com/materia.asp?codigo=1086587>. Acesso em: 15 mar. 2013.
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CONVENTION Bureau apresenta resultados. Diário do Nordeste, Fortaleza, 20 dez. 2012. Seção Turismo. Disponível
em: <http://diariodonordeste.globo.com/materia.asp?codigo=1216007>. Acesso em: 15 mar. 2013.

O triênio 2010‐2012 foi marcado pelo amplo interesse do FCVB em expandir‐se nas atividades de
treinamento e captação de novos associados. Com esse destaque nos treinamentos, houve
reflexos na relativa diminuição das atividades de captação. Em 2010 a equipe FCVB fechou o ano
com 119 eventos, em 2012, foram apenas 86 eventos, uma redução de 27,73%.
Figura 1. Número de eventos do FCVB nos anos 2010, 2011 e 2012.
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Fonte: Convention News – Resultados de 2010, 2011 e 2012

O que mais chama atenção nesse panorama geral é o fato de que os eventos captados em longo
prazo sofreram um decréscimo constante, ou seja, os eventos captados para anos futuros
mantiveram uma queda estável. Se em 2010 a equipe FCVB captou 56 eventos para anos
posteriores ao seu ano de atuação (2011 a 2013), em 2011, ela captou apenas 28 eventos para o
período de 2012 a 2015; redução de 50% em um ano. E seguiu caindo em 2012, reduzindo para 3
o total de eventos captados para anos futuros (2013 a 2016). Como contraparte, como se pode
ver no Gráfico 2, as atividades do FCVB cresceram. Principalmente devido ao aumento dos
treinamentos, que eram 13 em 2010, chegaram a 20 em 2011, e encerraram 2012 sendo 25.
Crescimento de uma atividade que evoluiu 192,30%, mas, em efeitos numéricos, não representa
captação. Outra observação relevante quanto às atividades do FCVB é que o número de visitas
técnicas decaiu 37,5% entre os anos 2010 e 2012; atividade essencial para captações futuras.
Figura 2. Evolução das atividades estratégicas do FCVB nos anos 2010, 2011 e 2012.
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5.3 Concorrentes regionais do FCVB e Ranking ICCA de cidades brasileiras 2010, 2011 e 2013 –
FCVB
O Fortaleza Convention & Visitors Bureau caiu em números de captação nos últimos três anos.
Apesar de isso ser visto como uma fragilidade na finalidade básica de um CVB, é importante
observar que efeitos negativos foram trazidos através dessa diminuição, uma vez que o CVB caiu
em representatividade e importância organizacional tanto no cenário internacional como no
nacional. De modo a suprir tal informação, analisou‐se a o ranking ICCA de cidades brasileiras
que mais captaram eventos internacionais, pois no Brasil não existem publicações quanto ao
ranking brasileiro de captações em eventos a nível nacional e o próprio ranking ICCA dá margem
para se conhecer quais são os principais CVBs concorrentes de Fortaleza. Em divulgação
internacional feita pelo relatório anual do Internacional Congress and Convention Association
(ICCA), em 2010, Fortaleza encontrava‐se na 8ª posição do ranking nacional, ficando atrás de
cidades nordestinas, como Salvador e Recife, além de encontrar‐se empatada com Natal.
Em 2011, observou‐se uma queda simbólica, apesar de apresentar uma estável quantidade em
eventos internacionais captados. O fato é que os concorrentes cresceram e Fortaleza estagnou,
assumindo a 11ª posição do ranking nacional, ficando não apenas atrás de Salvador e Recife, mas
perdendo posição para Natal. Em 2012, é notável a ascensão de Fortaleza ao captar 8 eventos
internacionais, ultrapassando concorrentes como Recife (5 eventos) e Natal (captação inferior a 5
eventos internacionais). Fortaleza cresceu, enquanto seus concorrentes caíram. Salvador desceu
uma posição no ranking, apesar de ainda ser bem superior a Fortaleza, captando o dobro de
eventos. Tal crescimento já era esperado, pois, em 2012, Fortaleza já se utilizava do novo Centro
de Eventos do Ceará. Ainda assim, questiona‐se o porquê de Fortaleza como localidade crescer,
enquanto o FCVB como entidade captadora, não.
5.3.4 Resultados 2010, 2011 e 2012 – Ranking ICCA
Quanto a evolução dos CVBs concorrentes, Natal, por exemplo, que, em 2010, encontrava‐se no
mesmo patamar de Fortaleza, ultrapassou‐a em 2011; porém, em 2012, a cidade simplesmente
saiu do ranking ICCA por não atingir o mínimo de 05 captações internacionais. Recife evoluiu de
2010, quando captou 07 eventos internacionais, para 2011, quando atingiu a marca final de 10
eventos dessa mesma natureza, porém, em 2012, perdeu lugar para Fortaleza ao decair em
captação (5 eventos).
Figura 3. Evolução do FCVB e de seus concorrentes regionais quanto ao nº de eventos internacionais
captados (2010 a 2012).
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Fonte: ICCA – Resultados de 2010 a 2012

Salvador foi a localidade que mais se destacou. Em 2010, captou 09 eventos internacionais e em
apenas um ano, 2011, atingiu o êxito de 17 eventos, quase duplicando a sua marca e mantendo
destaque, apesar de cair uma posição (16 eventos) em 2012.
Tabela 1 – Quadro comparativo: Ferramentas promocionais do FCVB e SCVB.










QUADRO COMPARATIVO
Ferramentas promocionais dos CVBx Fortaleza e Salvador
Ferramenta promocional
FCVB
SCVB
Materiais institucionais
Sim
Sim
Materiais promocionais e comerciais
Sim
Sim
Material para imprensa
Sim
Sim
Promoções anunciadas por associados
Sim
Sim
Realização de famtours e press trips
Sim
Sim
Marketing direto
Sim
Sim
Mala Direta
Sim
Sim
E‐mail
Sim
Sim
Telemarketing
Vendas pessoais
Sim
Sim
Visitas técnicas
Sim
Sim
Participação em eventos
Marketing eletrônico
Sim
Sim
Website próprio
Sim – em maio/2013
Sim – em maio/2011
Facebook
Não
Sim
Twitter

Fonte: FCVB/SCVB

Salvador é considerado, portanto, um destino modelo, não apenas pelo desempenho no ranking
ICCA, mas por suas conquistas como localidade nordestina em crescimento. A partir destes
dados, realizou‐se uma análise comparativa das ferramentas promocionais dos CVBx Fortaleza e
Salvador, a fim de identificar eventuais tendências promocionais do Salvador Convention &
Visitors Bureau (SCVB), além de verificar ferramentas de uso do SCVB que ainda não são
exploradas pelo FCVB.
Constatou‐se que o FCVB é defasado em relação ao uso das mídias sociais em seu marketing
eletrônico. Apesar de recentemente haver aderido ao Facebook, mostra‐se bastante atrasado em

relação à adoção de tal tendência, uma vez que o fez com um atraso de 02 anos em relação ao
SCVB. Ademais, concorrentes relevantes como o Natal Convention & Visitors Bureau (NCVB) e o
Recife Convention & Visitors Bureau (RCVB) também já utilizam, há anos, mídias sociais, tais quais
Twitter e Facebook, como ferramentas promocionais. Para ilustrar a importância de se utilizar
tais mídias sociais em um CVB, foi elaborada a seguinte tabela comparativa sobre o uso do
Facebook como ferramenta social que informa a associados e público leitor sobre atividades
produtivas, eventos e resultados; divulga o destino do CVB como localidade turística e apta ao
segmento de eventos; e favorece o processo de captação.
Tabela 2 – Quadro comparativo: Uso do Facebook pelo FCVB e seus concorrentes.
QUADRO COMPARATIVO
Uso do Facebook pelo FCVB e seus concorrentes
Dados do CVB
Ano de inserção no Facebook
Tipo de conta
Total de “curtidas” ou “amigos”

FCVB
2013
Página
120

NCVB
2010
Usuário
1.520

RCVB
2011
Página
522

SCVB
2011
Usuário
2.011

Fonte: FCVB/NCVB/RCVB/SCVB

Observa‐se o pouco alcance do Facebook do FCVB quando comparado aos demais concorrentes.
Tal situação só poderá ser revertida por meio de ações estratégicas de marketing e amplo
trabalho de divulgação. Quanto ao Twitter, todos os concorrentes supracitados possuem página,
enquanto o FCVB ainda não se utiliza de tal ferramenta, ficando clara a necessidade de se
avançar cada vez mais em apoio promocional nas mídias sociais.
CONCLUSÃO
O presente estudo teve por objetivo verificar o cenário estratégico de captação do Fortaleza
Convention & Visitors Bureau (FCVB) entre os anos de 2010 e 2012. Para isso, utilizou‐se a
pesquisa teórica de base bibliográfica, bem como a análise descritiva de dados. No que tange ao
primeiro objetivo especifico – identificar quais as estratégias de captação e as ferramentas de
promoção utilizadas pelo FCVB –, foi fundamental entender os principais caminhos para se chegar à
captação de forma direta ou indireta e à valorização da imagem institucional e da localidade onde o
CVB está inserido. Durante a análise o segundo objetivo específico – apontar os impactos
econômicos que o turismo de eventos vem trazendo ao turismo local –, percebeu‐se que
Fortaleza vem crescendo no que se refere à atividade turística e ao segmento de eventos,
diferentemente do que foi apresentado sobre o Fortaleza Convention como principal órgão
relacionado ao turismo de eventos local. Assim, concluiu‐se que a diminuição de
representatividade do FCVB não se refere a fatores externos.
Ao pontuar os resultados obtidos pelo FCVB nos últimos três anos, observaram‐se falhas de
ordem interna. Primeiramente, tal entidade, durante esse período, mostrou‐se focada
essencialmente em treinamentos e aumento quantitativo de associados, atividades que não
influenciam diretamente no trabalho de captação. Além disso, ao focar em treinamentos, deixou
a desejar na realização de visitas técnicas e, consequentemente, caiu em captações estratégicas.

Como exemplo claro de tal diminuição, o FCVB caiu 25,73% na sua função fundamental de captar
eventos. Por fim, com a análise do quarto e último objetivo específico deste estudo – anunciar a
evolução das localidades concorrentes de Fortaleza no ranking brasileiro de localidades
captadoras de eventos internacionais, de modo a conhecer as principais tendências promocionais
de seus respectivos CVBx –, foram identificadas as localidades concorrentes de Fortaleza:
Salvador, Recife e Natal, sendo a primeira tida como concorrente modelo. Devido ao seu
destaque como cidade nordestina que mais capta eventos internacionais, o SCVB foi comparado
ao FCVB, a fim de contrastar as principais tendências promocionais utilizadas por ambas. A partir
disso, percebeu‐se a real carência e atraso que o FCVB possui quanto à utilização de mídias
sociais, tais como Facebook e Twitter. Na tentativa de encontrar caminhos para uma reafirmação
do Fortaleza Convention no cenário nacional, sugere‐se, com este trabalho, uma mudança de
foco. É válido ressaltar que não se nega a importância de realizar treinamentos e aumentar o
número de funcionários. Na verdade, aconselha‐se que o foco passe a ser ainda maior em
atividades que possam atrair mais eventos e valorizem a imagem do FCVB e de Fortaleza como
entidade e destino, ambos relevantes ao turismo de eventos nacionais e internacionais. Salienta‐
se que este estudo procurou dar uma contribuição para o posicionamento competitivo do
Fortaleza Convention & Visitors Bureau. Dessa forma, conclusões da presente pesquisa não
esgotam o tema abordado. Espera‐se, por sua vez, que os resultados obtidos, bem como as
sugestões feitas, sirvam de base e fonte de dados para que outros estudos sejam efetivados.
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RESUMO
Este projeto tem por objetivo a formatação de um
roteiro turístico na Ilha Mem de Sá, Itaporanda D´Ajuda
– SE, utilizando-se da alta gastronomia e do
acompanhamento das atividades laborais de pesca
artesanal enquanto elementos de atratividade turística
daquela localidade. Tem nos fundamentos do turismo
de base comunitária o ideal de desenvolvimento ali
pretendido. Foram feitas visitas à comunidade a fim de
avaliar o interesse dos seus membros para com a
proposta. Depois de formatado o roteiro, será realizado
testes com voluntários que o avaliarão. Verificados os

resultados da avaliação e realizados os ajustes, caso
necessário, o roteiro será apresentado a organizações
que estejam relacionadas aos canais de distribuição dos
produtos turísticos regionais. Espera-se, com este
trabalho, gerar oportunidades de ocupação e
incremento de renda à comunidade, por meio da
aplicação da tecnologia social, preparando-os para que
os envolvidos saibam gerir o roteiro, na condição de um
empreendimento turístico.

PALAVRAS-CHAVE: alternativa de renda, pescado, culinária, turismo de base local.

FROM THE MANGROVE TO THE HIGH CUISINE: DEPLOYIN AN TOUR ITINERARY OF MEM DE SA
ILAND-SE
ABSTRACT
This project aims to formatting a sightseeing tour on the
Mem de Sá Island, located at Itaporanda D'Ajuda,
Sergipe - Brazil, using haute cuisine and monitoring of
artisanal fishing activities as elements of tourist
attractiveness of that location. Is based on communitybased tourism as a development ideal. Community visits
were made to assess the interest of its members to the
proposal. After formatted script, tests will be conducted
with the volunteers who evaluate. Checked the results

of the evaluation and adjustments, if necessary, the
script will be introduced to organizations that are
related to the distribution of regional tourism products
channels. Hopefully, with this work, generate
employment opportunities and increase income to the
community, through the application of social
technology, preparing them to manage those involved
know the script, on condition of a tourist resort.

KEY-WORDS: alternative income, fish, cooking, community-based tourism.

DO MANGUE À ALTA GASTRONOMIA: UMA PROPOSTA DE ROTEIRO TURÍSTICO NA ILHA MEM
DE SÁ - SE
O turismo é uma atividade socioeconômica complexa que envolve uma diversidade de serviços
para atender ao visitante. Entre os serviços, podem ser citados alguns diretamente relacionados
à atividade como hospedagem, transportes, entretenimento e gastronomia. Existem várias
motivações que levam o visitante a se deslocar da sua localidade de origem para um destino,
entre elas a busca de lazer, de descanso, de contemplação da natureza, ou mesmo, motivação
gastronômica. São as motivações e as atratividades turísticas que caracterizam os segmentos
turísticos.
O segmento de turismo gastronômico se relaciona à sensação e ou prazer de se conhecer e se
saborear algo novo quando se viaja. Algumas localidades promovem roteiros gastronômicos a fim
de garantir mais atratividade turística e possibilitar ao visitante conhecimento sobre sua cultura e
sua história (SEGALA, 2003). De acordo com Corner (2006), este segmento de turismo vem
ampliando a oferta de trabalho em equipamentos de alimentos e bebidas, incrementando a
economia local.
Para Ansarah e Nunes (2007) muitas cidades brasileiras são conhecidas por sua gastronomia e
pelos produtos que são consumidos na região, como por exemplo, o chocolate em Gramado e
Canela, no estado do Rio Grande do Sul.
Neste contexto, foi idealizado e iniciado o projeto de extensão “Do Mangue à Alta Gastronomia:
uma proposta de Roteiro Turístico na Ilha Mem de Sá”, com o intuito de formatar um roteiro
turístico na Ilha Mem de Sá, localizada no município de Itaporanga D’Ajuda, estado de Sergipe. O
roteiro tem como parte de sua atratividade a alta gastronomia derivada dos pescados. Trata-se
de um trabalho de caráter interdisciplinar, que visa gerar alternativa de ocupação e de renda, por
meio da elaboração de um roteiro turístico autêntico e da agregação de valor aos produtos
primários (peixes e mariscos) pescados e extraídos pelos membros da comunidade. Desta forma
é possível se criar um produto turístico, fomentando o turismo de base comunitária e, ao mesmo
tempo, possibilitando o fortalecimento da identidade local, por meio da alta gastronomia que
utilize os produtos bases de sobrevivência destas comunidades.
Segundo Irving (2009, p. 108) o turismo de base comunitária trás:
Escala limitada e impactos sociais e ambientais controlados. Parte-se da
premissa que o turismo comunitário se desenvolva em escala limitada,
definida a partir dos recursos locais. O processo de planejamento deve
assegurar a “qualidade” ambiental e social do destino.
Geração de benefícios diretos à população local. Tais iniciativas devem
assegurar que os recursos advindos do turismo sejam reaplicados em
projetos de melhoria de qualidade de vida da própria população .
Para Zagnan e Sampaio (2010, p. 2) o turismo de base comunitária surge:

Na intenção de fomentar uma modalidade de turismo que se utiliza dos
recursos naturais e culturais existentes nos lugares de forma sustentável
[...] o qual se diferencia do turismo convencional, chamado de massa, por
priorizar a conservação do meio ambiente e das culturas tradicionais, e
emergir como alternativa para que pequenas comunidades potencializem
que (sic) seus modos de produção e de organização possam ser
compreendidos como atrativos turísticos, sem que ocorra a
espetacularização, mas sim oportunidade de trabalho e geração de renda
para seus moradores.

Assim, o projeto em tela tem como objetivo geral desenvolver um roteiro turístico na Ilha Mem
de Sá, Itaporanga D´Ajuda – SE, que envolva desde a observação da pesca e da mariscagem ao
preparo de pratos com os pescados, utilizando técnicas da alta gastronomia pela comunidade
local. E como objetivos específicos:
- Identificar os equipamentos turísticos necessários para a realização do roteiro.
- Organizar, junto aos principais atores locais a operacionalização do roteiro.
- Formatar o roteiro e apresentá-lo junto aos distribuidores da cadeia produtiva turística regional.
Este artigo, por sua vez, apresenta o andamento das etapas realizadas pelo projeto citado,
enfocando no que já foi concluído até o presente momento, conforme os objetivos específicos
citados acima. A última etapa a ser executada será a realização do roteiro experimental feito na
comunidade, tendo como princípio o conceito do turismo de base comunitária, fazendo dele uma
opção econômica para a comunidade da Ilha Mem de Sá.
A opção por turismo de base comunitária se faz necessária para que o possível desenvolvimento
comunitário, por meio de novas alternativas econômicas, não impacte negativamente a cultura e
a identidade local, assim como os próprios recursos naturais, fonte de sobrevivência desta
comunidade. Kashimoto, Russef e Dom Bosco (2002) explicam que são muito recorrentes nos
estudos as reflexões sobre estes impactos negativos e exemplifica que processos culturais podem
ser acentuados com o turismo, devido a intensificação da densidade populacional e a
seletividade da oferta de trabalho.
É com base nesses autores que foi idealizada a criação deste roteiro. Assim, intenta-se
desenvolver um roteiro turístico tendo como princípios o turismo de base comunitária, fazendo
com que a própria comunidade possa gerir o roteiro, tendo o turismo como um incremento
econômico local, gerando menor impacto, sem perder a identidade e a simplicidade da
apresentação do roteiro.

MATERIAIS E MÉTODOS
Este projeto iniciou-se em junho de 2013 com previsão de término em abril de 2014. Está sendo
realizado na comunidade da Ilha Mem de Sá, margeada pelos Rios Vaza-Barris e Paruí, em área
pertencente ao município de Itaporanga D´Ajuda, Sergipe. De acordo com Curado et al (2009) a
comunidade se originou pelo povoamento de três famílias que, ao longo de várias gerações,
estabeleceram interação com o ecossistema local. A comunidade é composta por
aproximadamente 75 famílias, onde a principal atividade econômica é a pesca artesanal.
Contudo, há complemento de renda por meio do preparo da farinha e do aproveitamento do
coco.
A Ilha está inserida na Área de Proteção Ambiental do Litoral Sul do Estado de Sergipe, criada por
meio do Decreto nº 13.468 de 22 de janeiro de 1993. Esta categoria de unidade de conservação,
de acordo com o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, está no grupo das Unidades de
Uso Sustentável, cujo objetivo é compatibilizar a conservação com o uso sustentável dos recursos
naturais (BRASIL, 2000).
Localiza-se em região estuarina, composta por ecossistemas de baixada litorânea como mata
atlântica, restinga e mangue, o que possibilitou que a comunidade da Ilha tirasse seu sustento
por meio da pesca e da mariscagem, ao longo dos anos, demonstrando a interação dos
moradores com os ecossistemas locais (SOUZA, BRAGHINI, ARAÚJO, 2010).
A comunidade Mem de Sá, apesar de toda influencia tecnológica existente nos tempos atuais,
ainda tem em seu cotidiano a preservação de crenças e culturas dos povos antigos daquela
localidade, cultura essa que foi passada de geração em geração, formando assim sua identidade
local e patrimônio cultural. São danças conhecida culturalmente como Samba de Coco, Lendas,
crenças, o saber pescar de uma maneira artesanal. Foi pensando também no incentivo e
valorização dessa cultura que foi idealizada a formação desse roteiro.
O primeiro passo que foi dado para poder apresentar o turismo comunitário à comunidade da
Ilha Mem de Sá foi buscar por meio de pesquisa bibliográfica o que os autores defendiam, e
como poder-se-ia aplicar esses conceitos na comunidade. Logo após essa pesquisa procedeu-se à
visita de campo, e foi iniciado o processo de sensibilização da comunidade quanto a essa
modalidade de turismo. Houve aceitação da mesma com a criação do roteiro.
Ao perceber que a comunidade teve interesse em trabalhar com a criação do roteiro seguiu-se
para efetuação dos objetivos do projeto que se deu por etapas. Para alcançar o primeiro
objetivo, que foi identificar os equipamentos turísticos necessários para a realização do roteiro,
foi feita no mês de agosto de 2013 uma observação dos equipamentos existentes na Ilha que
poderiam culminar na realização do roteiro, onde se identificou que existem barcos para a
travessia dos turistas e dois restaurantes à beira do rio. Porém os equipamentos identificados
ainda não atendem a todas as necessidades dos visitantes.
Com o propósito de realizar o segundo objetivo, foram realizadas oficinas a fim de capacitar
membros da comunidade, que serão gestores do roteiro.

A primeira oficina foi a de gastronomia realizada no dia 28 de setembro de 2013, para o
aperfeiçoamento do preparo e criação de novos pratos usando como base principal o aratu,
crustáceo abundante na região e principal espécie extraída pelas marisqueiras da comunidade.
Foi realizada também oficina para guiamento do roteiro em fevereiro de 2014. Vale destacar que
o Instituto Federal de Sergipe, campus de Aracaju, já havia realizado curso de formação de
monitores, para guiar passeios na Ilha Mem de Sá.
Assim, as oficinas realizadas no decorre do projeto foram:
- Oficinas de gastronomia: com o objetivo de transmitir técnicas da alta gastronomia para a
elaboração dos pratos derivados da pesca, incrementar a apresentação dos pratos, bem como,
sugerir novas combinações e inovação sobre o que já era de conhecimento local. Além disso,
também foi orientado sobre análise dos custos e elaboração do preço de venda dos pratos. Essa
oficina foi realizada na escolinha da comunidade que, apesar de pequena, possui uma cozinha
bem organizada.
- Oficinas de gestão do roteiro: com o objetivo de transmitir técnicas voltadas ao atendimento,
recepção e acompanhamento do visitante e técnicas de empreendedorismo. Essa oficina se deu
por meio de diálogos com os atores que participaram do projeto. Onde foram transmitidos
conhecimentos sobre guiamento, de como apresentar e conduzir o roteiro, quais informações
priorizar e como tratar os visitantes.
Para a avaliação das oficinas, foi feito uma roda de debates onde se pode ouvir e avaliar a
evolução dos conhecimentos acerca dos conteúdos ministrados.
Após a realização das oficinas foi feito teste com um roteiro experimental, esse roteiro se da com
a observação da pesca do marisco (Aratu), do preparo até a degustação. Essa etapa experimental
serviu para a comunidade se preparar para receber os futuros visitantes e identificar o potencial
que tem a sua localidade.
O projeto ainda está em andamento. A próxima etapa é a efetivação do roteiro, onde serão
convidados voluntários com o propósito de apresentar o roteiro à cadeia produtiva do turismo. A
organização e condução ficará por conta exclusiva dos membros da comunidade que
participaram deste projeto.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Após a realização das etapas anteriores, ou seja: contato como a comunidade a fim de sensibilizálos para a importância do Turismo de Base Comunitária e realização de oficinas de capacitação,
chegou o momento de elaborar o roteiro que seria apresentado aos turistas, para isso foi
realizado um roteiro experimental que contou com a participação de duas marisqueiras, as quais
estariam responsáveis por demonstrar a captura dos mariscos no mangue e, posteriormente, a
forma de preparo dos pratos feitos a base do aratu. O grupo ainda era composto por um
barqueiro que exerce o papel de líder comunitário, além da coordenadora do projeto e de duas
alunas participantes.

O roteiro consiste nas seguintes etapas: percurso no mangue, onde o visitante observa a
extração artesanal do aratu; retorno à Ilha com os mariscos, para observar o preparo artesanal
da separação da carne do aratu, e finaliza com o almoço composto por pratos a base de aratu,
utilizando-se técnicas da alta gastronomia. Contudo, o acesso à Ilha já pode ser considerado
parte do roteiro, pois a travessia a barco contempla paisagens da localidade e informações
repassadas pelo barqueiro.
O roteiro elaborado foi aprovado por todos os componentes do grupo, que o consideram atrativo
para ser apresentado aos futuros visitantes. Como comentado anteriormente, o roteiro realizado
foi experimental tendo como finalidade analisar as potencialidades do local a fim de poder aplicálo, quando da conclusão do projeto, onde serão apresentados os resultados alcançados à
comunidade para que juntos deliberem qual a melhor maneira de realiza-lo.
O Turismo de Base Comunitária (TBC) tem sido apresentado como uma alternativa de
preservação da cultura local, tendo em vista que o turista se integra a uma paisagem social préexistente e conforme afirma Irving (2009) as praticas de TBC representam um lugar de encontro
que promovem a afirmação das identidades do destino com múltiplas identidades formando um
intercambio que enriquecem visitantes e visitados.
Práticas como as citadas acima vêm sendo vivenciadas em locais como a Prainha do Canto Verde,
localizada no município de Beberibe no litoral leste do Ceará. A localidade tornou-se uma Reserva
Extrativista de uso sustentável por meio do Decreto de 05 de junho de 2009, uma vitória para os
moradores que lutaram contra a especulação imobiliária e a preservação dos meios de vida e
cultura garantindo a utilização e a conservação dos recursos naturais. De acordo com o Artigo 2º.
do referido decreto:
A Reserva Extrativista ora criada tem por objetivo proteger os meios de
vida, a cultura e garantir a utilização e a conservação dos recursos
naturais renováveis tradicionalmente utilizados pela população
extrativista da comunidade da Prainha do Canto Verde, residente na área
de abrangência da Reserva e demais populações habitantes de áreas
contíguas (BRASIL, 2009).
Na Prainha do Canto Verde, conforme informações do site oficial da comunidade, o TBC vem
acontecendo de forma consciente e coletiva, onde os moradores discutem sobre os benefícios e
os problemas que o turismo pode trazer para a comunidade. Dessa forma são tomadas atitudes
como a criação do código de condutas que orienta a convivência dos visitantes e dos moradores
do local, proporcionando a interação cultural que beneficia a todos.
Igual sorte não é compartilhada por Morro de São Paulo, localizado na ilha de Tinharé, município
de Cairu. Antiga vila de pescadores, hoje transformado em um dos mais conhecidos destinos
turísticos do sul da Bahia, visitado por turistas nacionais e internacionais, teve sua forma de vida
completamente alterada pela atividade turística. As casas dos pescadores deram lugar a hotéis,
pousadas, restaurantes e lojas. Em sua grande maioria de propriedade de italianos. Os antigos

moradores e descendentes passaram a morar em locais afastados da praia e a realizar trabalhos
de menor remuneração devido à falta de qualificação profissional, não usufruindo de forma
efetiva dos lucros que o turismo proporciona a localidade, dessa forma não se beneficiando do
desenvolvimento econômico e social proporcionado pela atividade (CARÚS, s/data). Com este
pensamento concorda RUSCHMANN, 1997 ao afirma que:
Os empregos menos qualificados e menos bem remunerados são
ocupados pelos moradores das localidades que pela falta de formação
específica, tem pouquíssimas chances de se destacar nas empresas nas
quais atuam, (RUSCHMANN, 1997. P 49).
Para Corrêa (2006) a cultura e as tradições locais também sofreram fortes influencias externa e o
ofício da pesca já não é passado de geração a geração como era de costume, perdendo-se, assim,
uma parte da cultura local.
Assim, o TBC tem um importante papel na preservação da cultura e das tradições, bem como dos
cenários naturais e o envolvimento das comunidades nas tomadas de decisões e primordial para
a continuidade das tradições e ao mesmo tempo do desenvolvimento social e econômico do
local.
CONCLUSÕES

O que se pode observar com os resultados do projeto até o presente momento é que a
comunidade está interessada em atuar na atividade turística e a localidade tem potencial de
atratividade. Estes são fatores essenciais para o sucesso do turismo de base local. Além disso,
observa-se que por meio deste roteiro será possível fortalecer a identidade local, ao valorizar o
trabalho praticado tradicionalmente pela comunidade por meio da visitação, bem como ao se
utilizar técnicas da alta gastronomia, preservando a autenticidade da culinária local.
Neste sentido, entende-se que o turismo de base comunitária é um modelo de desenvolvimento
turístico que possa trazer benefícios positivos para a comunidade local, uma vez que ao passo
que cause poucos impactos ambientais negativos, se configura como uma alternativa de renda
que pode levar às melhorias das condições de vida locais.
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RESUMO
De modo geral, a extensão universitária nem sempre
tem sido alocada, no âmbito teórico e prático, de forma
adequada no ensino superior brasileiro. Quando a
comunidade que recebe as ações, são posicionadas
como receptoras passivas destas, desperdiça‐se uma
chance preciosa de compreensão das verdadeiras
demandas sociais e reconstrução de conhecimentos e,
consequentemente, compartilhamento de alternativas
realistas e efetivas com a sociedade. Este artigo tem
como objetivo enfatizar a importância das atividades de
extensão acadêmica através da análise das ações do
Projeto de Extensão “COMUNIDADES LITORÂNEAS QUE
SE VISITAM E SE FORTALECEM PARA O (ECO) TURISMO
DE BASE COMUNITÁRIA EM SERGIPE”, bem como,
identificar as principais dificuldades e desafios de modo
a contribuir com futuras ações neste tema para estas e

outras iniciativas. Enquanto projeto de extensão, a
relação da equipe com as realidades em questão
possibilitou a identificação, por estes, dos principais
entraves reconhecidos pelas comunidades, o que
favorece o desenvolvimento de pensamentos e a busca
de conhecimentos sobre planejamento participativo
acerca dos processos do Turismo de Base Comunitária
(TBC), imprescindíveis a formação de uma visão ampla e
engajada do gestor de turismo. Os resultados
alcançados podem sinalizar indicadores para futuros
projetos a estudantes e pesquisadores, fornecendo‐lhes
informações fundamentais para elaboração de
estratégias, metodologias e tecnologias sociais do
turismo, que venham atender a estas questões, para
cada comunidade, somando ao seu processo com o
Turismo de Base Comunitária.

PALAVRAS‐CHAVE: Construção do conhecimento, Comunidades, Litoral, Sergipe.

Community‐Based Tourism and Academic Extension : Exchange of Knowledge
ABSTRACT
In general, university extension has not been allocated,
theoretical and practical framework, appropriately in
Brazilian higher education. When the community that
receives the shares, these are positioned as passive
recipients, wasted a precious chance of understanding
of the true social demands and reconstruction of
knowledge and hence share realistic and effective
alternatives to society. This article aims to emphasize
the importance of academic extension activities by
analyzing the actions of the Extension Project " COASTAL
COMMUNITIES THAT VISIT TO STRENGTHEN AND IF (
ECO ) TOURISM BASED COMMUNITY SERGIPE ", as well
as identify key difficulties and challenges in order to
contribute to future actions in this area for these and

other initiatives. While extension project, the
relationship of the team with the realities in question
allowed the identification, for these, the main barriers
recognized by communities, which favors the
development of thought and the pursuit of knowledge
about participatory planning processes TBC, the
essential formation of a broad and engaged vision of
tour manager. The results achieved may signal indicators
for future projects to students and researchers by
providing them with key information for developing
strategies, methodologies and technologies of social
tourism, which will address these issues for each
community, adding to its process with the Community‐
Based Tourism.

KEY‐WORDS: Construction of knowledge, Communities, Coastal, Sergipe.

Turismo de Base Comunitária e Extensão Acadêmica: Intercâmbio de Saberes
INTRODUÇÃO
A Universidade deve ser reconhecida como uma instituição que desempenha importantes
papéis no desenvolvimento das sociedades. De acordo com o artigo 207 da Constituição
Brasileira de 1988, a Universidade Brasileira deve ser ancorada no princípio da indissociabilidade
entre os eixos Ensino x Pesquisa x Extensão, sendo a interação destes considerada condição
imprescindível para se efetivar o papel desta Instituição na construção de uma sociedade
igualitária e democrática (BRASIL, 1988). É com essa perspectiva que, o Curso Superior de
Tecnologia em Gestão de Turismo do Instituto Federal de Sergipe (IFS), através do Regulamento
de Atividades Complementares, aprovado pela Resolução n° 19/2009/CS de 09 de Novembro de
2009 (IFS, 2009), norteado pelo Estatuto de 18 de agosto de 2009 desta Instituição (IFS, 2009b),
busca inserir‐se neste panorama.
Reconhecida a importância da interação entre os três eixos e ciente do peso equiparado
entre eles, dar‐se‐á ênfase neste artigo a extensão acadêmica por meio de uma experiência
envolvendo docentes e discentes do curso Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo do IFS e
duas comunidades litorâneas do Estado de Sergipe que possuem iniciativas com Ecoturismo
numa perspectiva de Base Comunitária.
Deste modo, este artigo tem como objetivo enfatizar a importância das atividades de
extensão acadêmica por meio de análise das ações do Projeto de Extensão “COMUNIDADES
LITORÂNEAS QUE SE VISITAM E SE FORTALECEM PARA O (ECO) TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA
EM SERGIPE”, bem como, identificar as principais dificuldades e desafios de modo a contribuir
com futuras ações neste tema para estas e outras iniciativas.
A análise foi feita por meio do confronto entre o conteúdo teórico do que representa a
extensão universitária com as informações coletadas a partir de observações, relatos dos
participantes das comunidades e questionários aplicados a estes, durante a execução do projeto.
A EXTENSÃO NA FORMAÇÃO ACADÊMICA
As práticas de atividades extensionistas no Brasil datam do início do século XX por meio
de ações e iniciativas que possibilitavam aos alunos experiências importantes junto às
comunidades rurais. Porém a instituição da Extensão Universitária só se dá com a promulgação
da Lei Básica da Reforma Universitária (Lei n. 5.540/68), a qual estabeleceu que “(...) as
universidades e as instituições de ensino superior estenderão à comunidade, sob a forma de
cursos e serviços especiais, as atividades de ensino e os resultados da pesquisa que lhe são
inerentes” (Artigo 20) (FORPROEX, 2012). Nota‐se, que até aqui, as ações de extensão possuíam
um forte enfoque assistencialista e de prestação de serviços.
Na década de 80 o governo federal foi pressionado pelos responsáveis pela extensão
universitária a criar programas, projetos e ações condizentes com as realidades específicas de
cada instituição, como também fornecer‐lhes apoio financeiro (MALERBA; REJOWSKI, 2014). Dos
acontecimentos importantes para extensão na Universidade brasileira tem‐se, em 1987, a criação
do Fórum de Pró Reitores de Extensão das Instituições Públicas de Educação Superior Brasileira
(Forproex), foi no I Encontro deste fórum onde se definiu um conceito e estabeleceram‐se

diretrizes para a extensão brasileira. Segundo Serrano (2008), a criação do Forproex marca o
momento acadêmico institucional no panorama da extensão no Brasil. Esta passa a ser vista
como uma via de mão dupla e conhecimento que proporciona uma relação transformadora entre
Universidade e sociedade (SERRANO, 2008).
Depois de muitos encontros, discussões e reelaborações de premissas e conceitos, o
Forproex, durante o XXXI encontro desta instituição em 2012, define que, a Extensão
Universitária, sob o princípio constitucional da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e
extensão, é um processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político que promove a
interação transformadora entre Universidade e outros setores da sociedade (FORPROEX, 2012).
Esta entidade tem atuação voltada para a articulação e definição de políticas acadêmicas de
extensão intervindo na interlocução com os órgãos governamentais, opera também na realização
de eventos, publicação de cadernos e estudos e na estruturação da Rede Nacional de Extensão –
Renex, que mantém cadastro atualizado das instituições integrantes e divulga ações
extensionistas universitárias (RENEX, 2014). É importante salientar que a Forproex não é o único
fórum de extensão no Brasil.
Ao longo da história da educação superior brasileira, a extensão é vista sendo incorporada
com sentidos diferentes, e comumente, negligenciando‐se sua função dentro do contexto e
objetivos efetivos da Universidade. Serrano (2008) diz que é possível listar pelo menos quatro
momentos expressivos de conceituação e prática: o modelo da transmissão vertical do
conhecimento – a Universidade como detentora do saber transmite‐o de forma autoritária para
sujeitos passivos no processo; a ação voluntária sócio comunitária – começa‐se estabelecer um
diálogo entre Universidade e o mundo; a ação sócio comunitária institucional – mantém‐se
intervenções domesticadora e assistencialista sem vínculos permanentes entre Universidade e
sociedade; o acadêmico institucional – indissociabilidade entre extensão, ensino e pesquisa,
perspectiva cidadã de construção do conhecimento. Esta autora ainda ressalta que é possível
encontrar Universidades em diferentes momentos conceituais, de acordo com sua própria
história e projeto pedagógico.
No âmbito da educação superior em turismo a extensão universitária ainda ocupa espaço
restrito nas reflexões acadêmicas (MALERBA; REJOWSKI, 2014). Estas autoras ao entrevistarem
coordenadores de projetos em pesquisa sobre a atuação das instituições públicas de educação
superior do Brasil em extensão Universitária em turismo, entre 2006 e 2011, identificaram que,
estes, de modo geral apresentam uma concepção de extensão diversificada como, realização do
compromisso social da universidade, compartilhamento de conhecimentos produzidos e
intervenções que proporcionem melhoria na qualidade de vida do público atendido e
oportunidade dos graduandos aplicarem conhecimentos teóricos de sala de aula. Nestes relatos,
percebe‐se que, de modo geral, a comunidade receptora das ações é colocada numa posição de
paciente das ações extensionistas, quando que na verdade, estas deveriam servir de motivação
para novos questionamentos e ressignificação de conteúdos teóricos apreendidos, a partir da
troca dos saberes.
É imprescindível cuidado com a postura na execução da extensão universitária. Quando as
comunidades são posicionadas como receptoras passivas destas ações, desperdiça‐se uma
chance preciosa de compreensão das verdadeiras demandas sociais e reconstrução de

conhecimentos e, consequentemente, compartilhamento de alternativas realistas e efetivas com
a sociedade. Como também, é imprescindível, uma maior ênfase e importância a estes projetos
no sentido desta prática ser capaz de acompanhar os outros dois eixos, ensino e pesquisa, de
modo a complementar de forma satisfatória a evolução do ensino superior.
O PROJETO: “Comunidades Litorâneas que se Visitam e se Fortalecem para o (Eco)Turismo de
Base Comunitária em Sergipe”
Esta ideia de extensão acadêmica surgiu a partir de debates do Grupo de Pesquisa em
Turismo, Educação e Cultura do IFS com a proposta de gerar um movimento de sensibilização,
diálogo, orientação, troca de experiências e exercício para autogestão do ecoturismo nas
comunidades da Ilha Mem de Sá, Município de Itaporanga D’Ajuda, Litoral Sul e Ponta dos
Mangues, Município de Pacatuba, Litoral Norte de Sergipe, através da criação de uma condição
de encontro e diálogo entre elas.
O Projeto intitulou‐se “COMUNIDADES LITORÂNEAS QUE SE VISITAM E SE FORTALECEM
PARA O (ECO) TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA EM SERGIPE” e foi viabilizado pelo edital
17/2013/PIBEX/PROPEX. As ações aconteceram entre o mês de junho de 2013 e abril de 2014 e
foram desenvolvidas por docentes e discentes do curso Superior de Tecnologia em Gestão de
Turismo do IFS.
O objetivo principal da proposta foi fortalecer os processos de desenvolvimento do (Eco)
Turismo de Base Comunitária nestas comunidades, a partir da troca de experiências entre elas.
Em Sergipe, as iniciativas que buscam esse formato de turismo ainda são incipientes com as
primeiras ações iniciadas em 2011 (SANTOS; ARAGÃO, 2012). As duas comunidades as quais este
projeto se refere possuem processos em andamento nessa perspectiva conhecidos pelos
integrantes da equipe do mesmo, porém em fases diferentes de implantação. Na Ilha Mem de Sá
Ao se elaborar a proposta, acreditou‐se que viabilizar o encontro de duas comunidades
com iniciativas próprias com o Turismo de Base Comunitária (TBC), pela primeira vez no estado
Sergipe, numa situação onde nenhuma delas conhecia pessoalmente outras iniciativas, além de
contribuir com o fortalecimento dos processos de cada uma, seria oportunidade singular dentro
de um contexto de extensão acadêmica, onde há o envolvimento prático de alunos em processo
de construção de conhecimento. O IFS, pelo projeto, além de mediar os encontros, teve a
incumbência de articular as comunidades para receberem e visitarem uma a outra, de forma a
cada uma apresentar sua realidade, o andamento do processo em busca de apropriação do
Turismo de Base Comunitária, seus patrimônios e atrativos, seus limites e desafios.
A metodologia de trabalho foi elaborada durante reuniões de equipe envolvendo
professores e alunos e levada para aplicação nas comunidades de acordo com um cronograma
previamente elaborado, este, se readequando quando necessário de acordo com os
compromissos e ritmo de vida de cada localidade, como dias de feiras livres, aulas e eventos
internos e escolares, etc.
A construção prévia das etapas com mediação da equipe no ato de execução se fez
importante por trazer um conteúdo teórico sistematizado, porém foi imprescindível o
engajamento das comunidades como co‐construtoras em cada fase. No ato de aplicação das

etapas abriram‐se novas arestas que foram preenchidas por aquelas realidades e saberes, de
modo que se fizeram os ajustes necessários para que atendesse à realidade, vontade e
necessidade de cada comunidade. As tomadas de decisão deram‐se de forma participativa, de
modo que se acredita ter contribuído com o fortalecimento do poder endógeno e autonomia
local de cada comunidade.
O trabalho em conjunto estabeleceu‐se, e nas etapas preparatórias, construiu‐se junto a
cada comunidade uma programação para ser oferecida a comunidade visitante. Nesta ocasião
definiu‐se qual local, que dia da semana e quanto tempo duraria o encontro e o que a
comunidade queria oferecer e mostrar durante a visitação. Elaborou‐se roteiro a ser oferecido e
listaram‐se espaços a serem utilizados para o dia da visitação. Distribuíram‐se funções, de modo
a formar comissões, a serem executadas pelos participantes de cada Comunidade.
Apesar de as comunidades estarem inseridas em contextos socioeconômico e ambiental
semelhantes, na ocasião da visita de uma comunidade a outra foi possível visualizar suas
peculiaridades, práticas culturais e detalhes do modo de vida dos moradores. Para a Ilha Mem de
Sá, o roteiro contemplou visita aos quintais produtivos, caminhada pela Ilha com explicação e
visualização acerca da participação das mulheres no catado de aratu, a importância significativa
da utilização das sombras das mangueiras como espaço de socialização e convivência, visita a um
espaço de exposição onde comporta objetos e elementos acerca da cultura local, o samba de
coco e o time de futebol local. Para Ponta dos Mangues incluiu‐se uma visita a Igreja, onde houve
uma apresentação do Projeto que esta sendo desenvolvido na comunidade, exposição de
artesanato, passeio de barco com evidência às croas e ao Projeto de Conservação de Tartarugas
Marinhas (TAMAR), partida de futebol e apresentação do grupo e capoeira local e musical. Em
ambas as comunidades, todos os pratos oferecidos nas refeições tinham ingredientes locais,
como pescados e mariscos, macaxeira, frutas, etc.
Quando os participantes das comunidades expuseram o que julgavam potencialidades e
estabeleceram os elementos que queriam apresentar a outra comunidade durante a elaboração
do roteiro, como também os pratos a serem oferecidos nas refeições, ou seja, elementos do seu
modo de vida, presenciou‐se um momento ímpar de auto reconhecimento de suas identidades.
Os artesanatos, o folclore, a culinária local, bem como as relações locais às modalidades de lazer
e aos elementos da natureza podem ser considerados manifestações da cultura popular e
permitem a configuração da identidade do lugar e sua população. Por ser oriunda das relações
profundas entre a comunidade e o seu meio (natural e social), simboliza o homem e seu entorno,
sendo este um fator de extrema importância para o desenvolvimento local (KASHIMOTO et al.,
2002).
Do mesmo modo, ao passo que o diálogo se estabeleceu, levantaram‐se os principais
desafios, limitações e dificuldades vivenciadas por cada iniciativa. As questões foram
reconhecidas pelos próprios participantes, e algumas delas compartilhada pelas duas
comunidades. Deu‐se então a identificação dos principais entraves enfrentados por ambas,
podendo citar problemas básicos de infraestrutura como fornecimento de água e coleta de lixo,
como também dificuldades referentes à organização e participação comunitária. O exercício, de
acordo com Irving e Colaboradores (2004), de identificação de suas necessidades sejam elas de
ordem econômica, social, política, cultural ou educacional, deve ser feita pela própria sociedade,

a partir da participação, assim é possível exercitar o caminho em direção de sua autonomia. Além
dessas questões, as expectativas de cada comunidade com relação ao Turismo de Base
Comunitária também foram levantadas.
Após os diálogos propriamente ditos, elaborou‐se um relatório simplificado devolvendo às
comunidades todas as informações fornecidas por seus participantes, de forma sistematizada e
comparativa. A comparação não teve o intuito de apontar a melhor ou pior iniciativa e sim de
identificar questões, principalmente de dificuldades e limitações, inerentes e identificadas por
ambas, no sentido de incitar a busca de soluções para estas, como também, de se gerar ideias a
partir da experiência do outro.
Trata‐se aqui de duas inciativas de TBC vivenciando uma experiência de extensão
universitária, ambos os elementos deste complexo exige, no seu exercício, participação e
protagonismo dos indivíduos em questão, logo, nesse contexto cabe muito bem a afirmativa de
Irving (2009) quando diz que, o protagonismo social resulta do sentimento de pertencimento e
do poder de influência sobre os processos de decisão, e só pode ser expresso plenamente
quando o ator social se reconhece como agente do processo de construção da realidade e da
dinâmica de desenvolvimento. Embasando‐se nessa premissa, acredita‐se que diante do
vivenciado a partir dos exercícios de reflexões, discussões, planejamentos e execuções de caráter
participativo oportunizado pela ocasião da realização do projeto, possa‐se ter contribuído de
alguma forma para o fortalecimento do engajamento dos grupos de trabalho em cada
comunidade dentro dos seus processos e consequentemente do seu poder endógeno enquanto
grupo na tomada de decisões e resoluções de seus problemas. Esses resultados farão parte da
construção comunitária de cada localidade ao longo de sua caminhada transformadora em busca
do desenvolvimento, não sendo um item de fácil mensuração objetiva.
Com relação à equipe composta de docentes e discentes, estes, estabeleceram uma boa
interação com as comunidades. O conhecimento prévio entre estes e da realidade local e
dinâmica social de cada comunidade por parte da equipe, proporcionou boa sintonia para a
execução das ações, sendo um ponto importante a ser ressaltado.
O projeto possibilitou aprendizado singular a respeito das comunidades em questão, a
partir do momento em que integrou as etapas com as atividades de organização comunitária.
Para alcançar o objetivo propostos, os alunos desenvolveram as seguintes ações: Organização,
com cada comunidade, dos aspectos relevantes a serem discutidos no diálogo em cada visita e
recepção da outra comunidade; organização, com cada comunidade, da logística de visita a outra
localidade; organização, com cada comunidade, da recepção da outra comunidade; consolidação
das experiências dos encontros em relatório e formas de expressão cultural. De modo geral,
pode‐se vislumbrar além dos limites das salas de aula como estas comunidades organizam‐se e
quais os verdadeiros anseios e entendimento com relação à prática turística, em especial, de
base comunitária, tendo a oportunidade de elaborar novos conhecimentos com vistas a poder
atender as reais demandas a partir de uma prática profissional mais adequada e realista
embasada num saber acadêmico coerente com a realidade em questão. E por fim, devolver os
conhecimentos reconstruídos, para comunidade acadêmica, a partir de publicações como esta e
relatos da experiência.

DESAFIOS E DIFICULDADES
O primeiro desafio enfrentado foi realizar um projeto de intercâmbio entre comunidades
de posse de pouco recurso financeiro. Inicialmente a programação planejada para a visitação de
uma comunidade à outra contava de apenas um dia, no entanto, observou‐se que o tempo de
permanência em cada comunidade seria comprometido por conta da distância entre elas e
consequente duração da viagem, entre ida e volta, cerca de 5 horas. Porém, por parte dos
participantes surgiu‐se a proposta que, para um melhor aproveitamento e exercício da prestação
dos serviços de hospedagem, acontecesse o pernoite no dia da visita. Os mesmos demonstraram‐
se envolvidos com o projeto e certos da importância da participação cooperada no processo de
hospedagem e refeições para receber os visitantes e por isso, responsabilizaram‐se pelos custos
da oferta desses serviços, dividindo‐os entre si.
Mesmo inseridos no processo de implantação do TBC, apesar de proposto por eles, ambos
os grupos se mostraram inicialmente inseguros com a novidade do pernoite, visto que pouco se
havia experimentado sobre a hospedagem domiciliar nas comunidades. Surgiram‐se muitas
dúvidas. A ideia de hospedagem oferecida pelo turismo no formato tradicional ainda se faz
presente, porém as possibilidades acerca do TBC apresentadas durante os processos de
aprendizagens em cada comunidade sinalizaram estar sendo incorporados e despertam
interesse. Foi perceptível a vontade de se romper com a insegurança do novo, principalmente na
questão das hospedagens, como também, a vontade de cada comunidade em mostrar para a
outra seus costumes e modo de vida, sendo esse um forte argumento para ter sido incorporado o
pernoite de uma comunidade na outra durante a execução deste projeto.
Um imprevisto que se tornou em dificuldade, foi que, no dia da visitação dos participantes
do Povoado Ponta dos Mangues para a Ilha Mem de Sá, o ônibus solicitado ao IFS estava
quebrado e o aluguel de um ônibus para essa função se fez inviável financeiramente, deste
modo, solicitou‐se um ônibus a Prefeitura Municipal de Pacatuba, município onde está inserido o
Povoado Ponta dos Mangues, e, felizmente, foi atendida a solicitação.
Outra dificuldade está relacionada com a timidez por parte dos grupos das comunidades
enquanto na visitação de uma a outra e durante a condução ao longo do roteiro turístico, sendo
mais evidente no dia da primeira visita. Discutiu‐se com os anfitriões e estes se esforçaram para
que os visitantes se sentissem a vontade e bem recebidos, no decorrer das atividades as relações
foram se firmando e a timidez foi ficando de lado. Já no dia da segunda visita a timidez não se fez
mais presente.
Surgiram também os desafios nas questões metodológicas de coleta de informação a
partir de respostas de questões previamente elaboradas por parte da equipe durante os diálogos.
Percebeu‐se que o diálogo no formato que se procedeu no primeiro encontro, onde todos se
reuniram em um só grupo e a participação às respostas das perguntas dava‐se de forma
espontânea, mostrou‐se monótono, uma vez que a participação efetiva ficou restrita às pessoas
mais desinibidas e desenvoltas. Desta forma, no diálogo da segunda visita, a equipe optou por
separar o grupo em subgrupos para que discutissem e respondessem as questões e só depois
cada grupo socializasse pros demais. A estratégia foi eficiente, garantindo uma participação mais
efetiva dos participantes.

Compreende‐se que um grande desafio enfrentado pelas Universidades é estabelecer um
vínculo duradouro com as comunidades, entretanto, esta é uma condição essencial para a
obtenção de resultados significativos. Ciente da necessidade de esforços para avançar neste
desafio, o Curso Superior em Tecnologia em Gestão de Turismo do IFS e seus grupos de pesquisa
tem insistindo em suas ações na Ilha Mem de Sá, a fim de estabelecer continuidade e
aperfeiçoamento destas e consequentemente nos laços de construção do saber junto à
comunidade. As atuações em pesquisa e extensão com projetos que objetivam melhorias para o
desenvolvimento do ecoturismo na Ilha iniciaram‐se em 2009, e neste último eixo destacam‐se as
ações de sensibilização e diagnóstico com identificação dos potenciais atrativos da região e as
oficinas de condução e hospitalidade. Ambos os projetos, com ações complementares,
sinalizaram bons resultados, unindo a educação tecnológica com o saber fazer local,
caracterizando uma proposta contínua e integrada (SOUZA et al., 2010; PICANÇO et al., 2012).
Uma relação simpática e produtiva é sinalizada através da continuidade das ações até os dias
atuais.
O envolvimento do Povoado Ponta dos Mangues com os projetos de TBC é mais recente,
tendo se iniciado em meados de 2012, por meio de iniciativa não institucional, entretanto já
indica continuidade. A proposta inicial do projeto foi renovada por mais um ano pelo Instituto
financiador, contendo atividades e oficinas complementares às iniciais, voltadas também para o
TBC, além, da participação deste primeiro projeto de extensão de intercâmbio com a Ilha Mem
de Sá, que trouxe novos elementos e perspectivas para as ações.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este projeto pode ser considerado um marco para o TBC em Sergipe, visto que, foi a
primeira oportunidade de diálogo entre duas comunidades em processo de construção deste
modelo de gestão, no Estado. Pretende‐se, com a entrega da síntese a estas comunidades,
contribuir com o fortalecimento de suas iniciativas e estimular novas trocas de experiências.
As etapas deste projeto, com evidencia da etapa 2 ‐ os encontros entre as comunidades ‐
mostraram‐se importante para que uma comunidade conhecesse a outra, como também para
que cada comunidade pudesse se perceber dentro do seu processo com o TBC. Além disso,
enquanto projeto de extensão, a relação da equipe com as realidades em questão possibilitou a
identificação, por estes, dos principais entraves reconhecidos pelas comunidades, o que
proporcionou a equipe, desenvolver pensamentos e buscar conhecimentos sobre planejamento
participativo acerca dos processos do TBC, imprescindíveis a formação de uma visão ampla e
engajada do gestor de turismo.
Os resultados alcançados podem sinalizar indicadores para futuros projetos a estudantes
e pesquisadores, fornecendo‐lhes informações fundamentais para elaboração de estratégias,
metodologias e tecnologias sociais do turismo, que venham atender a estas questões, para cada
comunidade, somando ao seu processo com o Turismo de Base Comunitária.
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RESUMO
Este artigo tem como objetivo refletir sobre a prática do
ecoturismo como filosofia de vida identificada na região
da Serra Grande I localizada no município de Cantá
estado de Roraima, Brasil. Para o desenvolvimento da
pesquisa foram utilizadas observações no espaço natural
e humano, tendo como instrumento de pesquisa diário
de campo e diagnóstico da realidade para descrever o
cenário com a utilização de recursos tecnológicos para
detectar elementos de riqueza turística contidos no

contexto
local.
Traçamos
como
fundamento
metodológico uma perspectiva social e ambiental no
sentido de compreender as relações entre os atores
locais e exógenos que participam do movimento
continuo propiciando benefícios básicos para o estilo de
vida dos anfitriões comunitários. Depreende‐se que, é
possível esquadrinhar nas lembranças dos moradores da
localidade, as informações que poderão dar significado a
prática do ecoturismo na Serra Grande I.

PALAVRAS‐CHAVE: Ecoturismo, Serra Grande, benefícios, comunidade, ecológica.

A LOOK AT SUSTAINABLE ECOTOURISM IN SERRA GRANDE
ABSTRACT
This article aims to reflect on the practice of
ecotourism as a life philosophy. Identified in the Serra
Grande I region, located in the county of Canta,
Roraima state , Brazil. Observations on human and
natural space were used to develop the research.
Daily field research instruments for diagnosis of
reality to describe the scenario with the use of
technology to detect elements of tourist wealth
contained in the local context features . We drew as a

methodological basis a social and environmental
perspective in order to understand the relationship
between local and exogenous actors participating in
the continuous motion providing the basic benefits of
the community hosts’ lifestyle. It appears that it is
possible to scan the memories of residents of the
locality , the information that may give meaning to
ecotourism
in
Sierra
Grande
I.

KEY‐WORDS: Ecotourism, Serra Grande, benefits, community, ecological.

UM OLHAR SOBRE A PRÁTICA SUSTENTÁVEL DO ECOTURISMO NA SERRA GRANDE NO ESTADO
DE RORAIMA

INTRODUÇÃO
O ecoturismo em Roraima tem sua prática em larga escala. Considerando que a região
apresenta um potencial significativo de paisagens naturais que se difere das demais unidades da
federação brasileira. A paisagem se caracteriza pela diversidade das savanas, florestas e rios,
sendo que as florestas se distribuem como densas e pequenas ilhas espalhadas pelos campos
limpos da savana, as serras onduladas se misturam com os tapetes verdes e as espécies verticais
enfileiradas entre as águas. Esta reflexão compreende a Serra Grande I, localizada no município
do Cantá. Neste sentido, busca‐se entender o processo de fundação da pequena vila localizada
no município em destaque, onde se encontra uma das mais expressivas serras frequentada pelos
turistas de várias localidades do território brasileiro.
Nesta perspectiva, o olhar sobre a prática do ecoturismo sustentável na expressiva serra
grande, é mais um atrativo que corresponde aos anseios daqueles que desejam desvendar e
desafiar os segredos de um recanto da Amazônia brasileira. A cobertura vegetal e seus contornos
rochosos perfazem uma estrutura distinta na localidade, suas curvas vão se delineando pelos
caminhos pontilhados, pelos pequenos arbustos e árvores de grande porte entre as rochas e
corredores de águas cristalinas conhecidas como igarapés ou caminhos de canoas de
pertencimento das populações originárias, wapixana, da região. Diante deste cenário é possível
buscar nas memórias dos moradores da localidade os elementos que poderão dar sentido a
prática do ecoturismo humanamente sustentável, diante deste majestoso acidente geográfico
conhecido como Serra Grande I.

DESENVOLVIMENTO

Recorte cenográfico da localidade
A vila da Serra Grande I foi criada no final da década de 80 para o início da década de 90,
localiza‐se no município do Cantá a 45 km de Boa Vista, capital de Roraima. Um de seus
fundadores foi homenageado e imortalizado com o nome da escola infantil Dionan Ferreira da
Silva. Hoje a comunidade tem uma administradora, a senhora Carliuda Silva Rocha, que a mesma
fora indicada pelo governo do Estado.
O município de Cantá está localizado a sudeste de Boa Vista, a 32 km desta, com acesso
pela BR‐401, BR‐432 e RR‐206, ambas parcialmente pavimentadas. O município faz divisa ao
norte com o município de Boa Vista, ao sul com o município de Caracaraí, a leste com o município
de Bonfim, e a oeste com os municípios de Iracema e Mucajaí. Conforme figura 1 e 2.

Fonte: mapa store
Figura 1 – Localização Serra Grande

Fonte: IBGE 2010
Figura 2 – Localização Serra Grande

A vila Serra Grande I apesar de ser pequena possui posto de saúde, duas escolas que vão
desde a educação infantil até o ensino médio, a primeira administrada pelo município e a
segunda pelo estadual. Ao dialogarmos com os moradores da pequena vila, os mesmos nos
relataram da existência do posto de polícia, entretanto não há a corporação efetiva. Pode‐se
perceber a falta de sinalização nas vias de acesso da vila, o que dificulta a chegada à comunidade,
por não possuir infraestrutura adequada para atender a quem deseja explorar essa região e
muitos desses visitantes/turistas acampam na própria serra. O principal evento da comunidade é

o festival do milho que dependendo da safra ocorre entre os meses de junho a agosto. O
escoamento da produção acontece com a ajuda do governo, e as máquinas que foram fornecidas
e assim ajudam os pequenos agricultores com suas culturas, de acordo com figura 3.

Fonte: Arquivo pessoal
Figura 3– Vila da Serra Grande I

Segundo relatos do morador da comunidade, o Sr. Antônio, informa que a vila Serra
Grande I até a parte acidentada é de aproximadamente 5 km. Sendo que há dois meios de se
chegar a serra, na qual é a principal atividade turística da vila. Um dos acessos é o percurso de
trilha de chão batido1 e o outro passa pela casa da moradora Juliana que fica bem na entrada da
trilha. Informa também que no período chuvoso se forma um espelho d'água em pedra rochosa,
onde se pode observar facilmente o percurso entre a serra grande I e II. No verão as
extremidades das serras ficam completamente secas, conforme figura 4.

1

Estrada de chão, definida como piçarra (argila vermelha).

Fonte: Arquivo pessoal
Figura 4 ‐ Serra Grande

Os moradores recomendam subir a serra durante o período seco, pois no período
chuvoso, ocorrem tempestades tornando‐se assim perigoso a subida para os aventureiros. Diante
deste cenário, em Roraima, o verão ocorre o ano inteiro, devido o território está situado em uma
região de baixa latitude. Os moradores que são conhecedores da realidade geográfica
recomendam que durante a subida da Serra o visitante possa ser conduzido por alguém que
tenha experiência e conheça o local, para se chegar ao topo leva aproximadamente de 05h às
09h onde se tem uma visão privilegiada das comunidades vizinhas e também da capital Boa Vista.
A região de Serras trata‐se de um conjunto de cordilheiras abertas por florestas densas,
em bom estado de conservação. Possuem flora e fauna expressivas, afloramentos rochosos,
quedas d’água e locais com vistas panorâmicas, favorecendo a prática do ecoturismo e de
esportes de aventura, como trekking2, escalada em rocha, mountain biking3, e outros. Há trilhas
que levam a diversos pontos do alto da Serra, e também circundando a área.
Segundo Coriolano (2002 p. 15) apud Dias "O ecoturismo ressurge como uma atividade
econômica do mundo moderno, que pode degradar, mas que pode, também, ser uma forma de
conservação ambiental; depende da forma como for implementado. Daí, ser uma atividade que
só deve ser realizada com um compromisso com a natureza e com a responsabilidade social."
A resolução CONAMA – 001, de 23 de janeiro de 1986, define impacto ambiental como
sendo:
[...] qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas no meio ambiente,
causadas por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas
que, direta ou indiretamente, afetam: a) à saúde, segurança e o bem estar social; b) as
atividades sociais e econômicas; c) à biota; d) às condições estéticas e sanitárias do meio
2
3

Caminhadas por trilhas.
Fazer percurso utilizando uma bicicleta.

ambiente; e e) à qualidade dos recursos ambientais.

O Ministério do Turismo, considera Ecoturismo como "segmento da atividade turística
que utiliza, de forma sustentável, o patrimônio natural e cultural, incentiva sua conservação e
busca a formação de uma consciência ambientalista por meio da interpretação do ambiente,
promovendo o bem‐estar das populações."
A Lei n° 11.771 de 17 de setembro de 2008, Parágrafo único versa que o poder público
atuará, mediante apoio técnico, logístico e financeiro, na consolidação do turismo como
importante fator de desenvolvimento sustentável, de distribuição de renda, de geração de
emprego e da conservação do patrimônio natural, cultural e turístico brasileiro. Com essa
afirmação subentende‐se que o governo tem um papel principal para desenvolver o turismo nas
áreas que são de potencialidades. Nesse sentido, se observa e se afirma que a Serra Grande é
para quem se aventura um contexto de máxima potencialidade turística para promover um
contato com a natureza e o homem.
Já o artigo 5°, VIII fundamental a nossa olhada cientifica e cuidadosa com o impacto
ambiental para uma proposta turística humaniza e equilibrada, propondo ‐ proporcionar a prática
de turismo sustentável nas áreas naturais, promovendo a atividade como veículo de educação e
interpretação ambiental e incentivando a adoção de condutas e práticas de mínimo impacto
compatíveis com a conservação do meio ambiente natural.

Por que a Vila Serra Grande I é considerada um potencial para o ecoturismo?

A vila serra grande atualmente não está dentro dos padrões de potencial turístico,
desde o ponto de vista estético, por não possuir infraestrutura básica (pousadas, hotéis e
albergue) pavimentações e outros fatores que contribuem para que o local seja um potencial
turístico, entretanto é um atrativo e que precisa ser explorado de maneira racional atendendo as
vertentes de conservação, preservação e sustentabilidade.
O ecoturismo vem se expandindo ao longo do tempo, proporcionando aos turistas um
contato direto com a natureza, em virtude da correria do cotidiano e o estresse que as cidades
ocasionam; motivando as pessoas a buscarem ambientes tranquilos para vivenciar experiências
diferentes as suas da cotidianidade. Em relação ao ecoturismo ainda não possui um consenso
sobre a sua definição, existem discordâncias entre os autores no que se refere ao seu conceito.
Segundo o Instituto Brasileiro de Turismo ‐ Embratur (p. 9), o ecoturismo pode ser definido
como:
Ecoturismo é o segmento da atividade turística que utiliza, de forma sustentável, o
patrimônio natural e cultural, incentiva sua conservação e busca a formação de uma
consciência ambientalista por meio da interpretação do ambiente, promovendo o bem‐
estar das populações.

O ecoturismo é um tipo de turismo praticado no ambiente natural, busca a
sustentabilidade da localidade, a fim de preservar os recursos naturais existentes em
determinado local, sem degrada‐lo. De acordo com Machado (2005), a visitação passa a ser um
instrumento para fomentar a localidade e adquirir a característica de conservar os recursos
naturais e culturais de determinada comunidade.
A partir do olhar sobre o domínio natural da região, compreendemos que apesar da
ausência de infraestrutura necessária numa perspectiva de turismo sustentável, a localidade
apresenta todas as condições possíveis para a prática do ecoturismo considerando que a ideia de
conservação da natureza reflete em atenuar os impactos ambientais sofridos pelos projetos
edificados entre a paisagem natural e o homem.
Conforme afirma Machado (2005), “o ecoturismo pode ocasionar impactos ao ambiente
natural, deve‐se ter cuidados de conservação de tal ambiente, tendo em vista, que certos locais
são vulneráveis ambientalmente”. Pelo mesmo, na Serra Grande, a prática turística é uma
realidade, que gera renda e emprego a comunidade local, porém, é há pouco tempo que a
localidade vem recebendo turistas e detecta‐se que os impactos oriundos do turismo existem, no
entanto, por sua exploração ser recente não são excessivos. Mas, é relevante que haja um
planejamento adequado, para que futuramente os danos não sejam irreversíveis.
Por outra olhada, Dias (2003), o ecoturismo é distinto dos demais tipos de turismo, pois
ele requer pouco investimento no que se refere à infraestrutura, mas é de extrema importância
que haja investimento em capacitação, isso acontece devido o ecoturismo exigir maior
preparação e capacidade para enfrentar a concorrência, tornado‐se dessa maneira, um turismo
caro em relação aos outros segmentos.
Conforme Dias (2003), o ecoturismo pode contribuir para o desenvolvimento, mas é
preciso que a comunidade e os atores do turismo sejam envolvidos na atividade turística e
tenham voz ativa, tendo a palavra final. Essa afirmação contribui para um entendimento de que a
comunidade da Serra Grande I, possuem saberes geográficos necessários sobre a natureza local e
que já existem atividades continuas na área do ecoturismo, além de as atividades agrícolas
sustentáveis que proporcionam os festejos locais tais como: o do milho e do abacaxi, conforme
figura 5 e 6.
Acontecem dois tipos de festejos, o do abacaxi e o festejo do milho, assim se faz o
escoamento da produção, uma parte da produção é levada pra a cidade e a outra
abastece a comunidade local. Os festejos acontecem em períodos diferentes e
contribuem para a economia local. No período, de ambos os festejos, há disputa de
quem come mais um tipo de produto, bem como a escolha da rainha do abacaxi e a do
milho. Os festejos do abacaxi e do milho acontecem, respectivamente, em Dezembro e
nos períodos chuvosos. Variando conforme a condição climática e da safra. (Diário de
campo, 2014).

Fonte: Arquivo pessoal
Figura 5‐ Vila da Serra Grande II – O local onde ocorre o festejo do abacaxi

Fonte: Arquivo pessoal
Figura 6 – Vila da Serra Grande I – Local onde ocorre o festejo do milho/monumento em construção

De acordo com Campos (2005), o ecoturismo poderá auxiliar na compreensão ambiental,
conseguindo um equilíbrio entre a natureza e o ser humano, visando dessa forma, a
sustentabilidade do ambiente e o fortalecimento dos anfitriões. O segmento do ecoturismo
favorece o desenvolvimento sustentável, porém existem comunidades que não são beneficiadas
com a atividade turística, em virtude de alguns empresários visarem apenas os lucros rápidos, os
governos também veem no turismo uma alternativa para o desenvolvimento, mas muitas das
vezes não pensam na comunidade local.
Passaremos a visualizar o proceder do trabalho:

MATERIAIS E MÉTODOS
A presente pesquisa foi bibliográfica e de campo, com entrevistas não estruturadas aos
moradores da comunidade. Na primeira, buscou‐se livros e artigos para a fundamentação e na
segunda o método de diário de campo e histórias de vida e narrativas.
Saímos por volta das 05h55min do dia 04 de maio de 2014, sentido ao município do
Cantá, pela rodovia federal 410, enquanto percorríamos a estrada, percebemos a falta de
sinalização em alguns trechos e a má qualidade do asfalto quanto a sua falta em determinados
percurso. Na saída do município para assim prosseguirmos viagem encontramos uma placa no
qual indica pontos como Fazenda Castanhal, Serra Grande I e Serra Grande II.
Chegamos por volta das 06hr46min na vila Serra Grande I, e conhecemos alguns
moradores bastante receptivos, conhecemos as rotinas realizadas na vila, além do Festival do
Milho, que assim fomenta o pequeno povoado, sendo que o mesmo tem atividades como rodeio,
corrida de cavalo, campeonato de futebol, entre outras atividades.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Percebemos que a apesar das dificuldades enfrentadas pela população local eles são
bastante receptivos, portanto, para que possa se trabalhar a prática do ecoturismo com maior
precisão é preciso o reconhecimento do Estado, com a aplicação de políticas públicas que
possam contribuir com a população local, no sentido de valorizar a cultura material e imaterial
deste cenário natural e social, pois há a presença marcante de pessoas que lutam pela
valorização da região como um todo.
O ecoturismo sustentável, diante dessa lógica pode ser considerado mais que uma atitude
de moradores e visitantes na Serra Grande, porque fundamentamos que esse segmento é uma
filosofia de vida que todos devem adotar como parte da relação homem e natureza. Portanto, a
comunidade torna‐se guardiã representando uma das principais referências para despertar o
olhar dos visitantes que buscam novos horizontes em um espaço constituído de diversidade
natural e equilíbrio psicofísico emocional.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, nossa pesquisa tenta desconstruir a ideia imposta pela sistematização
das pesquisas positivistas, as quais trazem experimentos e olhares objetivos sobre a realidade
sem uma percepção mais aprofundada sobre a relação homem, natureza e cultura. Igualmente,
busca‐se observar, ouvir e sentir os atores sociais que protagonizam a realidade como a
observação mais intensa do ambiente natural e humano de maneira equilibrada.
Busca‐se assim, entender que o segmento do ecoturismo na região da Serra grande I, já é
uma realidade praticada pelos visitantes e turistas de várias partes do Brasil e mundo,

independente de uma infraestrutura considerada no âmbito do mercado turístico mais
sofisticado. Nossa concepção do ecoturismo como uma filosofia de vida permite pensar em uma
atividade sustentável, para manter a harmonia do meio natural e promover uma consciência
ecológica que vise à conservação da paisagem sem maiores impactos.
Concluímos que a Serra Grande I localizada nesse recanto da América do Sul despertou
um olhar investigativo de intelectuais e aventureiros advindos da própria região Amazônica e
também de outros recantos do Brasil e do mundo. Então, como pensar numa prática ecoturística
voltada para verdadeira essência da teoria de Gaia? Deste modo, é preciso pensar em terra,
água, ar e seres vivos como partes de um todo. Estamos dando voz aos atores e aos demais seres
presentes em um pequeno recorte do espaço amazônico. Compreendemos tudo isso “como um
grito entre a montanha e a floresta”.
Essa pesquisa dará segmento através de um projeto aplicado proposto por nós estudantes
do curso de tecnologia em Gestão de Turismo pelo Instituto Federal de Roraima.
REFERÊNCIAS
CAMPOS, Angelo Mariano Nunes. O ecoturismo como alternativa de desenvolvimento
sustentável. Caderno Virtual de Turismo, Rio de Janeiro, v.5, n.1, p. 1‐6, 2005.
DIAS, Reinaldo. Turismo Sustentável e meio ambiente. São Paulo: Atlas, 2003.
Empresa Brasileira de Turismo – EMBRATUR. Segmentação do turismo. Disponível em:
<http://www.turismo.gov.br/export/sites/default/turismo/o_ministerio/publicacoes/downloads
_publicacoes/Marcos_Conceituais.pdf> Acesso em: 8 maio 2014 às 15:30.
Instituto
Brasileiro
de
Geografia
e
Estatística‐IBGE.
Disponível
em:
<http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=140017> Acesso em: 14 de
maio de 2014.
MACHADO, Álvaro. Ecoturismo: um produto viável: a experiência do Rio Grande do Sul. Rio de
Janeiro: SENAC nacional, 2005.
MAP
STORE
Disponível
em:
<http://mapstore.eco.br/mapa_carta_hipsometria_altitudes_relevo_srtm_topo30_brasil_regiao
_norte_roraima_mesorregiao_norte_de_roraima_microrregiao_nordeste_de_roraima_municipio
_de_canta_00175> Acesso em: 15 de maio de 2014.
Presidência da República. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007‐
2010/2008/lei/l11771.htm> Acesso em: 14 de maio de 2014.
Resoluções. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res86/res0186.html>.
Acesso em: 16 de maio de 2014.

DIAGNÓSTICO DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS EM MARECHAL DEODORO-AL:
o filé como produto turístico

J. G. Santos(IC)¹ ; L. S. Peixoto (IC)2; P. L. A. Galvão(PQ)3
¹Bolsista PIBIC Junior ‐ Instituto Federal de Alagoas (IFAL) ‐ Campus Marechal Deodoro e‐mail:
jadiele.santos@hotmail.com ,²Bolsista PIBIC ‐ Instituto Federal de Alagoas (IFAL) ‐ Campus Marechal Deodoro,
3
Professora‐orientadora ‐ Instituto Federal de Alagoas (IFAL) ‐ e‐mail: patricia.galvao@ifal.edu.br
(IC) Iniciação Científica
(PQ) Pesquisador

RESUMO
O turismo é considerado como uma das alternativas
capazes de tornar dinâmicas muitas localidades,
considerando seu potencial de geração de emprego,
renda e desenvolvimento local. Dessa forma, o
crescimento da atividade turística tem provocado o
surgimento de segmentos adequados às exigências
especificas do mercado. O turismo cultural se
encontra entre eles, diferente do turismo tradicional,
tem seu foco direcionado a visitações de sítios
arquitetônicos de valor histórico, como também à
apreciação de manifestações culturais, como o
artesanato produzido no núcleo turístico. Percebe‐se
que, atualmente, o turista não busca lugares somente
pela questão da cultura, muito menos para fugir do
cotidiano, os visitantes buscam, essencialmente,
experiências e vivências autênticas do núcleo

receptor, que possam ficar marcadas em suas vidas. O
Estado de Alagoas tem sido foco de vários projetos e
ações públicas no âmbito do turismo. Marechal
Deodoro é um município que oferece um forte
potencial para a prática do turismo e apresenta
considerável patrimônio cultural aliado ao natural. No
que diz respeito aos aspectos ambientais, pode‐se
destacar as áreas de lagoas, praias, inclusive a famosa
praia do Francês. Quanto aos aspectos culturais,
destaca‐se a diversidade do patrimônio cultural e
social, representado pela arquitetura religiosa e civil,
além do artesanato em filé, tradição bem
representativa na região. No entanto, na visão de
turistas e moradores, embora os principais atrativos
sejam praia, museu e igrejas, eles não percebem o filé
como atração geradora de fluxo turístico.

PALAVRAS‐CHAVE: Turismo, patrimônio cultural, filé, Marechal Deodoro

ABSTRACT
Tourism is regarded as one of the alternatives that make
dynamic many localities, considering their potential to
generate employment, income and local development.
Thus, the growth in tourism has led to the emergence of
suitable to the specific requirements of the market
segments. Cultural tourism is among them, different
from traditional tourism has its laser focus on visitations
of architectural historical sites, as well as the
appreciation of cultural events such as the crafts
produced in the tourist core value. It is noticed that,
currently, the tourist seeks not only places the issue of
culture, much less to escape the everyday, visitors
essentially seek authentic experiences and experiences
of the receiving core, which may be outlined in their

lives. Alagoas has been the focus of several projects and
public initiatives in the field of tourism. Marechal
Deodoro is a city that offers a strong potential for the
practice of tourism and has considerable cultural
heritage allied natural. With regard to environmental
aspects, can highlight areas of lagoons, beaches,
including the famous praia do Francês. As cultural
aspects, the diversity of cultural and social heritage,
represented by religious and civil architecture,
craftsmanship beyond filé and representative tradition
in the region. However, in view of tourists and locals,
although the main attractions are the beach, museum
and churches, they do not realize the filé as generating
attraction of tourist flow.

KEY‐WORDS: Tourism, cultural heritage, filé, Marechal Deodoro

DIAGNÓSTICO DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS EM MARECHAL DEODORO-AL:
o filé como produto turístico

INTRODUÇÃO
O município de Marechal Deodoro está localizado na região sudeste do Estado de
Alagoas, limitando‐se a norte com os municípios de Pilar, Cajueiro, Santa Luzia do Norte e Satuba,
a sul com Barra de São Miguel, a leste com o Oceano Atlântico e a oeste com São Miguel dos
Campos e Pilar. A área municipal ocupa 361,85 km2, inserida na mesorregião do Leste Alagoano e
na microrregião de Maceió. O estado de Alagoas está localizado no Nordeste do país, e sua
economia é fundamentada na agricultura, principalmente o setor sucroalcooleiro; na indústria
(setor químico) e serviços, onde se pode destacar a atividade turística.
Conforme dados da SEPLANDE (2013) ‐ Secretaria de Planejamento do Estado de Alagoas,
o turismo teve um crescimento de 5,34% em relação ao mesmo período em 2011, devido ao
aumento da divulgação nos estado emissores e novos voos diários para a capital. A maior parte
dos turistas que visitam o estado é de brasileiros, uma vez que não existem voos internacionais
regulares para o aeroporto Zumbi dos Palmares. No mesmo período também houve um
incremento da ocupação hoteleira e o aumento do fluxo de passageiros aéreos e marítimos.
Nessa perspectiva, o turismo no estado de Alagoas é caracterizado pelo foco no segmento
de lazer, praticado principalmente em ambientes litorâneos. A cidade de Marechal Deodoro é
detentora de uma das praias mais famosas do estado: a praia do Francês. No entanto, o
município também oferece forte potencial para a prática do turismo cultural e apresenta
importante patrimônio cultural aliado ao natural.
Conforme dados do IBGE (2013), Marechal Deodoro surgiu no ano de 1611 como Vila da
Madalena. Serviu de sede do governo da então província de 1823 a 1838. O município possui
grande valor histórico, principalmente por ter sido a primeira capital do Estado e berço do
proclamador da República, que deu nome à localidade. Tombada pelo Patrimônio Histórico, tem
valor arquitetônico incontestável, onde se destaca o complexo franciscano de Santa Maria
Madalena, a igreja de Nossa Senhora da Conceição, de 1654, conhecida como igreja da matriz
(figura 1), e a casa de Marechal Deodoro, onde o primeiro proclamador da República nasceu e
morou até a adolescência. O município é banhado pelas lagoas Mundaú e Manguaba e tem como
atrativos naturais a Ilha de Santa Rita (maior ilha lacustre do país e área de preservação
ambiental), a prainha, praia do saco e a turística praia do Francês.
O município de Marechal Deodoro, além dos recursos naturais tão bem representados
pela lagoa manguaba, o passeio das nove ilhas e a tão visitada praia do Francês, também pode
ofertar, como produto diferenciado ao já tradicional turismo de sol e praia, a vivência em
aprender a confeccionar o artesanato local, o filé. O turismo de experiência surge como
possibilidade de oferta novo produto turístico, contribuindo para o desenvolvimento social e
econômico local.
O presente projeto tem como objetivo realizar um diagnóstico dos atrativos turísticos de
Marechal Deodoro, com foco no patrimônio cultural, para identificar a importância do artesanato
em filé como produto turístico. Entendendo que, a partir da experiência do visitante em

aprender os pontos do filé, esta prática pode contribuir para o desenvolvimento socioeconômico
da região, por meio da divulgação, venda e valorização dos produtos locais.
Ressalta‐se que, quando o turista chega a uma localidade, ele já possui informações sobre
os atrativos da cidade, dessa forma, o visitante está em busca não mais de uma simples
contemplação de paisagem, mas realmente de passar por algo que supere suas expectativas, que
possa oferecer uma vivenciam única e original, por meio da oferta de atividades lúdicas ou
simplesmente a participação em processo de fabricação de algum produto, enfim, algo que
proporcione lembranças fantásticas da viagem. Portanto, surge então, a partir desses novos
anseios, uma nova forma de praticar o turismo ‐ turismo de experiência.

JUSTIFICATIVA
O turismo tem se mostrado como uma das atividades econômicas que mais tem crescido.
Aliado a esse desenvolvimento, também tem sido estudado por diversas áreas do conhecimento.
Tais fatos devem‐se, sobretudo, a seu dinamismo e capacidade de utilizar os mais diversos
recursos naturais e culturais, transformando‐os em produtos turísticos comercialmente viáveis.
No entanto, para continuar com esse crescimento, a atividade vem se adaptando às necessidades
emergentes e adequando‐se às novas realidades. O que antigamente se baseava em apenas
atividades focadas no modelo sol e praia, principalmente no litoral nordestino, diversificou‐se. De
acordo com motivações especificas, o turismo tradicional foi se fragmentando em segmentos
baseados, sobretudo, no perfil diferenciado de grupos consumidores.
Dentre desses segmentos está o turismo cultural, no qual é possível promover a
valorização do patrimônio, a conservação dos bens históricos através da renda gerada pela
visitação, fomentando a economia local. Contudo, os benefícios do turismo cultural vão além da
conservação do patrimônio material, as atividades turísticas podem contribuir para a educação
da comunidade receptora e, sobretudo, a valorização do patrimônio local pela visitação pode
significar o fortalecimento da autoestima da população anfitriã.
A atividade turística é capaz de promover a consciência para a preocupação com os
elementos culturais e naturais. Dessa forma, a relação com o ambiente (natural e construído)
passa a ser um instrumento que proporciona um novo pensar e uma nova compreensão sobre a
relação entre os homens e a natureza. Nesse sentido, é de fundamental importância o
envolvimento da sociedade nos direcionamentos e nas decisões, as quais devem contribuir para
um repensar da problemática sociocultural e ambiental que evidencia cada localidade.
Para clarear essas justificativas expostas, é importante também ressaltar que a construção
de um projeto turístico que envolve todos os agentes da atividade (moradores, governantes,
empresários, turistas) deve ser baseado num modelo de turismo socialmente responsável e
participativo, com a finalidade de beneficiar a comunidade local. Além disso, deve‐se respeitar as
heranças culturais e as tradições regionais.
Nesse sentido, a atividade turística deve considerar o encontro entre esses agentes,
identificando o intercâmbio entre os sujeitos que recebem e os que são recebidos (IRVING, 2008,
p. 114). Confirmando esta interação vital, os órgãos públicos que regulamentam a atividade

voltam suas ações para fortalecer o combate à pobreza a partir da inclusão social dos moradores
nas práticas econômicas.

OBJETIVOS
Objetivo Geral
Diagnosticar o patrimônio histórico‐cultural para perceber a importância do artesanato
em filé, representativo da cidade de Marechal Deodoro – AL no contexto turístico regional.
Objetivos Específicos:
Realizar levantamento dos atrativos natural e cultural de Marechal Deodoro;
Caracterizar os costumes, tradição sociocultural, econômicos e ambientais do
município de Marechal Deodoro;
III. Estudar a origem, uso e costumes do artesanato em filé para a região;
IV. Analisar a possibilidade de comercializar o filé como produto turístico.
I.
II.

MATERIAIS E MÉTODOS
Esta pesquisa tem como principal aspecto o caráter diagnóstico, utilizando‐se de
abordagem exploratório. Com o intuito de apresentar um estudo preliminar sobre o turismo no
Município de Marechal Deodoro – AL, a partir da perspectiva do artesanato em filé, foi elaborada
uma metodologia baseada em três etapas, sendo: Caracterização histórica e cultural da área de
estudo; Levantamento dos atrativos turísticos (natural e cultural); Análise dos aspectos
históricos, culturais, econômicos e ambientais do desenvolvimento do Turismo, descritas a
seguir:
I.

II.

III.

Caracterização histórica e cultural do Município de Marechal Deodoro. Esta etapa
objetivou resgatar a história da cidade desde seus primeiros colonizadores, seu
desenvolvimento até os dias atuais. A caracterização foi elaborada através de
pesquisa bibliográfica, com visitas às bibliotecas, aos espaços culturais e visitas aos
órgãos oficiais.
Levantamento dos atrativos turísticos. Foi realizado um levantamento dos
atrativos naturais e culturais, através do preenchimento dos formulários de
inventariação turística, elaborados pelo Ministério do Turismo. Esta etapa foi
efetivada por meio de atualização do inventário já existente e visita de campo,
para verificar a manutenção dos atrativos e catalogar novos produtos.
Análise dos aspectos históricos, culturais, econômicos e ambientais do
desenvolvimento do Turismo. Estudo com o intuito de avaliar o interesse da
população, dos turistas, poder público e privado sobre o desenvolvimento da
atividade turística, especificamente voltada para a valorização dos aspectos
culturais e do artesanato.

A pesquisa foi, principalmente, de cunho qualitativo, que se buscou identificar as
características principais para analisar o turismo voltado para incentivo à cultura. Esta análise foi
direcionada aos turistas e visitantes, a partir de observação e pequenos questionamentos, com o
objetivo de verificar o interesse e a valorização pelos atrativos turísticos, principalmente o
artesanato, e o grau de conhecimento do patrimônio histórico na localidade. A amostra foi
totalmente intencional e ocorreu no período de dezembro de 2013 a março de 2014.
Este estudo iniciou‐se no mês de setembro de 2013, com pesquisa bibliográfica e
identificação dos principais atrativos naturais e culturais de Marechal Deodoro. Após esta
identificação, pode‐se mapear as principais áreas para realizar a observação in loco dos
moradores e alguns turistas. Foram identificados o sítio histórico e a praia dos francês como
pontos de apoio para realização das observações, tanto para os moradores, quanto para os
turistas. As conversas foram iniciadas em dezembro de 2013. Pretende‐se ainda realizar mais
entrevistas com os turistas, em época de baixa estação, nos meses de maio a julho de 2014.
Por fim, pretende‐se ainda, a partir desse estudo, propor roteiro bem elaborado e
testado, sensibilizar as empresas de turismo receptivo a oferecerem o roteiro proposto pelo
projeto aos seus clientes, como forma de divulgação da cidade através da vinculação do
artesanato de Marechal Deodoro como um produto turístico, aliado às belezas naturais e à
riqueza do patrimônio cultural, material e imaterial.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
A caracterização histórica foi realizada através de pesquisa bibliográfica, com visitas às
bibliotecas, aos espaços culturais do município e em Maceió‐AL e, ainda, visitas aos órgãos
oficiais (Prefeitura, Secretaria de Cultura e Secretaria de Turismo). Com o proposto de resgatar a
história da cidade e seus principais pontos de interesse turístico, esse estudo bibliográfico
resultou em importante material histórico e cultural para ser trabalhado em diversas atividades
desenvolvidas pelos alunos da rede pública de ensino e futuros pesquisadores do turismo e da
cultura deodorense.
Foi identificada a necessidade de realizar uma atualização do inventário já existente e
visita de campo, para verificar a manutenção dos atrativos e catalogar novos produtos; os
formulários de inventariação turística foram baseados nos modelos trabalhados pelo Ministério
do Turismo. Já a entrevista com os moradores ocorreu de maneira informal, nos meses de
dezembro/2013 a janeiro/2014, sempre nos dias de semana, de forma aleatória, foram
entrevistados 45 moradores, com a intenção de se buscar o entendimento destes sobre a
atividade turística, mais precisamente sobre o turismo cultural e a percepção eu estes possuem
sobre o legado cultural do filé como possível atrativo turístico. Notadamente, percebeu‐se que a
população de áreas próximas a empreendimentos turísticos já possui uma adequada noção sobre
os benefícios da atividade, identificando quais os principais atrativos turísticos mais visitados,
conforme figura 1.

Figura 1 – atrativos mais visitados na opinião dos moradores, 2013
A conversa com os moradores buscou identificar, também, qual a visão que estes
possuem sobre o legado cultural que artesanato em filé e o ponto da singeleza possuem e como
podem contribuir para a valorização cultural e atração turística. Quando perguntados sobre qual
é o principal legado cultural, de acordo com a figura 2, percebe‐se que 46% dos entrevistados
entendem ser o artesanato uma tradição na cidade, inclusive, alegam que a arte é passada de
geração em geração. Interessante perceber que homens e mulheres detêm o conhecimento e
executam a elaboração de diversas peças em filé. No entanto, foi identificado que não há
discernimento sobre a relação do filé com o turismo praticado em Marechal Deodoro. Talvez
porque o tipo de atividade que mais se vislumbra seja o tão conhecido turismo de sol e mar.

Figura 2 – legado cultural do artesanato

Conforme figura 3, mais da metade dos entrevistados (67%) não vislumbram o filé como
ponto de atração para o desenvolvimento do turismo, pois segundo alguns moradores, o
consumo pelo artesanato é maior no pontal da barra (Maceió) e os artesãos apenas revendem
aos comerciantes do pontal.

Figura 3 – filé como produto turístico, na visão dos moradores
Com o intuito também de obter maiores informações sobre a prática do turismo na parte
histórica da cidade e confrontar o entendimento dos moradores, foram entrevistados, durante os
meses de janeiro e março de 2014, 11 turistas durante sua estadia na praia do Francês, Marechal
Deodoro‐AL. O número reduzido de entrevistados, deveu‐se à certa dificuldade em realizar a
pesquisa, visto que os turistas não dispõem de muito tempo para a entrevista.
Constatou‐se que, em sua grande maioria, o interesse irrestrito dos turistas é por praia,
conforme figura 4. Sabe‐se que a pesquisa foi realizada no período de alta estação, de certa
forma, há uma grande demanda por sol e praia neste período do ano. Além disso, há pouca
informação sobre outros atrativos, inclusive culturais, localizados na região.

Figura 4 – interesse por atrativo turístico na região, 2014

Assim como questionado aos moradores sobre a visão do artesanato em filé como
atrativo turístico, também foi perguntado aos turistas sobre interesse pelo artesanato local e a
vinculação à atividade turística. Contudo, todos os entrevistados percebem a total relação do
artesanato ao turismo, condicionando as viagens à identificação da cultura local, artesanato e
souvenirs. No entanto, na visão destes, o que falta é maior divulgação do que seria artesanato
próprio da região.
Diante de algumas dificuldades encontradas, o que mais impactou diretamente no
andamento da pesquisa foi a não disponibilidade dos turistas, uma vez que eles estavam em seu
momento de lazer e descanso e não gostariam de se importunados. É sabido que eles prezam
pelo tempo livre e gostam de desfrutar, tranquilamente, do destino turístico. Justifica‐se,
portanto, o pouco número de turistas dispostos a contribuir.

CONCLUSÃO
Esta pesquisa preliminar vem a contribuir para embasar futuros estudos na área do
Turismo Cultural na região, uma vez que os resultados obtidos poderão ser investigados sob
diversos prismas ou mesmo auxiliar na formatação de novas propostas de estudo para o turismo
em Marechal Deodoro‐AL. Como também, podemos apontar a contribuição para melhor
entendimento sobre alternativas ao turismo de sol e praia, resultando em uma série de
benefícios tanto econômicos quanto sociais para a localidade.
No caso do turismo cultural, sua correta administração, pode torná‐lo instrumento de
valorização do patrimônio histórico da localidade, promovendo o desenvolvimento local,
contribuindo para a manutenção dos bens históricos, o aumento da autoestima da população
assim como o prevalecimento de sua identidade cultural.
Foi observado que, embora os turistas obtenham certo conhecimento sobre os aspectos
históricos e culturais da cidade de Marechal Deodoro, inclusive identificando alguns itens como
patrimônio histórico, música e artesanato (filé), a grande maioria (73%) indicaram visitar os
aspectos naturais, praia do francês e praia do gunga, em detrimento aos aspectos culturais locais.
Já para os moradores, a compreensão de turismo é restrita aos atrativos naturais, embora estes
tenham indicado as igrejas e museus, além da praia, como principais pontos de visitação. Ainda
nesta perspectiva, os moradores não percebem o filé produzido na região como forma de atração
turística, pelo fato de que a comercialização aconteça em Maceió, dificultando o entendimento e
percepção destes com relação ao turismo cultural.
Por fim, a proposta deste artigo é utilizar a pesquisa para embasar futuros estudos e
pesquisas e ser utilizada em sala de aula, em propostas de elaboração de roteiros diferenciados e
incentivar o trade turístico a incluir o patrimônio histórico e cultural de Marechal Deodoro no
circuito mercadológico das agências de turismo receptivo.
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RESUMO
A Culinária é uma prática cultural cotidiana, que enseja
múltiplos significados e valores. Este artigo tem,
portanto o objetivo de discutir a patrimonialização
alimentar, a mediação do homem com o meio, nas
práticas e reforços de identidade a partir do caso caça as
Tanajuras, entendida como patrimônio cultural
imaterial, revelando traços identitários comunitários da
região da Serra da Ibiapaba. Isso se dá na medida em
que alimentos e pratos são constituídos a partir de
ingredientes e hábitos de uma determinada localidade,
envolvendo um arcabouço cultural relativo à

comunidade onde este grupo está inserido. Algumas
ações se constroem em sociedade através de mediações
simbólicas a partir de seu habitus e estilo de vida. A
intenção é verificar as relações sociais e culturais
existem neste nesta sociedade com base nessa prática
alimentar.

PALAVRAS‐CHAVE: cultura; Identidade; Gastronomia; Tanajura; Ibiapaba.

THE TANAJURA AS IDENTITY AND HERITAGE FOOD IN SIERRA IBIAPABA
ABSTRACT
The Cooking is an everyday cultural practice, which
entails multiple meanings and values. This article is
therefore
the
purpose
of
discussing
food
patrimonialization, mediation between man and the
environment, in practice and stiffeners identity from the
case of game Tanajuras understood as intangible
cultural heritage, community identity revealing features
of the Sierra region the Ibiapaba. This happens to the
extent that foods and dishes are made from ingredients
and habits of a particular locality, involving a cultural

KEY‐WORDS: culture; identity; Food; Tanajura; Ibiabapa.

framework on the community where this group is
inserted. Some actions are constructed in society
through symbolic mediations from your habitus and
lifestyle. The intent is to verify the social and cultural
relations exist in this society based on that this feeding
practice.

A TANAJURA COMO IDENTIDADE E PATRIMONIO ALIMENTAR NA SERRA DA IBIAPABA
INTRODUÇÃO
A alimentação se traduz numa prática cultural que reflete um contexto de modos e
costumes de um determinado local, se constituindo na relação do homem com o meio, os
sujeitos agindo e interferindo no seu espaço, criando tecnologias e opções de produção para
coleta, manuseio e preparo condizentes com a sua realidade. Diante disso, os hábitos
alimentares vêm passando por transformações em ritmo acelerado e as opções por um cardápio
cada vez mais globalizado tem se torna uma prática de mercado, seja nas grandes cidades como
nos pequenos vilarejos, percebe‐se que com tempo curto para as refeições, o aumento das
cidades, a mulher no mercado de trabalho, são considerados fatores que modificaram a relação
do sujeito com o cardápio.
A alimentação deve ser compreendida como um sistema culinário, fazendo parte de um
conjunto que enfatiza as relações sociais e simbólicas (BITAR, 2008). As práticas e consumos
alimentares tendem a indicar as sujeitos e suas posições sociais, religiosas, étnicas e até
cosmopolita. Compreende‐se que, as pessoas estão atreladas a questões aquisitiva e sociais e só
podem consumir produtos que tenham condições de comprar, de uma forma genérica, “somos o
que comemos”. A comida nessa pesquisa é identificada com um bem cultural, ou seja, um
Patrimônio Cultural, sendo assim, uma “construção ou invenção de uma ponte entre o passado e
o futuro de uma sociedade, símbolo da transmissão de conhecimentos entre gerações e é em
geral associado a identidades que falam sobre determinado grupo ou comunidade” (COLLAÇO,
2009, p.220‐221).
Na cultura local, que depende intimamente do que é peculiar ou único de determinada
região, a tanajura como alimento, iguaria da região da Serra da Ibiapaba (que compreende os
municípios de Tianguá, Viçosa do Ceará, Ubajara, Ibiapina, São Benedito, Caranubal, Croatá,
Guaraciaba do Norte e Ipu), localizada no norte do estado do Ceará, tem um caráter original e
identitário, traduzindo dos antigos rituais de comensalidade já praticado pelos povos indígenas
da região. “Os costumes e hábitos de uma população e de um lugar são conhecidos também

através da culinária praticada, que contribui para a formação de seu patrimônio imaterial
(SANTOS, 2012, p.08)”. Na medida em que alimentos e ingredientes atravessam tempos e
espaços, assumem importância na camada social, pois revelam costumes, modos e
comportamentos de um povo, sendo associadas leituras, símbolos e hábitos culturalmente
construídos, podendo ser compreendidos e fortalecidos traduzidos em Patrimônio Cultural.
PATRIMONIALIZAÇÃO ALIMENTAR
Cônscio de que a alimentação e os modos como se constrói o prato são específicos de
cada lugar, ou seja, conforme a cultura em que se encontra, a aceitação de determinadas iguarias
ao paladar do homem varia de região pra região, desde aos ingredientes até prato final. O
homem estabelece regras alimentares, determinando o que se come em determinada cultura e o
que não se deve comer, tornando esse alimento muitas vezes em identidade cultural de um
povo, característico de uma determinada região.
Há alguns pratos que se destacam pelos seus significados, por representar uma cultura
local, e por trazer à tona costumes e tradições de um lugar, temos como exemplo o Acarajé, um
prato carregado de símbolos, que desde a preparação do tabuleiro, a indumentária, o “fazer o
ponto” e o sistema de crenças vinculado ao ofício das baianas traz uma história de um povo.
O costume alimentar pode revelar de uma civilização desde a sua eficiência produtiva e
reprodutiva, na obtenção, conservação e transporte dos gêneros de primeira
necessidade e os de luxo, até a natureza de suas representações políticas, religiosas e
estéticas. Os critérios morais, a organização da vida cotidiana, o sistema de parentesco,
os tabus religiosos, entre outros aspectos, podem estar relacionados com os costumes
alimentares (CARNEIRO 2005, p.72).

Os pratos da culinária cearense têm sabores tropicais e exóticos que refletem traços
influenciados tanto pelos seus colonizadores, quanto dos seus primeiros habitantes, os povos
indígenas. A gastronomia do estado é bem diversificada, encontrando facilmente no litoral os
frutos do mar, como caranguejos, siris, camarões, lagosta, ostras, e no sertão do estado, temos a
carne de sol, a macaxeira, o baião de dois, a paçoca, o feijão verde e a panelada.
Mas nem só de carne e frutos do mar se alimentam o povo e a cultura cearense, na Serra
da Ibiapaba, uma região habitada inicialmente por índios tabajaras e tapuias, seu povo até os dias
de hoje se alimentam de insetos, que com muito orgulho, até os dias de hoje os habitantes dessa

região traduzem essa prática com elementos que são carregados de marcas do passado,
traduzindo como os povos que viviam antes mesmos da chegada dos portugueses na Serra. Estes
só chegaram às terras ibiapabanas no ano de 1604, e logo trataram de expulsar os franceses que
conviviam com os tabajaras, desde 1590 ‐ essa região do estado do Ceará, recebeu influências da

cultura indígena, conservando vestígios e hábitos alimentares indígenas.
Um prato típico da região Ibiapaba é a Tanajura, uma formiga fêmea da saúva, também
chamada Iça, em tupi‐guarani, significa “formiga que se come”, vista por muitos como um
costume de gente primitiva em grande parte do estado e no país, essa entomofagia (prática de
alimentar‐se com insetos) é vista como uma verdadeira iguaria. Para Gimenes, “só se torna
comida o alimento que é aceito culturalmente dentro de um determinado grupo de indivíduos”
(2011, p.21). Neste caso, em especial, o cheiro da “tanajura – assada – na – gordura” faz salivar a
todos e a todas numa sensação de gostosura, até por aqueles que experimentam pela primeira
vez ‐ enquanto turistas num tira gosto carnavalesco.

Figura 1‐ Tanajura frita.
Fonte: Acervo pessoal
A culinária cearense tem influência direta dos costumes alimentares dos primitivos índios
que habitavam o Estado, a parte comestível é o abdômen da formiga, popularmente,
a bunda de tanajura. A preparação mais apreciada e relatada ensina que devem ser lavadas e

fritas em sua própria gordura, manteiga, banha ou óleo, para ficarem crocantes, adicionando‐se,
então, pimenta do reino e sal, podendo ser servidas como farofa ou ao natural, cru, sem
misturas, torradas com água e sal, como aperitivo, acompanhando bebidas. As formigas são
consumidas de diferentes formas, há, ainda, relatos de outros modos de preparar o alimento,
como é o caso do prato composto por abdomens ovados de tanajuras com arroz e feijão, sendo
aí a formiga utilizada como substituto da carne.
Aquilo que comemos pode nos dizer muito sobre quem somos e sobre a cultura na qual
vivemos. A comida é um meio pelo qual as pessoas podem fazer afirmações sobre si
próprias. Ela também pode sugerir mudanças ao longo do tempo bem como entre culturas.
(WOODWARD, 2014, p. 43).

Figura 2 – Bunda de Tanajura Frita
Fonte: acervo pessoal.
Os alimentos, seu preparo e a cozinha podem ser considerados como uma linguagem que
fala por nós e de nós. Nesses aspecto, podemos dizer como somos, o que somos, quem somos e
qual cultura pertencemos. Como corrobora Schlüter (2003), os sujeitos são socializados desde
seu nascimento, as práticas alimentares se colocam através de um processo voluntário e
consciente e isso é ajustado e adequado dentro de cada cultura. E como lembra Bosco (2012, p.
101):

Logo nas primeiras chuvas, no início do inverno, a vida do agricultor, torna‐se um
inferno, as formigas atacavam, e toda roça devoravam, o problema era eterno. Vinham
então às tanajuras, formar novos sauveiros e cada vez aumentavam, os temidos
formigueiros, naquele tempo passado não tinha veneno adequado para salvar o roceiro.
Os portugueses preocupados, com a perda da plantação, conceberam um belo plano,
talvez a única solução, para matar as formigas, puseram os índios na briga, prá resolver a
questão. Chamaram os tabajaras a quem julgavam inocentes, só que para tal missão,
eram guerreiros valentes, e uma estória inventada, para eles foi narrada, que caíram
bestamente. Afirmaram os portugueses, com maior cara‐de‐pau, que as mesmas
tanajuras, no distante Portugal, era comida saborosa, ficavam logo cheirosas, quando
torradas no sal. E quem comesse tanajura, não passaria pela morte, voava para o infinito,
como um guerreiro forte, nos índios passaram a perna, pois tal vida eterna, era a
desejada sorte.

Daí se valorizar este retalho da história que muito deixou como legado valioso para
a cultura tianguaense, cearense e brasileira. Como observa Giard (1994), os alimentos se
construíram diante de códigos e símbolos através de valores e regras que se organizaram em
diversos modelos e práticas alimentares em lugares e período.

CAMINHOS METODOLÓGICOS E O RITUAL CERIMONIOSO DA TANAJURA
Nesta pesquisa procurou‐se traçar caminhos a partir de estudos bibliográficos a respeito
da tanajura como identidade e patrimônio alimentar na serra da Ibiapaba, com foco na cidade de
Tianguá‐Ceará‐Brasil, primando por uma abordagem qualitativa. Qualitativa, por entender que na
pesquisa de cunho qualitativo abrem‐se possibilidades de se compreender com mais detalhes a
vida das pessoas, seus costumes, sua cultura e sua identidade. Possibilidade esta que, talvez em
outros métodos, seriam mais difíceis de serem abordadas. Ao mesmo tempo em que favorece
oportunidades de se obter informações precisas por meio de observações in locos.
Tudo isto num envoltório cultural com sujeitos que fazem parte da população tianguaense
num momento em que nas primeiras chuvas do ano, as Tanajuras, passeiam pelos céus da Serra
Grande, com tradição, nessa época do ano, o som das asas da formiga e um coro ecoado pelos
sujeitos locais, tomam conta das cidades serranas: cai, cai tanajura que teu pai ta na gordura; cai,

cai tanajura, que é tempo de gordura. Esses costumes têm com intuito fazê‐las baixar o voo, seja
criança ou adulto, todos participam da arte de pegar Tanajura.
Além do consumo local, o produto é "de exportação": como cearense é um povo
desbravador, em todo qualquer lugar do Brasil tem um cearense, latas de tanajuras cruas ou
fritas correm o Brasil inteiro, para gozo e regozijo das amizades dos conterrâneos emigrados. Há
uma identificação dos serranos da Ibiapaba com o uso das tanajuras como comida, constituindo‐
se esse costume, a tradição de anualmente sair à caça da formiga, distinguindo‐se dos outros
cearenses.
Esta prática ‐ pega da tanajura ‐ é tão forte na cidade que se admite ser esta, o folclore
genuinamente da região ibiapabana com foco em Tianguá, pois é neste espaço que toda
população aprecia esta iguaria, e o melhor, já incorporada na sua identidade, que Segundo Hall
(1997, p. 76):
A identidade e a diferença têm que ser ativamente produzida. Ela não são criaturas de
um mundo real ou de um mundo transcendental, mas do mundo do cultual e social.
Somo nós que as fabricamos, no contexto de relações culturais e sociais. A identidade e a
diferença são criações sociais e culturais.

O turismo cultural tem descobertos novos espaços e construído novas alternativas que
valorizam a cultura e o patrimônio local. Essas ações têm se estabelecidos como novos eixos e
novos mercados para o desenvolvimento do turismo cultural. Esse reconhecimento e valorização
tem crescido nas pequenas comunidades, despertando interesses dos turistas e visitantes.
O turismo cultural é motivado pela busca de informações, de novos conhecimentos, de
interação com outras pessoas, comunidades e lugares, da curiosidade cultural, dos
costumes, da tradição e da identidade cultural. Esta atividade turística tem como
fundamento o elo entre o passado e o presente, o contato e a convivência com o legado
cultural, com tradições que foram influenciadas pela dinâmica do tempo, mas que
permaneceram; com as formas expressivas reveladoras do ser e fazer de cada
comunidade. O turismo cultural abre perspectivas para a valorização e revitalização do
patrimônio, do revigoramento das tradições, da redescoberta de bens culturais materiais
e imateriais, muitas vezes abafadas pela concepção moderna. Assim pensando, a
atividade turística passa necessariamente pela questão da cultura local e regional.

Reforça a necessidade em compreender as suas peculiaridades, admirar a complexidade
e estimular a participação da comunidade. (SEGALA, 2013)

A tanajura tem se tornado um alimento altamente valorizado na região, sua captura é
um ritual que mistura diversão, subsistência e prazer. Elas saem dos formigueiros e sobrevoam a
cidade. Em grupos, as pessoas munem‐se de seus instrumentos: galhos e gravetos, vasilhas com
tampa para que não escapem. Como têm ferrões, é valorizada a habilidade de retirá‐los, para
evitar as picadas. O produto da captura é para consumo próprio e para venda em bodegas e
bares, onde são usadas como tira‐gosto.
O que há de mais moderno é que podem ser congeladas para utilização em festividades
como o carnaval, acompanhando cervejas ou cachaças da Serra. Com as novas técnicas de
conservação, as tanajuras passam a ser mantidas para além de sua sazonalidade. Em casa, são
compartilhadas por todos os membros da família. Na rua, são partilhadas em mesas de bares e
restaurantes, entre amigos e até apresentada aos turistas, principalmente aos gringos, como um
regalo valioso da culinária tianguaense.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Interessante ressaltar que nessa era contemporânea onde hábitos e costumes são
esquecidos e passam por transformações aniquiladoras as tradições entram muitas vezes em
choque com os hábitos modernos. As práticas alimentares, o manejo e a arte de buscar alimento
podem ser considerados modos de patrimonialização da alimentação, um processo que se torna
possível diante de uma própria ressignificação da noção de patrimônio.
Este artigo procurou mostrar, a partir do estudo do consumo da Tanajura, costumes
considerados como identitários e comunitários que vem passando de geração em geração,
podendo ser considerado como bem cultural do Estado e por que não dizer do Brasil. O que se
percebe é que ainda existem elementos de autenticidade na caça a tanajura, tradições
fortalecidas pela comunidade, onde mesmo na contemporaneidade ainda são praticados; mais
ainda, como alimento medicinal enquanto antibiótico natural.
O turismo cultura tem se desenvolvido de maneira lenta nessa região, mas o interessante
ressaltar é que os sujeitos que não conheciam os costumes e hábitos do povo ibiapabado têm se

interessado por essas práticas culturais e se arriscando a novas experiências, fortalecendo os
costumes culturais locais. A captura da iguaria é um ritual que mistura diversão, subsistência e
prazer. Tais práticas socioculturais são constantemente executadas e “reinventadas”, tendo
como base as informações recebidas pelos avôs, pais, tios, pessoas mais velhas da comunidade,
sobre aquelas próprias práticas, perpetuando assim constitutivamente, seu modo e costume de
caçar a tanajura.
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RESUMO
A atividade tradicional do turismo baseada na obtenção
do lucro causa impactos negativos nas localidades onde
é inserida, principalmente para a comunidade local que
é afastada do processo de tomada de decisões. Como
alternativa a essa prática surgiu o Turismo Comunitário,
onde a comunidade é a responsável pela tomada de
decisões, pautadas nos princípios da economia popular
solidária, utilizando de forma sustentável os recursos
disponíveis, objetivando o desenvolvimento local e
geração de renda. Nessa perspectiva, utilizou‐se como
objeto de estudo o Assentamento Federal de Reforma
Agrária Coqueirinho, localizado em Fortim/CE, onde é
desenvolvido agregando valores à agricultura, atuando
como forma complementar de geração de renda. Diante

do exposto, buscou‐se analisar se o turismo comunitário
está sendo instrumento para o desenvolvimento local
do Assentamento Coqueirinho. Para tanto, realizou‐se
pesquisa exploratória, procurando utilizar‐se de diversas
fontes relacionadas à temática. Os procedimentos
técnicos realizados foram pesquisas bibliográficas,
documental, na internet, bem como, estudo de caso
através de visitas in loco e entrevistas estruturadas.
Dessa forma verificou‐se, dentre outros fatores, que o
turismo comunitário além de auxiliar a comunidade
econômicamente, contribui na redução do exodo de
jovens e no fortalecimento da consciência ecológica da
comunidade.

PALAVRAS‐CHAVE: Turismo Comunitário, Desenvolvimento Local, Sustentabilidade

COMMUNITY TOURISM AS A TOOL FOR LOCAL DEVELOPMENT OF ASSENTAMENTO
COQUEIRINHO (FORTIM‐CE)
ABSTRACT
Traditional tourism activity based on achieving profit
cause negative impacts on the localities where it is
inserted, mainly for the local community which is
remote from the decision‐making process. Thus the
Community tourism has emerged as an alternative to
this practice, where the community is responsible for
making decisions, guided by the principles of popular
solidarity economy, using sustainably available
resources, aiming at local development and income
generation. In this perspective, the object of this study is
the Assentamento Federal de Reforma Agrária
Coqueirinho, located in Fortim/CE, where is developed
the project of Community Tourism of Assentamento

Coqueirinho, adding value to agriculture, acting as a
supplementary income generation. Therefore, it was
sought to analize whether the Community Tourism is
being an instrument for local development of the
Assentamento Coqueirinho. It was carried out an
exploratory research and the technical procedures
conducted were literature searches, documentals,
Internet, as well as case study through visits in loco and
structured interviews. Thus, it was verified, among other
factors, the Community Tourism helps the community
economically, furthermore, it helps reducing the exodus
of young people and strengthening the environmental
awareness of the community.

KEY‐WORDS: Community Tourism; Local Developtment; Sustainability.

TURISMO COMUNITÁRIO COMO INSTRUMENTO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL DO
ASSENTAMENTO COQUEIRINHO (FORTIM‐CE)

INTRODUÇÃO
A prática da atividade turística pautada na ótica capitalista da maximização de lucro, ocasiona
impactos socioeconômicos e ambientais nas localidades onde é inserida, como por exemplo, a
especulação imobiliária, a degradação ambiental, a concentração de renda nas mãos de uma
minoria da população e a exclusão da comunidade local do processo de tomada de decisões.
Diante disso muitas comunidades tem buscado desenvolver uma forma alternativa ao modelo
tradicional de turismo, preocupando‐se com o uso sustentável dos recursos naturais e
transformando a comunidade local no principal agente desenvolvedor dessa atividade.
Assim, foi surgindo o turismo comunitário, onde, como o próprio nome já diz, a comunidade é a
responsável pelo seu desenvolvimento, gerindo todas as atividades relacionadas, utilizando os
recursos disponíveis de forma responsável e praticando a economia popular solidária,
contribuindo para o desenvolvimento local e geração de renda.
Dentro dessa visão de atuação turística escolheu‐se para o desenvolvimento desse estudo o
Assentamento Coqueirinho, localizado no litoral leste do Ceará, no município de Fortim, a 135 km
da capital, Fortaleza, por ser uma localidade que desenvolve esse modelo de atividade turística.
O Assentamento Coqueirinho foi criado em 22 de julho de 1995, a partir da desapropriação por
parte do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) de uma fazenda com área
total de 1.473 hectares onde funcionara um haras.
Assim, essa fazenda passou a abrigar um Assentamento Federal de Reforma Agrária, que
beneficiou inicialmente 14 famílias provenientes de um bairro simples do município de Aracati
(CE), o bairro Pedregal.
A vida nesse bairro era muito difícil, onde muitos moradores viviam em condições subumanas e
outros tentavam sobreviver arrendando terras para o cultivo de feijão, mandioca e milho. Diante
dessa difícil situação as famílias lutavam em prol da reforma agrária, para obterem um pedaço de
terra onde pudessem lutar pela sobrevivência e melhores condições de vida.
A escolha foi motivada também devido ao fato desse tipo de experiência ser inovadora e distinta
para investigações científicas, como também, devido à história de superação da comunidade, que
pode e deve ser tomada como exemplo para muitas outras comunidades acreditarem e lutarem
pela realização dos seus sonhos.
Este artigo é parte de uma pesquisa maior no qual se propôs a responder a seguinte questão:
será que o Turismo Comunitário está sendo instrumento para o desenvolvimento local do
Assentamento Coqueirinho? Destarte, teve‐se como objetivo geral caracterizar e analisar o
turismo comunitário como instrumento para o desenvolvimento local do Assentamento
Coqueirinho.

Especificamente, objetivou‐se conceituar os termos Turismo, desenvolvimento, desenvolvimento
local, Turismo Comunitário, economia popular solidária, assentamento rural e reforma agrária e a
intrínseca relação entre eles, tendo como referência os estudos de ALENCAR (2000), BENI (2001),
CORIOLANO (2003) e DIAS (2003).
Assim como, objetivou‐se promover um breve histórico do assentamento: do Bairro Pedregal ao
turismo comunitário; identificar e descrever a organização dessa prática de turismo na
comunidade do Coqueirinho; identificar e caracterizar o potencial turístico da comunidade, assim
como, identificar os efeitos e/ou resultados dessa prática de turismo na comunidade.
MATERIAIS E MÉTODOS
Para o presente estudo utilizou‐se a pesquisa qualitativa, que segundo Dencker (2007, p.121) “é
especialmente indicada para situações em que a teoria não é suficiente para solucionar o
problema e o pesquisador necessita buscar em campo as variáveis que serão consideradas na
análise”.
Quanto aos objetivos optou‐se pela pesquisa exploratória para que fosse possível aprimorar as
ideias sobre os conceitos de turismo comunitário, assim como a sua organização e sobre o
processo de Reforma Agrária. Utilizando‐se de diversas fontes relacionadas à temática.
Os procedimentos técnicos adotados foram pesquisas bibliográficas, na internet e estudo de
caso. Os instrumentos da pesquisa consistem em livros, artigos científicos disponíveis no portal
do Instituto Virtual de Turismo (IVT), documentos do INCRA sobre Reforma Agrária, disponíveis
no seu site oficial, bem como, vídeos disponíveis na internet e reportagens de jornais, Diário do
Nordeste e Bom Dia Ceará, sobre a comunidade.
Para a realização do objetivo geral, que era caracterizar e analisar o Turismo comunitário como
instrumento do desenvolvimento local do Assentamento Coqueirinho, optou‐ se por fazer um
estudo de caso. Que segundo Gil (2002, p.54) seria o “estudo profundo e exaustivo de um ou
poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento”.
Para o estudo de caso o método utilizado foram as entrevistas estruturadas, que de acordo com
Tabares (1986 apud DENCKER, 2007, p. 166) “é mais recomendada porque requer preparo menor
do pesquisador”, com três pessoas ,que autorizaram por escrito terem seus nomes citados nesse
trabalho, com características diferentes: a principal líder do assentamento, Dona Zildene do
Carmo Nogueira, que também é a responsável pelo Restaurante e é a principal representante do
Assentamento em eventos ligados ao turismo comunitário.
O Sr. Almir Alexandre do Nascimento que foi um dos primeiros assentados do local, é ex‐
presidente da ACOOPAC, associação diretamente ligada ao desenvolvimento do turismo na
localidade, é também agricultor e apicultor e desenvolve o Projeto Mandala. O terceiro
entrevistado, que preferiu não ter seu nome citado, pertence à outra geração do Assentamento
Coqueirinho, que não participou do processo inicial de formação do mesmo, não trabalha
diretamente com o turismo, mas acompanhou de perto o processo de implantação do turismo no

local, objetivando, assim, uma visão diferenciada da influência da atividade turística na
localidade.
Para a realização desse estudo foram feitas duas visitas ao local, uma no dia 02 de Setembro de
2013, para vivenciar um dia na comunidade, conhecer os projetos desenvolvidos, ampliar os
conhecimentos sobre a história do local e fazer uma caminhada na trilha ecológica e aplicar a
primeira entrevista com a Dona Zildene.
A outra visita foi realizada no dia 30 de Outubro de 2013, para a realização das demais
entrevistas e para a resolução de dúvidas que foram surgindo no decorrer do presente trabalho.
Ambas as entrevistas foram gravadas em um aparelho celular para que pudesse ser registrado o
maior número possível de informação e para evitar que informações importantes fossem
perdidas.
RESULTADOS E DISCURSSÃO
Durante as visitas realizadas ao Assentamento Coqueirinho verificou‐se que devido à forte luta
enfrentada pela comunidade em busca pela sobrevivência e pela posse de terras e devido ao fato
de a terra do assentamento não ser muito fértil, porque antes da apropriação, nela funcionara
um haras, o turismo surgiu como uma alternativa para complementar a renda obtida pela
agricultura.
O projeto de Turismo Comunitário do Assentamento Coqueirinho nasceu em 2004, a partir da
influência de uma experiência já consolidada em Icapuí/CE, a Pousada Tremembé, que, segundo
o site oficial da Rede Cearense de Turismo Comunitário (Rede Tucum)1, os recursos obtidos pela
pousada são utilizados para fomentar projetos sociais na região, auxiliando no aumento da
qualidade de vida da comunidade e no combate à pesca predatória e especulação imobiliária.
O projeto começou a partir da visita de um grupo de italianos pertencentes à Associação
Tremembé, que auxilia diversas comunidades, com trabalho exclusivamente voluntário,
acompanhamento técnico e recursos financeiros, no desenvolvimento local sustentável das
comunidades2.
Esse grupo de italianos foi ao assentamento motivado pela experiência de conhecer projetos
novos, principalmente, um assentamento de reforma agrária. Os turistas foram acolhidos pela
comunidade de Coqueirinho e se encantou com o sabor da culinária local e, com isso, começou a
pensar em um projeto de Turismo para a localidade.
A comunidade objetivava desenvolver um turismo alternativo, de base comunitária, com
características rurais, que envolvesse a comunidade e, assim, juntamente com a Cooperativa
Mista de Trabalho, Assessoria e Consultoria Técnica e Educacional (COMTACTE), tendo como
1

Site oficial da rede Tucum <http://www.tucum.org/>. Acesso em: 22 ago 2013.
Informações retiradas do site oficial da Associação Tremembé <http://www.tremembe.it/>. Acesso em: 22 ago
2013.
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representante da comunidade na ocasião o Sr. José Magela, apresentou‐se um projeto em
Trento/Itália para captar recursos (Informação Verbal)3.
Como relata Dona Zildene, ele foi aprovado e a comunidade recebeu recursos financeiros que
totalizavam R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) que beneficiaram diretamente quatro famílias, duas
que se destinaram a cuidar do restaurante, cozinha comunitária e hortas e duas que passaram a
cuidar dos chalés.
Com o início da atividade turística, o assentamento passou a integrar a Rede Cearense de
Turismo Comunitário (Rede Tucum), um projeto pioneiro de Turismo Comunitário no estado do
Ceará, que, conforme seu site oficial, tem como principais objetivos o aumento da interação
entre a sociedade e os recursos naturais, culturais e a sustentabilidade socioambiental.
Essa integração do assentamento à rede Tucum foi um dos primeiros passos de sucesso para a
nova prática de turismo. Assim, a comunidade iniciou a recepção de turistas interessados em
uma nova forma de turismo, onde eles pudessem vivenciar o dia a dia do homem no campo e a
culinária regional.
Atualmente, o Assentamento Coqueirinho beneficia sessenta famílias, distribuídas em três
agrovilas, com distância de aproximadamente 5 km entre elas e tem como principais pontos para
a atração turística a história de superação da comunidade, a hospitalidade, a culinária local e a
sua forma de organização.
Como disse uma das líderes, Dona Zildene, a história de superação da comunidade atrai muitos
visitantes, configurando‐se como um importante atrativo turístico da localidade.
Com as visitas, percebeu‐se também, quanto ao potencial turístico, que a comunidade utiliza
todos os seus projetos como atrativos turísticos, desde a agricultura, sendo na sua maioria feita
com técnicas sustentáveis, por exemplo, sem a queimada do solo, ao desenvolvimento do
Projeto Mandala, no qual as famílias possuem no terreno ao redor de suas casas, tanques para a
criação de peixes e utilizam a água enriquecida com as substâncias provenientes dos alimentos
dos peixes e de seus dejetos para aguar as plantações, sendo estas, orgânicas e desenvolvidas
nos quintais produtivos, passando pela história do assentamento que é contada aos visitantes
através de encenações teatrais.
Além de tudo isso, Dona Zildene é uma cozinheira de “mão cheia”, transformando a culinária
local em um dos maiores atrativos turísticos, utilizando alimentos orgânicos, em sua maioria,
produzidos pela própria comunidade e, aliado a isso, há, ainda, o fato de a comunidade ser muito
hospitaleira.
Algumas mudanças ocorreram na infraestrutura do local para oferecer apoio à atividade turística,
de forma a permitir hospitalidade com mais qualidade aos visitantes, como é mencionado no site
oficial da Rede Tucum, foram construídos seis chalés, sem luxo, apenas o conforto essencial, com
poucos móveis (camas, ventiladores, armários, cômodas, mesas e cadeiras), banheiro e
3

Informações dadas à autora em entrevista com Dona Zildene no dia 02 de setembro de 2013, no Assentamento
Coqueirinho.

decoração simples, conservando os princípios da comunidade, além do museu, onde os visitantes
podem ver fotos e ferramentas antigas, ainda do início da ocupação, assim como reportagens de
jornais, contando a história e os projetos desenvolvidos, e cartazes, contando a história local
(conforme Figura 1 e2).

Figura 1 – Chalé localizado na propriedade de Dona Zildene
Fonte: Alves, 2013.

Figura 2 – Museu Trilhando a Nossa História
Fonte: Alves, 2013.
Para o desenvolvimento do principal atrativo turístico que é a gastronomia local foram
construídas uma cozinha comunitária e o restaurante “Sabor da Terra”, com capacidade para
quarenta pessoas, onde são servidos todos os pratos regionais, como peixe frito, peixada, galinha
caipira, carneiro, buchada de bode, entre outros (Conforme Figura 3).

Figura 2 – Restaurante Sabor da Terra e Gastronomia Local
Fonte: Site Oficial da Rede TUCUM, 2013.
Com a implantação dessa atividade, a comunidade passou a receber auxílios diversos de
Organizações não governamentais (ONG), Universidades e do Serviço Nacional de Aprendizagem
Comercial (SENAC), não só para a melhoria da infraestrutura, como também para diferentes tipos
de capacitações, desde a maneira como se deve manusear o solo às técnicas de sustentabilidade,
passando por capacitações para a recepção de visitantes e de como manusear os alimentos,
evitando o seu desperdício, dentre outras.
Ao passo que a atividade turística ia se desenvolvendo, foram surgindo também projetos a partir
do INCRA, para o fomento da cultura em assentamentos, como o Projeto Arte e Cultura na
Reforma Agrária (PACRA). Que desenvolve atividades no Assentamento Coqueirinho desde 2005,
através da elaboração e assessoria na implantação do projeto Núcleo de Audiovisual do
Assentamento Coqueirinho (NUAC), da articulação do NUAC para a participação na Rede de
Comunicadores Populares da Reforma Agrária e da inserção do Assentamento no Projeto
@ssentamentos digitais, realizado pelo Laboratório Multimeios da Universidade Federal do Ceará
(UFC), que atua na capacitação dos jovens.
A comunidade desenvolve também eventos para reforçar a propagação da cultura local, tais
como a Noite Cultural, que consiste em apresentações da comunidade para os visitantes, com
encenação teatral sobre a história do assentamento, além de danças, como a quadrilha das
crianças e o forró.
Verificou‐se também que a comunidade se organiza baseada na gestão participativa, já que atua
na tomada de decisões e é a responsável por colocar essa atividade em prática, no associativismo
e cooperativismo, na valorização de bens e da cultura local, permitindo que a comunidade, sendo
a principal envolvida, se aproprie dos benefícios e melhorias que essa prática acarreta, buscando
a complementação da renda e o aumento da qualidade de vida.

Diante disso, objetivando o melhor controle e distribuição de tarefas, assim como, para que as
ideias divergentes entrassem em harmonia, a comunidade dividiu‐se em quatro associações,
sendo a Associação Cooperativista do Projeto de Assentamento Coqueirinho (ACOOPAC),
diretamente ligada ao Turismo Comunitário e as demais como a Associação dos Parceleiros
Individuais do Coqueirinho (APIAC), a Organização dos Parceleiros do Assentamento Coqueirinho
(APAC) e a Associação dos Parceleiros do Projeto de Assentamento Coqueirinho (APPAC) são
ligadas à agricultura e outras atividades que possam ser desenvolvidas de forma mais
individualista.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com este presente trabalho pôde‐se concluir a partir das informações coletadas de forma
bibliográfica, infográfica e principalmente através das visitas e entrevistas que a atividade
turística atua em conjunto com todos os projetos da comunidade, utilizando‐os como atrativos
turísticos e transformando‐os em geração de renda. E isso possibilitou que as famílias pudessem
ter melhores condições de vida, não tendo mais tantas dificuldades para a obtenção do alimento,
propriamente dito.
Outra importante influência foi que muitas pessoas da comunidade, com o aumento da renda,
puderam se inserir no Ensino Superior e, assim, melhorar ainda mais a qualidade de vida das suas
famílias. Com isso, verificou‐se que o turismo atua também no combate ao êxodo, já que as
pessoas veem que é possível viver com qualidade no assentamento, assim, não necessitam sair
em busca de uma vida melhor.
Como disse Dona Zildene, o turismo ajuda também a afastar a juventude de más influências,
porque atualmente os jovens do assentamento estão envolvidos nos projetos culturais, no teatro
e no audiovisual, trabalham também como condutores de grupos de visitantes e, assim, eles se
mantêm ocupados, fazendo o que gostam e ficando afastados da marginalidade e das drogas.
Como também influenciou na formação ou fortalecimento da consciência ecológica dos
moradores, que desenvolvem as suas atividades de forma a provocar o menor desgaste possível
dos recursos naturais, não só como uma maneira de manter o seu sustento e preservar esses
recursos para as próximas gerações, como também como forma de agradecimento por todo o
auxílio que a natureza dá na vida da comunidade.
Concluiu‐se, então, que o turismo desencadeou apenas influências positivas no Assentamento
Coqueirinho, sendo a principal contribuição na melhoria da renda das famílias, beneficiando não
somente as doze famílias que trabalham diretamente com o turismo e que distribuem
igualitariamente entre si a renda gerada, mas também, a todas as famílias, indiretamente, na
venda de cosméticos, mel, frutas e verduras.
Concluiu‐se, então, destacando que todos os objetivos desse estudo foram atingidos, através das
pesquisas exploratórias e principalmente do contato com a comunidade e das entrevistas. O
Assentamento Coqueirinho é um importante exemplo de superação a ser seguido por outros

assentamentos e comunidades, que conseguiu através da perseverança e do trabalho em
comunidade realizar os seus objetivos.
Assim, finalizou‐se o estudo, concluindo que o Assentamento Coqueirinho é um exemplo
concreto de que o turismo não é só o acúmulo de capital concentrado nas mãos de uma minoria
abastada da sociedade, ele não influencia só negativamente a vida das comunidades receptoras,
com a exploração dos recursos naturais e culturais e de mão de obra, ele também pode atuar
como o principal instrumento de desenvolvimento local, através da gestão participativa da
comunidade e mudar positivamente a vida desta.
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RESUMO
Este artigo tem como objetivo geral investigar sobre a
inserção da Casa do Chico Anysio enquanto atrativo para
o turismo cultural de Maranguape. Para isso, realizou‐se
um estudo sobre turismo cultural, atrativo turístico,
produto turístico, como também se caracterizou
Maranguape, Chico Anysio, a casa onde ele nasceu e
identificou‐se a opinião dos visitantes e dos
responsáveis pela Casa do Chico Anysio. A problemática
do trabalho se resume em saber se a Casa do Chico
Anysio constitui em um atrativo para o turismo cultural
de Maranguape. A pesquisa está dentro da abordagem
qualitativa e os procedimentos metodológicos foram a
pesquisa exploratória, pesquisa bibliográfica e pesquisa

de campo com aplicação de formulário e entrevistas. Os
resultados dessa pesquisa mostrou‐se que a Casa do
Chico Anysio é um atrativo turístico de grande potencial
para a cidade, que envolve cultura e história, faltando a
divulgação do espaço, melhorias em infraestrutura
turística para receber os visitantes e eventos no local
para despertar nos visitantes e na comunidade local, o
interesse em visitar a Casa.

PALAVRAS‐CHAVE: turismo cultural, atrativo, Casa do Chico Anysio

THE INSERTION OF THE HOUSE OF CHICO ANYSIO WHILE ATTRACTION FOR THE CULTURAL
TOURISM IN MARANGUAPE
ABSTRACT
This article aims to investigate the insertion of the
House of Chico Anysio as a to attraction for the cultural
tourism of Maranguape. For it to happen, it was made a
study about cultural tourism, tourist attraction, tourist
product, as well as about the town of Maranguape,
Chico Anysio, the house where he was born and
identified the opinion of visitors and responsible for the
Chico Home Anysio. The problematic of this work
abridge itself in to know if the House of Chico Anysio
constitutes a attraction for the cultural tourism of
Maranguape. The study is included in a qualitative

approach and the methodological procedure was the
bibliographic research, plus field research field with
application of form and interviews. The results of this
research show that the House of Chico Anysio is a tourist
attraction of great potential for the city, which involves
culture and history, missing the dissemination of space,
improvements in tourism infrastructure to receive
visitors, and events in place to awaken visitors and the
local community, interest in visiting the couple.

KEY‐WORDS: cultural tourism, attraction, House of Chico Anysio

A INSERÇÃO DA CASA DO CHICO ANYSIO ENQUANTO ATRATIVO PARA O TURISMO CULTURAL
DE MARANGUAPE
INTRODUÇÃO
O turismo é uma atividade que vem crescendo bastante e tende a ampliar novas expectativas
com a busca de novos roteiros e novos destinos turísticos. Para que novos lugares sejam
incorporados como destino, é necessário que possuam atrativos, infraestrutura e planejamento
para que esses espaços se tornem um produto turístico capaz de motivar o deslocamento de
pessoas.
Um tipo de turismo que atrai muitas pessoas é o turismo cultural, “tipo de turismo que tem como
característica principal a cultura humana como atrativo principal. Envolve as diversidades
artísticas, históricas e sociais de um espaço através de manifestações populares” (Barretto, 200,
p. 19).
Maranguape é uma cidade interiorana onde o turismo não é muito desenvolvido, cheio de
atrativos pouco divulgados. Um deles é a Casa do Chico Anysio, lugar onde o maior humorista
brasileiro nasceu e que recentemente foi aberta para visitação, com um número baixo de turista,
comparado a outros atrativos da cidade.
O município, conforme dados do IBGE (2014), situa‐se no nordeste do estado do Ceará, na
mesorregião de Fortaleza, a 30 quilômetro da capital. Maranguape tem uma população de
aproximadamente 113.561 habitantes, sobre uma área de 590,873 quilômetro quadrado, sendo
as principais vias de acesso a CE‐065 e a CE‐0455. Por se localizar ao sopé da serra, tem como
principal atrativo os elementos naturais, nas quais existem várias trilhas por onde se pode fazer
caminhadas ecológicas, a mais famosa é a trilha da Pedra da Rajada, com 920 metros de altitude.
Este artigo é parte de uma pesquisa maior no qual teve‐se como objetivo geral deste trabalho,
saber como se tem feito à inserção da Casa do Chico Anysio no turismo cultural de Maranguape,
levando em conta a importância de Chico Anysio no âmbito nacional.
De forma específica o trabalho objetivou conceituar turismo cultural, atrativo turístico e produto
turístico, tomando como referência estudos de Barretto (2000), Beni (2002), Santos (2004),
Rodrigues(2005) e Lemos (1999). Caracterizou o turismo em Maranguape, a Casa do Chico Anysio
e por fim identificar a opinião do poder público e visitantes, em relação a Casa como atrativo
turístico local. Com isso, foi levantado o seguinte questionamento: Será que a Casa do Chico
Anysio se constitui em um atrativo para o turismo cultural de Maranguape?
Não há trabalhos realizados sobre a Casa do Chico Anysio e muito pouco sobre o turismo em
Maranguape, o que faz da atual pesquisa uma contribuição para pesquisas futuras. Pretende‐se
com o final desse estudo, apresentar informações relevantes sobre a Casa do Chico Anysio
enquanto possível atrativo cultural de Maranguape, especialmente para o órgão responsável por
esse setor e tenha‐se conhecimento de como ele está inserido no município.
MATERIAIS E MÉTODOS
A pesquisa foi primeiramente de caráter exploratória, com o objetivo de proporcionar maior
familiaridade com o problema em questão. Gil (2002) cita como objetivo principal deste tipo de
pesquisa, o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições.

Denker (2003, p.124), caracteriza esse tipo de pesquisa por “possuir um planejamento flexível
envolvendo em geral levantamento bibliográfico, entrevistas experientes e análise de exemplos
similares”. E uma das formas mais comuns de apresentação das pesquisas exploratórias é a
pesquisa bibliográfica.
Foi realizada pesquisa através de livros, revistas, artigos científicos e materiais na internet para
uma informação mais recente do local estudado. Gil (2002), fala que a vantagem da pesquisa
bibliográfica reside no fato de permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos
muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente.
Quanto a abordagem, foi realizada uma pesquisa de caráter qualitativo. Optou‐se essa
abordagem por que segundo Minayo (1995, p.21‐22), esse tipo de pesquisa trabalha “com um
nível de realidade que não pode ser quantificado, o que corresponde a um espaço mais profundo
das relações e dos fenômenos”.
A pesquisa se deu em três etapas. A princípio, foi realizado um levantamento bibliográfico a fim
de fornecer subsídios ao embasamento teórico relacionado a turismo cultural, atrativo turístico,
produto turístico, sobre Maranguape, Chico Anysio, a casa onde ele nasceu e sites da internet
que envolvesse o tema.
Após o levantamento do referencial teórico, foi realizada uma pesquisa de campo, que procede
a uma observação dos fatos e fenômenos exatamente como ocorrem no real, no objeto da
pesquisa. Utilizando como instrumental de pesquisa para a coleta dos dados, a aplicação do
formulário, que conforme Gil (2002, p. 115) “pode ser definido como a técnica de coleta de
dados em que o pesquisador formula questões previamente elaboradas e anota as respostas”. E
para um melhor entendimento da realidade da pesquisa, foi feita duas entrevistas, uma com o
responsável pela Casa do Chico Anysio e outra com o gestor maior do município, o atual prefeito.
Ao final, foi feita a análise do material coletado com os visitantes e os entrevistados.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Francisco Anysio de Oliveira Paula Filho, mais conhecido como Chico Anysio, nasceu em
Maranguape no dia 12 de Abril de 1931, e foi o maior humorista brasileiro. Conheceu em casa o
talento para o humor, tendo seu pai como o maior exemplo.
A família morava no sítio Ipu, no centro de Maranguape (Figura 1). Anysio (1992, p 5) descreve
como um “sitiozinho pequeno e simpático que ainda existe, e que pertence a um parente‐de‐um‐
certo‐modo”.
Figura 1 – Casa do Chico Anysio

Fonte: Costa, 2014

Com a falência do pai, aos 8 anos de idade, teve que se mudar com a família para o Rio de
Janeiro, onde se tornaria conhecido nacionalmente atrás de seus inúmeros personagens, o mais
famoso é o “professor Raimundo” da “Escolinha do professor Raimundo”
Após vários problemas de saúde, Chico Anysio faleceu em 2012. Um ano após seu falecimento, a
casa onde ele nasceu foi aberta para visitação e é o objeto de estudo desse trabalho.
A seguir apresentam‐se os dados obtidos com a pesquisa de campo realizado, com 30 visitantes
da Casa do Chico Anysio em Maranguape, nos dias 17, 18, 19 e 20 de Abril de 2014 e as
entrevistas com os responsáveis pela Casa.
Os visitantes pesquisados responderam a um formulário contendo 14 perguntas alternadas entre
objetivas e subjetivas. As três primeiras perguntas se referem ao perfil do público alvo da
pesquisa, como sexo, faixa etária, grau de escolaridade. Verificou‐se 57% dos entrevistados são
do sexo feminino e 43% do sexo masculino, dos quais, a maioria dos visitantes têm entre 21 a 30
anos, equivalente a 30% dos entrevistados, seguido de 23% com faixa etária entre 31 a 40 anos,
20% tem entre 41 a 50 anos, 14% até 20 anos, 13% está entre 51 a 60 anos e não houve nenhum
entrevistado com mais de 60 anos.
Em relação ao grau de escolaridade constatou‐se que a maioria deles tem nível superior
completo, representando 14 dos 30 pesquisados, seguido de 8 que fizeram até o ensino médio, 5
ainda não concluíram o ensino superior, 2 pessoas estavam no ensino fundamental e 1 parou os
estudos antes do ensino médio.
Foi perguntado o local de origem dos visitantes, e notou‐se que a Casa do Chico recebe mais
visitas de pessoas que moram na região metropolitana de Fortaleza como mostra a figura 2 a
seguir:
Figura 2 ‐ Local de origem dos visitantes da Casa do Chico Anysio.

Fonte: Costa, 2014

Dos pesquisados, 15 são de Fortaleza, o que representa 50% dos visitantes da Casa. Depois deles,
em segundo lugar aparecem os moradores de Maranguape, mas não muito significativo pois eles
não representam nem a metade dos visitantes de Fortaleza. Outros municípios da região
metropolitana que apareceram foram Caucaia e Maracanaú, e sendo fora do estado tiveram
visitantes de Mossoró, Natal e Recife.
Em seguida procurou‐se identificar se era a primeira vez que eles visitavam a Casa do Chico
Anysio e 73% responderam que sim, já 27% responderam que não, era a primeira vez que
visitavam a Casa, eles tiveram um primeiro contato, gostaram e voltaram com parentes ou
amigos.

Na pergunta seguinte, procurou‐se identificar como os visitantes tiveram conhecimento da
existência da Casa do Chico Anysio em Maranguape, mais da metade tiveram conhecimento
através de amigos ou parentes como mostra a figura 3 a seguir:
Figura 3 ‐ Como os visitantes tomaram conhecimento da Casa do Chico Anysio.
.

Fonte: Costa, 2014

A pesquisa mostrou que a maioria dos visitantes teve como motivação para ir até Maranguape,
visitar amigos ou parentes, representando 33% do total. Seguido de 23% que foram
exclusivamente para conhecer a Casa do Chico Anysio, 17% que vão para conhecer a serra,
outros 17% moram na cidade e 10% por outros motivos, como exemplo eventos que são
realizados no local de estudo.
A aprovação dos visitantes em relação a Casa foi positiva (figura 4), todos eles gostaram,
escolhendo a estrutura da Casa o que mais lhes chamou a atenção, por ela ter sido pouco
modificada da estrutura inicial, correspondendo 63% dos visitantes. 27% responderam que foi o
acervo que mais agradou e outros 27% gostaram de tudo.
Figura 4 ‐ O que mais agradou aos visitantes da Casa do Chico Anysio.

Fonte: Costa, 2014

Em relação a expectativa dos visitantes, 46% teve ela atendida em parte. Essa parcela ficou muito
satisfeita com a estrutura, mas não em relação ao acervo. O outro restante dos visitantes ficaram
divididos entre expectativas superadas e atendidas plenamente, correspondendo 27% cada.
Todos os visitantes foram unanimes na pergunta número 11, na qual indagava se eles
recomendariam a amigos e parentes a visitar a Casa do Chico Anysio. Como também todos
responderam que pretendiam voltar a Casa do Chico Anysio na pergunta de número 12.

Perguntou‐se aos entrevistados se a Casa do Chico Anysio poderia ser vista como atrativo para o
turismo cultural de Maranguape, como mostra a figura 5, todos os entrevistados responderam
que sim, isso demonstra a consciência dos visitantes em relação a quem foi Chico Anysio e da
importância da Casa para o município de Maranguape.
Figura 5 ‐ Se a Casa do Chico Anysio pode ser vista como atrativo para o turismo cultural
da cidade.

Fonte: Costa, 2014

Ao final da pesquisa, constatou‐se algumas críticas ou sugestões feita pelos visitantes. Dos 30, 1
entrevistado falou que estava tudo ótimo, em contra partida, 16 já não acharam que estava tudo
ótimo, o que é resultado dos 46% visitantes que tiveram suas expectativas atendidas em parte.
A maior reclamação feita foi em relação ao acervo. Muitos falaram que deveria ter mais material
da história do Chico Anysio, objetos que pertenceram a ele e fotos. Que a Casa deveria ser
melhor aproveitada com eventos culturais para serem ofertados aos visitantes, como
apresentações artísticas, shows de humor, principalmente em conjunto com a comunidade local.
Outra crítica, é em relação a divulgação e as sinalização turística de como chegar ao local. Não há
placas no município que indique como chegar à Casa do Chico Anysio, fazendo com que o turista
saía perguntando aos moradores locais como chegar ao local, sendo que, muitos moradores de
Maranguape nem sabem onde fica a Casa. Como também, falta a divulgação do espaço que só é
feita no site e nas redes sociais da prefeitura, faltando um site da Casa do Chico Anysio, o que
acaba dificultando aos interessados, o acesso à informações básicas como o horário de
funcionamento, como chegar ao local, os eventos que acontecem, dentre outros.
Além disso, o visitante quando chega, tem vontade de levar uma lembrança do local visitado, o
que não é possível na Casa. Não há nenhuma loja que venda souvenir, somente se encontra isso
na lojinha Maranguarte, mantida pela FITEC e fica no centro da cidade, um pouco distante da
Casa. Espaço para criança e lanchonete também muito se foi falado.
Com isso se fez necessário uma entrevista com o responsável pela Casa do Chico Anysio, o
gerente de turismo da FITEC e o gestor do maior município, o prefeito, para saber planos, metas
e falar sobre sua inserção como atrativo no turismo do município.
A princípio foi indagada a importância da Casa do Chico Anysio para o turismo local. Para o
gerente de turismo, o equipamento tem grande importância para a cidade, primeiro ter sido
onde Chico Anysio nasceu, pessoa conhecida em âmbito nacional, e sem divulgação do espaço já

tem em média 300 visitantes por mês, essa vinda ocorre de modo espontâneo, estando aberto
apenas de quinta‐feira a domingo.
Antigamente o espaço era fechado pelo atual dono, chegando até a levantar os muros para
barrar os curiosos. E na atual gestão houve uma preocupação primeiramente em abrir esse
espaço. Sabendo eles, que precisam ser feitas intervenções, como área infantil, lanchonete e loja
de souvenir.
Acrescentado o prefeito fala que a Casa é fundamental para o turismo da cidade, pois “é o
principal vetor de atração de pessoas para o município, uma vez que a cidade se tornou
nacionalmente conhecida como a terra de Chico Anysio”. O que desperta a curiosidade de muitos
brasileiros de conhecer Maranguape e sua origem.
Foi questionado se a inserção Casa do Chico Anysio no turismo de Maranguape poderia vir a
trazer algum tipo de impacto à comunidade local, e ambos responderam que sim. Através de
geração de emprego e renda, como a venda de lanches e artesanatos mas a comunidade tem que
ter uma visão de investidor, principalmente no entorno da Casa, onde existe problemas sociais
que podem ser amenizados. O prefeito fala que a inserção da atividade turística “promove uma
troca de experiência muito positiva com as pessoas de outras localidades.
Em relação a existência de projetos para a Casa, existem alguns que estão sendo feitos. Um deles
é uma parceria entre o poder público e privado segundo o gerente de turismo. Arrendando o
espaço para que o empresário possa empreender e explorar da melhor forma. “A princípio a
estratégia era de abrir a Casa, pela importância dela no contexto turístico”, relata o prefeito.
Há projetos para revitalização e modernização da Casa, agregando aos valores culturais e
ambientais já existentes no município. Como também colocação de playground, lanchonete e
melhorar a divulgação do espaço. Antes, havia uma placa que indicava como se chegava à Casa,
porém foi destruída por vândalos.
Na parte da divulgação, os meios de comunicação que eles utilizam é a internet, através do site,
rede social da prefeitura, para divulgar os eventos que acontecem e foram contatados algumas
agências de viagens. Porém é necessário um site ou rede social próprio da Casa do Chico Anysio,
para informar os acontecimentos, os horários de funcionamento de modo semanal para uma
melhor informação aos interessados em visitar o espaço.
Por fim, perguntou‐se, se a Casa do Chico Anysio poderia ser um atrativo turístico consolidado no
turismo cultural de Maranguape, o gerente de turismo respondeu com um não. Segundo ele, a
Casa está em processo de consolidação, é algo que precisa ser melhorado, por que a princípio foi
apenas aberto. Precisa de mais material para o acervo, algo que pertenceu a Chico Anysio, além
de toda a parte de infraestrutura para que os visitantes se sintam confortáveis.
Em contra partida, o prefeito diz que ela pode sim ser considerada um atrativo consolidado,
muito embora algumas ações complementares precisam ser feitas, “é um equipamento do qual a
cidade não pode mais abrir mão”, conforme o prefeito.
Percebe‐se que são necessárias ações conjuntas que devem contar com o apoio do poder público
e da comunidade, além de investir e desenvolver projetos de preservação, divulgação e melhoria,
para a que Casa do Chico Anysio torne‐se um atrativo turístico tão importante para o turismo de
Maranguape, quanto Chico Anysio foi para o humor nacional.
CONCLUSÃO

Com a realização do presente trabalho, pode‐se comprovar a partir do material coletado com as
respostas dos visitantes e do responsável da Casa do Chico Anysio, que o espaço por si só é um
forte atrativo turístico para o município. Mas para que esse atrativo turístico seja consolidado e
melhor aproveitado, faz‐se necessário projetos que possam divulgá‐lo e atraiam mais visitantes,
o que ajudaria no desenvolvimento turístico da cidade.
Os objetivos específicos da pesquisa foram atingidos uma vez que se conceituaram termos
importantes como turismo cultural, atrativo turístico e produto turístico, caracterizou‐se
Maranguape, falando dos seus aspectos históricos e geográficos, e sobre como o turismo se
realiza no município. Historiou‐se sobre a vida de Chico Anysio e a casa onde ele nasceu. Como
também identificou a opinião dos visitantes e poder público, detectando pontos relevantes e
irrelevantes e a Casa como atrativo turístico local.
Enquanto a problemática da pesquisa, se a Casa do Chico Anysio constitui um atrativo turístico
para o turismo cultural de Maranguape, pode‐se verificar que todos os visitantes pesquisados e o
poder público, concordaram que pode sim ser considerado um atrativo, mas esse espaço precisa
de ações e intervenções para melhoria e assim torna‐se um atrativo consolidado.
Aproveitando o contexto histórico de Maranguape, que contém casario, alguns com fachadas em
azulejo português, construídos no período de formação da cidade, é sugerido um roteiro que
ligue a Casa do Chico e o centro da cidade, passando pelo corredor histórico onde contém vários
casarões antigos e outros equipamentos, terminando no museu da cidade. Numa proposta em
que o visitante vá um pouco mais além de conhecer a Casa do Chico Anysio, como também
conhecer a cidade onde ele nasceu o que geraria um maior desenvolvimento turístico na cidade e
seria algo a mais a oferecer aos visitantes.
Conclui‐se assim que a Casa do Chico Anysio possui um incontestável valor histórico e cultural
contribuindo para que seja um atrativo turístico de grande potencial, e que com o planejamento
desenvolvido junto à comunidade local, pode tornar‐se uma importante ferramenta para o
desenvolvimento da atividade turística do município e consequentemente contribuir para a
valorização desse atrativo.
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RESUMO
Este artigo faz um levantamento das potencialidades
étnico‐culturais da comunidade indígena Kanindé de
Aratuba, localizada no Maciço de Baturité‐CE,
especificamente no município de Aratuba. Com o
objetivo de traçar um panorama dessas potencialidades
existentes e revelar seu patrimônio natural e histórico
que muito passa despercebido, impossibilitando o
reconhecimento da comunidade e a valorização das
riquezas naturais que o lugar proporciona, foram
utilizados a seguinte metodologia de pesquisa: Revisão

bibliográfica sobre o assunto; Formação de grupos de
estudo sobre as temáticas de interesse; conhecimento
da
realidade
através
de
atividades
de
reconhecimento
de
campo;
entrevistas
semiestruturadas com sujeitos sociais importantes para
compreensão da organização do espaço social estudado
e conversa com antigos moradores das localidades.

PALAVRAS‐CHAVE: Potencialidades, Aratuba, turismo, histórico, natural.

POTENTIAL OF CULTURAL‐ETHNIC INDIANS OF KANINDÉ OF ARATUBA ‐ CE: A CASE STUDY ON
FIGHT, RESISTANCE AND CULTUREABSTRACT
This article is a survey of the ethno‐ cultural potential of
the indigenous community of Kanindé Aratuba, located
in the Massif Baturite ‐ EC , specifically in the city of
Aratuba . Aiming to give an overview of these existing
capabilities and reveal its natural and historical heritage
that much goes unnoticed , preventing community
recognition and appreciation of the natural riches that
the place provides the following research methods were
used : literature review on the subject ; Formation of
study groups on issues of interest ; knowledge of reality

through activities field reconnaissance ; semistructured
interviews with important social subjects for
understanding the organization of social space studied
and conversation with former residents of the localities.

KEY‐WORDS: Potential, Aratuba, tourism, historic, natural..

POTENCIALIDADES ÉTNICO‐CULTURAIS DOS ÍNDIOS KANINDÉ DE ARATUBA – CE: UM ESTUDO
DE CASO SOBRE LUTA, RESISTÊNCIA E CULTURA.
1 INTRODUÇÃO
A presente pesquisa é parte integrante do projeto ALIMENTOS TRADICIONAIS: UMA
GEOGRAFIA DA CULTURA ALIMENTAR DO MACIÇO DE BATURITÉ – CE. O Ceará, precisamente, a
região do Maciço de Baturité (figura 1), é composto por treze (13) municípios1 apresentando uma
rica diversidade ambiental, principalmente, ao que se refere a atrativos ambientais, como
cachoeiras, rios, trilhas, além de poder‐se identificar as potencialidades ambientais da
Comunidade indígena dos Kanindé de Aratuba – Ceará, bem como os possíveis nichos turísticos
direcionados para a gastronomia, o turismo de aventura e lazer, e de ecoturismo. Essas práticas
possibilitarão a constituição de um turismo diferente no Maciço, bem como a contribuição para
formação de profissionais na/da Região, os quais apresentarão como diferencial o fato de serem
naturais dos municípios que compõem esse “lugar”.

Figura 1 – Mapa de identificação do território
Fonte: IPECE (2009)
Para que isso aconteça é importante que o incentivo ao turismo na região não seja
esquecido, principalmente por se tratar de uma região com relevante potencial turístico,
considerada como uma área de exceção no Estado do Ceará. Nesse contexto, identificar as
potencialidades étnicas culturais das comunidades tradicionais e povos indígenas na Região do
1

A região do Maciço de Baturité abrange três sub‐regiões homogêneas do Estado do Ceará: a serrana ‐ corredor
verde (Guaramiranga, Pacoti, Palmácia, Mulungu e Aratuba); a sub‐região dos vales/sertão ‐ corredor histórico
ferroviário (Baturité, Capistrano, Itapiúna, Aracoiaba, Redenção e Acarape) e a de transição ‐ sertão/litoral (Barreira e
Ocara). Redenção, Barreira e Ocara.

Maciço de Baturité, especificamente as suas características, manifestações, produtos culturais e
culinárias própria das comunidades, tendo como objetivo desse, desenvolver um trabalho sobre
a Comunidade dos Índios Kanindé (Aratuba).
Dentre os objetivos específicos constam: Identificar as potencialidades turísticas e
culturais, promover o reconhecimento da riqueza natural das terras da comunidade e apresentar
a história de luta que a comunidade vem desenvolvendo durante os anos.
2 MATERIAIS E MÉTODOS
Com vistas para atingir os objetivos destacados, a pesquisa foi dividida em etapas que
versarão sobre: Revisão bibliográfica sobre o assunto; Formação de grupos de estudo sobre as
temáticas de interesse; Conhecimento da realidade, através de atividades de reconhecimento de
campo; entrevistas semiestruturadas com sujeitos sociais importantes para compreensão da
organização do espaço social estudado; conversa com antigos moradores das localidades. Esses
diálogos poderão colaborar também com o reconhecimento das áreas de lazer locais e que se
caracterizam como ambientes potenciais para o turismo da região.
A busca por informações para o embasamento técnico da pesquisa não se limitou a livros
acadêmicos, mas, também, em experiências apresentadas em congressos, artigos técnicos
publicados em revistas especializadas e matérias sobre o assunto publicadas em periódicos locais
ou na Internet. Convém ressaltar que, para operacionalização da pesquisa foram utilizadas as
seguintes técnicas de coleta de informações / dados: levantamentos bibliográficos, a fim de
aprofundar o referencial teórico; discussões em grupo de estudo, a fim de receber contribuições
de colegas que estudavam temas correlatos; conversas informais e entrevistas semiestruturadas;
levantamentos em hemerotecas, com o intuito de acompanhar as principais notícias que
envolveram e envolvem a questão em pauta.
A revisão de literatura e análise de dados secundários foi efetivada junto a grupos de
discussão, formados por professores, alunos e pessoas interessadas nas temáticas ambientais
como: gestão ambiental, educação ambiental, turismo e gastronomia. Registros fotográficos
atuais foram importantes para a constituição do documento. Ademais, essa pesquisa
proporcionará uma orientação para a comunidade com vistas a constituição de uma estrutura
que proporcione uma sensibilização ambiental junto àqueles que frequentam os espaços
identificados e um conhecimento sobre a as potencialidades turísticas locais de Baturité.
A presente pesquisa foi dividida em etapas, as quais ainda se encontram em construção,
pois o início desse processo se deu apenas no início de agosto de 2013. Para tanto, fora realizado
um levantamento bibliográfico referente à indígenas, povos e comunidades tradicionais, onde
autores como Cardozo (2006), Denzin, Lincoln (2006), Silva (2010) e Little (2010), foram

essenciais para compreensão de conceitos como etnicidade, turismo étnico, comunidades
tradicionais e cultura.
A perspectiva etnográfica tem sido algo de grande importância para identificação do
objeto de pesquisa, uma vez que por se tratar de uma pesquisa qualitativa há necessidade de
envolver estudo do uso e a coleta de uma variedade de matérias empíricas ‐ estudo de caso;
experiência pessoal; introspecção; história de vida; entrevista; artefatos; fotos; textos e produção
culturais; textos observacionais, históricos, interativos e visuais [...]. (DENZIN; LINCOLN, 2006, p.
17).
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Discussões teóricas e resultados
Em um primeiro momento tratar do tema “potencialidades turísticas” apresenta‐se de
forma imprecisa na literatura sendo necessário um conhecimento multidisciplinar para
categorizar essa demanda, visto que a discussão das potencialidades dos lugares, dos territórios e
das regiões turísticas não estarem dispostas na literatura ou em manuais de turismo.
Para Araújo (2010),
[...] dois eixos de aproveitamento dessas potencialidades podem ser observados: quando
a apropriação é na perspectiva do capital mundial, e quando é na perspectiva dos
moradores locais, sendo que esses diferentes interesses reverterão em valores
diferenciados às potencialidades. A práxis social do lugar poderá considerar as
potencialidades turísticas como o caminho para o desenvolvimento local sustentável. E o
capital mundial sempre a terá como espaço de acumulação ampliada (p.2).

O foco da pesquisa tem em vista a perspectiva dos moradores locais, tendo em vista que a
constituição de um turismo de Base Local poderá proporcionar um retorno econômico mais
significativo para a região, ou mesmo, uma nova possibilidade de emprego e renda para as
comunidades.
Para Vasquez Barquero (1988), pode‐se definir o desenvolvimento com base local como
um processo de crescimento e transformação estrutural que, mediante a utilização de um
potencial de desenvolvimento existente no território, conduz a uma melhoria do bem‐estar da
população local e ou regional. Tal fato só é possível quando a comunidade local é capaz de liderar
esse processo de transformação estrutural, diz‐se que está em curso o desenvolvimento local
endógeno. Entretanto, para iniciar esse processo é possível ser feita a identificação das
potencialidades que o local oferece.
De acordo com Machado (2007), são essas potencialidades que caracterizam o turismo
como um fenômeno de caráter sócio espacial, por consistir no deslocamento espacial,

temporário e voluntário, realizado de uma forma individual ou coletiva que apresenta como fator
motivador fundamental a alteridade, alcançada na busca pela satisfação pessoal, podendo esta
ser motivada pelo lazer, recreação, descanso, cultura e em casos específicos a saúde. Para isso
usufrui‐se de uma localidade que apresenta condições de satisfazer seus desejos pessoais e
alcançar a alteridade almejada, não exercendo nenhuma atividade lucrativa nem remunerada,
gerando inúmeras inter‐relações nas esferas social, econômica, cultural e ambiental no espaço
onde o turismo se insere, seja o espaço emissor ou receptivo.
3.2 Comunidades tradicionais
No final do século XX, as áreas protegidas no Brasil experimentaram uma vertiginosa
expansão (a sua área total quadruplicou entre 1975 e 1989), particularmente na Amazônia.
Muitas dessas áreas foram criadas para proteção integral da natureza (tais como parques
nacionais, estações ecológicas, reservas biológicas), categoria que não permitia nem a moradia
nem o uso de seus recursos naturais por parte dos sujeitos sociais que a compõem. O fato de que
na maioria dessas áreas existissem grupos sociais morando em seu interior – fossem eles
sociedades indígenas, quilombos, comunidades ribeirinhas, ou outros – criou uma série de
impasses referentes ao controle efetivo dessas terras. (LITTLE, 2010).
Um dos conceitos de Comunidade tradicional mais utilizado é de que: São todos os
conhecimentos pertencentes aos povos indígenas, às populações agroextrativistas, aos
quilombolas, aos ribeirinhos e aos outros grupos sociais que se dizem tradicionais, que sejam
utilizados para suas atividades de produção e reprodução nas suas respectivas sociedades.
3.3 A Comunidade Indígena Kanindé de Aratuba: Luta e resistência
3.3.1 Histórico
Localizados nos municípios de Canindé (Sertão Central) e Aratuba (Maciço de Baturité), os
Kanindés têm sua história marcada por um longo processo de migrações forçadas, e vem
mantendo, apesar desta dispersão, laços de parentesco e sociabilidade que unem as
comunidades do Sítio Fernandes e da Serra da Gameleira, que compõem esta etnia. Segundo
tradição oral, vieram da região do atual município de Mombaça, passando por Quixadá, pelas
margens do Rio Curu, entre os rios Quixeramobim e Banabuiú, junto aos seus parentes Jenipapo,
antes de alcançar os seus locais de morada atuais.
Chegaram ao Sítio Fernandes vindos da serra da Gameleira, também conhecida como
serra do Pindar, em Canindé, por conta de secas, como a de 1877, e invasões de suas terras por
posseiros criadores de gado. Traço cultural herdado dos ancestrais, a cultura da caça se
materializa na existência de diversas armadilhas, como o quixó de geringonça, utilizado no
apresamento de animais como mocó, tejo, cassaco, peba, veado, nambu, seriema e juriti,

sempre respeitando os períodos de gestação dos bichos. Que animais são esses? Mostre o
significado para o seu público leitor...

Em 1995, após grande luta junto aos trabalhadores rurais locais, este terreno foi
desapropriado pelo INCRA. Após querelas na divisão da terra, os Kanindé do sítio Fernandes
ficaram com 270 hectares e continuam plantando no sistema de roçados. Em 1996, por iniciativa
de José Maria Pereira dos Santos, mais conhecido por Cacique Sotero (figura 2), foi aberto à
visitação pública o Museu dos Kanindé, que traz em seu acervo artesanato. O museu Kanindé
serviu como firmamento mais intensivo para a afirmação do seu povo.

Figura 2 – Cacique Sotero
Fonte: Matheus Maia (2014)
3.3.2 Lutas e desafios
A comunidade indígena Fernandes está situada no município de Aratuba, que fica na
microrregião do Maciço de Baturité (serra de Aratuba). A aldeia indígena (figura 3) é conhecida
como Quebrada dos Fernandes, a área é reconhecida pelo Governo como terra indígena, mas os
tramites de conclusão de demarcação da terra indígena ainda não se concluíram. Muitas são as
dificuldades enfrentadas pelos índios Kanindé em relevância a demarcação de suas terras.

Figura 3 – Mapa da comunidade
Fonte: Google Earth (2013)
3.4 Povo Kanindé: Potencialidades Étnico‐culturais e a relação com a Natureza
3.4.1 Museu Indígena Kanindé de Aratuba (MK)
O MK (figura 4) foi aberto no ano de 1995, por iniciativa de José Maria Pereira dos Santos,
o Cacique Sotero, com a contribuição da população da aldeia Fernandes na formação do acervo
de objetos e documentos, com destaque para a família do pajé Maciel.

Figura 4 – Museu Indígena Kanindé de Aratuba
Fonte: Matheus Maia (2014)

3.4.2 E.D.E.F.M Manoel Francisco dos Santos (figura 5)

Figura 5 – Escola Indígena Manoel Francisco dos Santos
Fonte: Matheus Maia (2014)
3.4.3 Centro de Artesanato Indígena (figura 6)

Figura 6 – Artesanato confeccionado pela comunidade
Fonte: Matheus Maia (2014)
3.4.4 Mirante natural da Chapada do Vento

O mirante, chamado pelos próprios moradores da comunidade como Chapada do Vento (figura
7), é localizada entre a comunidade Fernandes e a Balança. Trata‐se de um atrativo natural onde
é possível se ter magníficas visões e ainda conseguir avistar ao longe a cidade de Canindé.

Figura 7 – Mirante natural – Chapada do Vento
Fonte: Matheus Maia (2014)
3.5 Aspectos culturais
A comunidade Kanindé de Aratuba possui um enorme leque de potencialidades étnico‐
culturais inseridas na própria cultura que se destacam entre si formando um ambiente cultural
de grande valor tradicional. Dentre elas são enumeradas:
3.5.1 Festas: O Toré, Festa do mungunzá, Farinhada, Semana do índio, Festas juninas, Festa de
São José, Festa de São Francisco das Chagas, Terços e novenas nas casas, Festa de Nossa Senhora
Aparecida, Reisados, Jogos indígenas, Festa de Nossa Senhora de Fátima, Terço dos homens.
3.5.2 Áreas sagradas: A Capela de São José e Gruta de Nossa Senhora Aparecida.
Dentre os espaços que legitimam a comunidade indígena, estão: Museu Indígena Kanindé,
Escola Indígena Kanindé, Centro de artesanato, Olho d’agua do Tavaro, Terra Indígena da Gia, As
associações indígenas Kanindé, A Capela de São José, Gruta de nossa senhora aparecida.
3.5.3 Saberes: A caça no mato, A cura/reza, Medicina tradicional, Artesanato de madeira,
Artesanato de pena, Artesanato de colares, Saber das matas, dos índios e dos senhores (antigos).
3.5.4 Objetos (figura 8): Maraca, Colar, Cocar, Curisco, Pote, Urupemba, Machada de pedra,
Panela de barro, Cuscuzeira, Balaio, Cassuá, Cabaça, Foice, Enxada, Peba, Cobra, Alguidares e

Cachimbo. O que significam estes objetos??? Tipos de potes ou cerâmica??? Ou outros
significados?

Figura 8 – Vasta diversificação de objetos em exposição no Museu Kanindé
Fonte: Matheus Maia (2014)
4 CONCLUSÃO
Por ser um espaço que oferece atrativos que diferem dos elementos paisagísticos e
naturais mais procurados no Ceará, que são as praias, possibilitam outro perfil de turismo, o qual
vai coadunar com os princípios do Ecoturismo, turismo de Aventura e o Turismo histórico. No
entanto, nesse espaço ainda existem diversos elementos que não foram identificados como
turísticos, mas são de conhecimento das comunidades, como é o caso dos mirantes.
O objetivo central deste inventário é explorar de forma legal todas as áreas onde possuem
capacidade de atrair a atenção das pessoas e enaltecer os conhecimentos que a aldeia Kanindé
de Aratuba tem a apresentar, realizando uma troca de experiências entre ambas as partes.
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RESUMO
Este trabalho relaciona a forma tradicional de ensino
nos cursos superiores de Turismo com o
desenvolvimento do sistema de ensino por
competências de Perrenoud, fazendo a interface com a
Lei de Diretrizes e Bases para os referidos cursos,
apresentando uma inovação do curso Tecnólogo em
Gestão de Turismo do IFS – Instituto Federal de Sergipe
através de uma viagem de avião no trecho Aracaju/
Salvador/ Aracaju, como prática da disciplina de
Transportes Turísticos, no intuito de mostrar a
importância da relação teoria x prática na formação do

profissional e a aceitação por parte dos alunos desta
atividade como método de ensino. Como base
metodológica, foi utilizada a pesquisa bibliográfica
documental, valendo‐se do método descritivo
qualitativo, com aplicação de questionários como
instrumento de coleta de dados. Verificou‐se que as
visitas técnicas se constituem em práticas capazes de
desenvolver processos de ação, observação, reflexão,
comprometimento e integração da teoria x prática na
formação do Tecnólogo em Gestão de Turismo.

PALAVRAS‐CHAVE: Curso de Turismo, Ensino‐aprendizagem, Visita Técnica, Saber ‐ Fazer.

PRACTICE AND EXPERIENCE AT THE DISCIPLINE OF TOURIST TRANSPORTATION: AN INOVATION
AT THE TOURIST MANAGEMENT TECHNOLOGIST COURSE AT IFS
ABSTRACT
This work relates the traditional way of teaching in
college majors of tourism in regard with the
development of the teaching system by Perrenoud's
commitments. It shows the interface with the
commitments required by LDB to the other college
majors in Tourism and shows an innovation at the
technological tourism course of IFS – Instituto Federal se
Sergipe through a practice of a Tourism Transport
subject: a plane trip from Aracaju to Salvador, showing
the importance between theory x practice at the

professional training and how the students accept this
method of teaching. For the methodological base, the
documentary bibliographical research was used, using
itself the qualitative descriptive method, with
application of the instruments of collections of data:
questionnaires. In this way, this work concludes that the
technical visits are a practice able to develop a process
of action, observation, reflection, commitment and
integration of theory x practice at the technologist of
tourism development.

KEY‐WORDS: Tourism Course, Technical visits, Learning Education, Know How

INTRODUÇÃO
As Instituições de Ensino Superior (IES) tem espaço privilegiado no universo educacional e social,
com grande relevância no processo de formação do cidadão. No entanto, tem‐se observado a
necessidade de se analisar a complexa tarefa de dar respostas mais consolidadas à sociedade. Em
virtude de sua importância na produção dos saberes, fazendo‐se necessário no bojo de sua rotina
repensar as práticas pedagógicas do professor no sentido de ultrapassar a dimensão instrumental
muitas vezes percebida na ação pedagógica.
A trajetória do ensino brasileiro é representada como um fenômeno de modelos reproduzidos
que não mais satisfazem as exigências desta fase pós‐moderna (Lyotard, 1998) em que vivemos.
Os cursos superiores no Brasil sempre tiveram uma trajetória de preparação de profissionais para
abastecer o mercado de trabalho. Porém, na sociedade pós‐moderna, as IES tem de assumir um
novo papel, pois a escassez por postos de trabalho e as competências que serão formadas para
este acirrado mercado são os desafios para a educação brasileira atual.
Os cursos superiores e tecnólogos devem formar profissionais capazes de atuar em condições
dinâmicas de mercado. Para isso, os currículos dos cursos devem ser elaborados baseados em
pesquisas de necessidades da sociedade e em condições de qualidade acadêmica para o aluno,
calcados nas novas tendências educacionais. Cada vez mais são discutidas as reais qualificações
de um Bacharel e Tecnólogo em Turismo e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB)
aborda uma série de exigências e habilidades que buscam por uma superprofissionalização do
egresso.
Muitos autores consideram o ensino por competências a opção para a formação de um
profissional capaz de se adaptar as mudanças constantes da economia. A questão da
competência demonstra a vontade de alguns pensadores que propõem uma nova forma de
ensinar apoiado no saber‐fazer do aluno.
Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivos relacionar a forma tradicional de ensino
com o desenvolvimento do sistema educacional por competências de Perrenoud, além de fazer a
interface com as competências exigidas na LDB para os cursos superiores de Turismo e uma
inovação (viagem de avião) no curso tecnólogo em Gestão de Turismo do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe (IFS), através de uma prática da disciplina de
Transportes Turísticos.
A relevância desta investigação desenha‐se na perspectiva de propor uma reflexão sobre a
formação profissional do turismólogo, sob análise da LDB sobre o curso de Turismo e a
importância das vivências práticas para este profissional. Para os estudos aqui apresentados, a
pesquisa bibliográfica documental foi utilizada como procedimento metodológico, valendo‐se do
método descritivo qualitativo, com aplicação dos instrumentos de coletas de dados
questionários: com perguntas abertas e fechadas.
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MATERIAIS E MÉTODOS
No Brasil, apenas na década de 70 surgiram as primeiras preocupações com a área do setor
turístico, devido à falta de formação profissional e mão de obra especializada, fazendo‐se
necessária a criação de escolas de turismo no Brasil. O primeiro curso foi criado em 1971 na
Faculdade de Turismo no Morumbi em São Paulo. Com a necessidade de formar profissionais
com conhecimento aprofundado, agregaram‐se novas disciplinas ao estudo do turismo, levando
o curso a adotar uma grade curricular bem abrangente.
Na década de 80, a educação do turismo passou do nível pragmático para o universitário,
expandindo seus objetivos. Com o desenvolvimento do turismo a partir da globalização e do
avanço tecnológico, esse novo conceito transformou o turismo mundial em uma indústria global.
Exigindo assim, que o profissional tenha uma visão abrangente do setor turístico e seja capaz de
adaptar‐se aos avanços da segmentação do mercado.
Contudo, os cursos superiores de Turismo são questionados quanto às competências necessárias
na formação do turismólogo, apresentando aspectos antagônicos e dubiedade.
Neste contexto, Demo (2010, p.22) afirma que:
A LDB da Educação Nacional, ao ter sua regulamentação e normas
aprovadas durante os diferentes momentos históricos e políticos
vivenciados, sempre expressou problemas complexos: 1) o caráter
nacional da lei em face da autonomia real ou presumida dos estados‐
membros da República Federativa do Brasil; 2) o caráter nacional como
questão político antropológica; 3) o caráter polêmico e dicotômico entre
o ensino público e o ensino privado; 4) o caráter provocativo da temática
da igualdade (...)
A formação em Turismo suscita debates quanto ao que ensinar ao aluno do Curso Superior e
Tecnólogo. A LDB para o Turismo, espera que o tecnólogo utilize‐se: do raciocínio lógico, crítico e
analítico, operando com valores e estabelecendo relações formais e causais entre fenômenos; de
expressar‐se em outros idiomas; de manejo de informática e outras tecnologias; de lidar com
modelos de gestão inovadores; de perceber a necessidade constante do aperfeiçoamento
profissional; conhecer o mercado e a sociedade na qual está localizada a Instituição de Ensino;
aprender a aprender; ter visão estratégica; obter a formação cultural necessária; ser criativo e
inovador; ser o melhor; entender todas as funções conhecimento teórico e prático; ser líder e
capaz de tomar decisões; buscar permanentemente a qualidade e a competitividade; ter espírito
de participação e parceria; ter conhecimentos em relações públicas, dentre tantos outros
conhecimentos e habilidades.
Impõe‐se ao estudante o desenvolvimento do pensamento crítico e reflexivo. Isto somente
ocorrerá com a transformação da Instituição de Ensino, com a reconstrução paradigmática dos
projetos pedagógicos e com a adaptação das práticas disciplinares tradicionais à técnica para
desenvolver competências e habilidades, estimulando o estudante a vivenciar o campo
profissional e se posicionar com mais clareza no mercado de trabalho. Espera‐se de um tecnólogo
em Turismo um amplo leque de habilidades. Entre elas, podem ser apontadas:
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Colaborar na elaboração e na implantação da Política Nacional de
Turismo; elaborar e operacionalizar Inventários Turísticos utilizando
metodologia adequada para a confecção de diagnósticos turísticos;
elaborar o planejamento do espaço turístico; elaborar Planos Municipais,
Estaduais e Federais de Turismo; interpretar legislação pertinente;
identificar, analisar e avaliar os possíveis efeitos positivos e negativos
provocados pelas atividades turísticas em determinados espaços e
comunidade (...). (DEMO, 2010, p. 60)
A LDB exige, portanto, a formação de um super profissional, dotado das mais diversificadas
competências. Essa super formação não beneficia nem a Universidade nem ao estudante que
torna‐se um generalista com a concepção fragmentada do objeto de estudo.
Perrenoud (1999, p.48) afirma que, “o aluno, nas instituições de ensino, acumula saberes, passa
nos exames, mas não consegue usar o que aprendeu em situações reais”. As competências,
portanto, referem‐se às capacidades de um sujeito de mobilizar o todo ou parte de seus recursos
cognitivos e afetivos para enfrentar um conjunto de situações complexas. A ação competente é
uma variação sobre temas parcialmente conhecidos, uma maneira de reinvestir o já vivenciado, o
já entendido ou o já dominado, a fim de enfrentar situações inéditas para que a simples
repetição seja adequada. As situações tornam‐se familiares para que o sujeito não se sinta
totalmente despreparado para compreender a complexidade das situações.
Identifica‐se a competência situando‐a além dos conhecimentos adquiridos. Para tanto, é mister
observar que, conforme Perrenoud (1999, p. 54)
a competência não se forma com a assimilação de conhecimentos
suplementares, gerais ou locais, mas com a construção de um conjunto de
disposições e esquemas que permitam mobilizar os conhecimentos na
situação, no momento certo e com discernimento. Concebidas desta
maneira, as competências são importantes metas da formação
acadêmica. O domínio do ensino de competências pode responder a uma
demanda social dirigida para a adaptação ao mercado e às mudanças e
também pode fornecer os meios para aprender a realidade e não ficar
indefeso nas relações sociais.
Para a formação do Tecnólogo em Turismo esta concepção é de extrema importância. O ensino
do Turismo deve ter um sentido para a sociedade, um sentido para o indivíduo que busca esta
formação, precisa de mecanismos motivadores e disciplinas que interajam realmente com as
situações de trabalho e preparem para enfrentar o mercado com mais experiência e práticas
conjuntas.
O processo de ensino e aprendizagem por competências pressupõe um sujeito‐professor com
uma nova postura: um profissional reflexivo que analise suas próprias práticas de ensino
constantemente. Este professor deve embasar sua didática na prática‐teoria‐prática, para
estimular ao estudante‐pesquisador para visualizar a prática e compreender a importância das
teorias na consolidação destas práticas ou na reconstrução de uma nova prática a partir desta
análise, seria o fazer‐saber‐fazer.
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A evolução do sistema educacional, tanto na área de Turismo quanto na do ensino em geral,
ocorrerá se, e, somente se, importantes transformações nas estruturas institucionais, nos
programas, nas didáticas, na forma de avaliação, no funcionamento das classes e nos
estabelecimentos, no ofício de professor e no ofício de aluno forem assumidas.
O desenvolvimento das competências no sistema de educação, principalmente para o Turismo, é
uma prática a ser pensada e implementada para que os estabelecimentos de ensino venham a
ter um sentido e sejam focadas na sociedade onde estão localizadas.
O processo de ensino aprendizagem utilizado no ensino do Turismo, é um processo que deve
levar em consideração as experiências anteriores do estudante e aproveitar essas experiências de
forma positiva, onde ele seja capaz de refletir sobre uma nova realidade diante do problema
exposto. Segundo Veloso (2011, p. 170) “o estudante só predispõe a aprender no momento em
que percebe e identifica no aprendizado a possibilidade concreta de ter seus interesses pessoais/
e ou profissionais satisfeitos a curto e em médio prazo.”
Assim, o ensino deve facilitar essa diferenciação entre conhecimento teórico e prático,
possibilitando transformar e compreender a realidade que cerca o educando, através das viagens
de conhecimento; ou viagens de estudo ao meio; ou ainda, aulas‐passeio, que têm o objetivo de
transportar o conhecimento teórico, assimilado em sala de aula, para uma realidade concerta,
oferecendo também, momentos de descontração e lazer.
Para CUNHA (2012, p. 4) “essas aulas‐passeio colocam os alunos em interação com o meio,
gerando um círculo de relações sociais, econômicas e culturais interligadas”, as quais permitem
caracterizar esse tipo de atividade como uma forma de lazer e turismo aplicados à educação.
Através das aulas‐passeio os alunos passam a assumir a condição temporária de turista,
deslocando‐se do seu lugar de origem em busca de algo novo. Há então, numa aula, o elemento
dinâmico (a viagem) e o sujeito do turismo (o turista).
Segundo Hora: Para que o aluno se “transforme” em turista, é necessário converter seu olhar em
“olhar turístico” ou “olhar do turista”, o que é feito em dois momentos. O primeiro deles é levar
ao aluno informações sobre o local que se vai visitar, tal qual as agências fazem com seus
clientes, utilizando folders, prospectos, vídeos etc., de modo semelhante à chamada fase de
motivação da aula passeio. O segundo momento é composto de estratégias de animação. Desse
modo, o objeto de estudo, o local a ser visitado, ganhará vida, promovendo uma maximização
das experiências dos alunos, que perceberão a paisagem com um novo olhar. (HORA, apud
Rejowski e Costa, 2003, p.222).
Desta forma, uma vez que o olhar do aluno é convertido em olhar de turista, torna‐se mais fácil a
transmissão de algum conhecimento, visto que a aula ganha vida e a experiência de aprendizado
do aluno tornam‐se algo real, com o qual ele pode interagir.
Confirma‐se assim, a importância das práticas e vivências nos cursos de turismo, nas quais os
alunos podem deixar a inércia e comodidade da sala de aula para problematizarem o cenário
apresentado nas localidades visitadas e o educador pode fazer uma melhor relação entre teoria e
prática das disciplinas tendo em vista o crescimento pessoal e profissional dos indivíduos
envolvidos através da motivação e mudança de atitudes.
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A base metodológica deste trabalho, constitui‐se de pesquisa bibliográfica documental, valendo‐
se do método descritivo qualitativo, com aplicação dos instrumentos de coletas de dados:
questionários com perguntas abertas e fechadas. As pesquisas foram realizadas em fontes
primárias e secundárias.
O universo da pesquisa se deu no IFS, tendo como amostra a turma do 2º período do curso
Tecnólogo em Gestão de Turismo da disciplina de Gestão de Transportes Turísticos. A escolha da
turma do 2º semestre para a viagem foi orientada pela oferta da disciplina neste período, de
acordo com o Projeto Pedagógico do curso Tecnólogo de Turismo da Instituição de Ensino.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O Curso Tecnólogo em Gestão de Turismo (TGTU) do IFS tem duração de três anos e seu egresso
atua no planejamento e desenvolvimento da atividade turística nos segmentos público e privado,
desenvolve ações no âmbito do planejamento turístico, agenciamento de viagens (emissivas,
receptivas e operadores de turismo), transportadoras turísticas e consultorias voltadas para o
gerenciamento das políticas públicas e para a comercialização e promoção dos serviços relativos
à atividade. (Plano Pedagógico do Curso, 2011)
Percebeu‐se que, mesmo com o uso de visitas técnicas como recurso didático‐metodológico na
disciplina de Gestão de Transportes Turísticos ministrada em sala de aula, faltava uma atividade
prática onde o aluno pudesse interagir com a visita, não apenas acompanhá‐la, mas aplicar os
conteúdos abordados na teoria.
Sendo assim, no dia 16 de março de 2013, 15 alunos do 2º período do curso TGTU do IFS
embarcaram no aeroporto Santa Maria da cidade de Aracaju com destino a Salvador, onde
puderam experimentar de forma prática a intermodalidade dos transportes da capital baiana,
fazendo uso de micro ônibus, ferry boat, taxi, barco, ônibus coletivo e retorno novamente pelo
modal aéreo a Aracaju no dia 17 do mesmo mês.
A atividade, por ser inédita até então na Instituição, tornou‐se notícia no site do IFS no dia 02 de
Abril de 2013, sob o título: “Alunos do IFS viajam de avião para visita técnica pela primeira vez”.
Tendo apoio da Reitoria que destacou: “todos os esforços estão sendo feitos pela Reitoria a fim
de viabilizar viagens de alunos para participar de feiras, congressos e outros eventos”. "Isso só
enriquece o currículo dos nossos estudantes e reflete de forma bastante positiva para toda a
instituição", declarou o professor Ailton, reitor do IF. A viagem foi paga pelos discentes com
recursos próprios e com auxílio viagem fornecido pelo IFS através da Coordenadoria de
Assistência Estudantil (CAE). Os gastos da docente foram pagos com recursos do IFS mediante
pagamento de diárias e passagens.
A seguir, na Figura 1 e Figura 2, a turma do 2º período do curso TGTU durante a realização da
viagem de campo em março de 2013. E, no Gráfico 1, a apresentação dos dados obtidos através
da pesquisa, com amostra de quinze estudantes que participaram da viagem. Os questionários
aplicados não foram identificados pelos nomes dos respondentes, mas sim, pelos números, de
forma que foi utilizado do número 1 a 15 para cada aluno.
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Figura 1 ‐ Turma do 2º período TGTU na pista de decolagem do Aeroporto Santa Maria‐Aracaju
Fonte: Acervo pessoal, 2013

Figura 2 – Turma do 2º período TGTU em City Tour pelo centro Histórico de Salvador/BA
Fonte: Acervo Pessoal, 2013.
Com base na coleta de dados, referente ao uso dos meios de transporte utilizados na viagem
técnica, correspondente a questão 1 do questionário, foi possível perceber que 100% dos
entrevistados já utilizaram os meios de transporte taxi, micro ônibus, barco e ônibus coletivo e
apenas 15% havia feito um percurso de avião e de ferry boat ( modalidade de transporte
hidroviário que faz o translado de cargas, inclusive veículos, e pessoas entre uma e outra
margem de rio, baía ou lago). Evidenciando a importância das aulas‐passeio que colocam os
alunos em interação com o meio, gerando um círculo de relações sociais, econômicas e culturais
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interligadas, as quais permitem caracterizar esse tipo de atividade como uma forma de lazer e
turismo aplicados à educação.
Na questão 2, ( Qual sua definição para método de ensino? ) foi possível analisar que a maioria
dos alunos (80%) sabe o que é método de ensino, onde algumas das suas conceituações de
destacam, como: “é a melhor maneira que a professora usa para explicar ou passar um
conhecimento.” ,” é o método que o professor tem pra transmitir um determinado conteúdo,
tendo em vista, a compreensão da realidade do aluno.” E “são as estratégias adotadas pelo
professor que, de uma forma dinâmica, faz a transmissão de conhecimento aos alunos.” Dessa
forma, alguns desses conceitos colocados pelos alunos, se assemelham à conceituação de Haydt
(2005), pois a autora também explica que método de ensino é um procedimento didático
caracterizado por estratégias em busca de passar um conhecimento aos alunos. A conceituação
de Libâneo (2010) sobre método de ensino tem proximidade com a colocada pelos alunos, onde
este afirma que é uma ação vinculada à reflexão e compreensão da realidade dos alunos, o que
também visa alcançar o conhecimento.
Com base na análise da questão 3, ( Você considera uma visita técnica como? Ferramenta de
ensino aprendizagem, reposição de aula, ampliação dos conhecimentos gerais, quebra da rotina
de sala de aula) verificou‐se que 70% dos alunos compreendem que visita técnica é uma
ferramenta de ensino aprendizagem, 2 % a consideram como reposição de aula, 20% como
ampliação dos conhecimentos gerais e 8 % como quebra da rotina de sala de aula. O que
demonstra o entendimento dos alunos quanto às aulas‐passeio ao passarem a assumir a
condição temporária de turista, deslocando‐se do seu lugar de origem em busca de algo novo. Há
então, numa aula, o elemento dinâmico (a viagem) e o sujeito do turismo (o turista).
Para que o aluno se “transforme” em turista, de acordo com Hora (2003), é necessário converter
seu olhar em “olhar turístico” ou “olhar do turista”, o que é feito em dois momentos. O primeiro
deles é levar ao aluno informações sobre o local que se vai visitar, tal qual as agências fazem com
seus clientes, utilizando folders, prospectos, vídeos etc., de modo semelhante à chamada fase de
motivação da aula passeio. O segundo momento é composto de estratégias de animação. Desse
modo, o objeto de estudo, o local a ser visitado, ganhará vida, promovendo uma maximização
das experiências dos alunos, que perceberão a paisagem com um novo olhar.
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Gráfico 1 – Compreensão do Papel das Visitas Técnicas no curso TGTU do IFS *
80
70
60
50
40
30
20
10
0
* Coluna da esquerda refere‐se ao percentual do total de 15 alunos respondentes

Fonte: Dados da pesquisa, 2013
E como reforço a tal compreensão, percebemos que o aluno 10 trouxe o melhor conceito para a
questão 4, enfatizando que “uma vez que o olhar do aluno é convertido em olhar de turista,
torna‐se mais fácil a transmissão de algum conhecimento, visto que a aula ganha vida e a
experiência de aprendizado do aluno tornam‐se algo real, com o qual ele pode interagir”.
Com base na análise da questão 5 , verificou‐se que 100% dos entrevistados consideram as visitas
técnicas como oportunidades para empregabilidade no trade turístico. O aluno 4 complementa:
“as visitas ajudam na formação acadêmica dos alunos e aumenta os laços com o mercado de
trabalho, com os profissionais que atuam no setor, com as empresas do trade, com as novas
tecnologias que surgem no mercado de turismo.” Comprovando assim, que as experiências
adquiridas pelos alunos nos locais visitados ampliam sua visão e facilitam a compreensão das
estruturas e das oportunidades que a indústria do turismo disponibiliza aos futuros profissionais
do setor.
CONCLUSÃO
O profissional Tecnólogo em Turismo, formado pelas IES brasileiras, precisa ser mais qualificado.
Não qualificado no sentido técnico da palavra, mas no sentido de saber‐fazer‐se dentro da
realidade do país. Aprender a enfrentar, a criar, a praticar os conhecimentos e não apenas
absorvê‐los, é algo a ser fomentado nas disciplinas.
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A LDB da Educação Nacional demonstra que o desenvolvimento das competências de cada
indivíduo é o ponto de diferenciação e valorização do profissional. Contudo, exige do Tecnólogo
em Turismo uma postura generalista focada no objeto e do professor, uma postura reflexiva de
articuladora de conhecimentos, também aberto a aprender com os estudantes. Por essa razão,
percebe‐se a deficiência estrutural destas Leis para nortear os projetos pedagógicos curriculares
e a implantação dos mesmos. É imprescindível repensar e reavaliar os moldes de ensino
tradicionais para promover a sustentabilidade destes cursos nas exigências sociais e nas de
mercado.
Novas práticas podem ser incorporadas e aderidas pelos docentes. A exemplo da aula viagem de
avião de Aracaju a Salvador realizada por alunos e docente do IFS. Novas fontes de transmissão
do conhecimento devem fazer parte da metodologia de ensino e pesquisa. O sistema de
competência defendido por Perrenoud requer a reflexão sobre metas, objetivos e paradigmas. E,
isso não é nada fácil. Cabe aos formados e estudantes assumirem a postura da mudança, da
conquista de espaços pelas competências e habilidades experienciadas no curso, nas práticas. O
curso superior e tecnólogo de Turismo deve buscar o meio de fazer da interdisciplinaridade algo
motivador, uma união de conhecimentos que tenha em seu fim uma razão de ser e de se
acreditar em busca da conquista deste mercado por profissionais competentes que façam a
diferença onde estiverem.
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RESUMO
O centro histórico foi durante muito tempo o atrativo
cultural mais importante no turismo de Porto Nacional.
São aproximadamente 250 edificações, conjuntos de
ruas, avenidas e praças. Mesmo após o tombamento
pelo IPHAN em 2008, incluindo‐o como patrimônio
cultural brasileiro, percebe‐se perda de seu valor
cultural e histórico como atração ao turismo local, pois a
cada dia, menos visitantes nas ruas e imóveis desse
inventário histórico e cultural. O objetivo desta pesquisa
foi avaliar o Centro Histórico de Porto Nacional no
turismo da cidade com base na conservação e prestação
de serviços turísticos. O método exploratório qualitativo
foi usado na análise das informações coletadas nos
documentos em órgãos públicos. A partir dos dados
coletados, se estudou a logística adotada na gestão e
prestação de serviços turísticos e bem como a

conservação desse patrimônio. Os resultados apontam
que a logística adotada na gestão do Centro Histórico
não atende as demandas existentes, pois há um grande
número de imóveis em deterioração gradativa,
problema que existe desde o período anterior à
formação do lago da UHE de Lajeado, porém, é mais
agravante atualmente em função do longo tempo sem
execução de projetos de restauração. Apesar do
tombamento em 2008, pouco, ou quase nada foi feito
para minimizar os problemas. Desta forma, a perda do
valor cultural e turístico do Centro Histórico é visível ao
visitante e ao morador local. Os resultados mostram
ainda evidências do atual contexto e que servem para
avaliar as perspectivas futuras do Centro Histórico no
turismo local.

PALAVRAS‐CHAVE: turismo, serviços, restauração e conservação.

HISTORICAL CENTRE OF NATIONAL HARBOR IN TOURISM: CONSERVATION AND SERVICES
ABSTRAC
The historic center has long been the most important
cultural attraction on tourism in Porto Nacional. It is
formed by about 250 buildings, sets of streets, avenues
and squares. Even after the IPHAN is protected by the
historical Brazilian inheritance, in 2008, in which it is
being included as Brazilian cultural heritage, it is clear
loss of its cultural and historical value as a local tourist
attraction, because, every day, fewer visitors in the
streets and buildings of this historical and cultural
inventory. The objective of this research has been to
assess the context of the historic center of Porto
Nacional in tourism based on the conservation and
tourism services. The qualitative exploratory method
has been used on the analyses of collected information
in the documents in public. From the data collected, we
studied the logistics adopted in the management and
provision of tourist services and the preservation of that

heritage. The results indicate that logistics management
adopted in the Historical Center does not meet all
existing demand, as there are a large number of
properties in gradual deterioration, a problem that has
existed since the period before the formation of the
UHE reservoir, however, it is currently more serious due
to the long time without performing restoration
projects. Despite the recognition by IPHAN in 2008, little
or nothing was done to minimize problems. Thus, the
loss of the cultural value of the historic center and
touristic is visible by the local visitors and inhabitants.
The results also show evidences of the current context,
which may work to assess the future perspectives of the
Historical Center for local tourism.

KEY‐WORDS: tourism, services, restoration and conservation.

INTRODUÇÃO
A participação do turismo na economia de uma cidade está relacionada com sua
importância para a sociedade local, medida pelo modo como os bens históricos e culturais
são geridos, o que pode ter impacto direto na conservação e prestação de serviços
disponibilizados ao turista.
A conservação de imóveis históricos pode representar muito no desenvolvimento do
turismo, pois, a conservação e promoção de serviços turísticos estão concomitantemente
associadas e, portanto, uma boa gestão pode garantir um apoio econômico, permanente, e a
construção de uma identidade histórica e cultural para a região. Lashley e Morrison (2004,
p.19), atestam que “a oferta de hospitalidade comercial depende da reciprocidade com base
na troca monetária e dos limites da concessão e satisfação aos hóspedes que, no fim,
causam impacto sobre a natureza da conduta hospitaleira e da experiência da
hospitalidade”. Neste sentido, a avaliação que o turista faz dos ambientes visitados tem
como fator crucial, o grau de satisfação e agradabilidade avaliada durante a visita.
O número de serviços turísticos e a qualidade dos bens disponibilizados para visita
compõem a logística da gestão desses bens. O termo logística tem base na definição de João
Luiz G. Carvalho (2009). Para ele, logística é “o processor de planejar, executar as atividades,
implementar e controlar o fluxo de produtos fluxo de produtos ‐ da origem ao ponto de
consumo ‐ de maneira de maneira eficiente, atendendo às necessidades dos clientes”(p.2).
Executar atividades é um dos ofícios de uma gestão, nesse caso, a gestão do Centro
Histórico.
Estudos mostram que nos séculos XIX e XX, significações dadas às edificações e
objetos antigos geraram a inquietação de grupos isolados ou familiares, em garantir o
patrimônio para gerações futuras (FILHO PELLIGRINI, 1993).
O turismo de Porto Nacional pode ser descrito em dois momentos, antes e após a
barragem de Lajeado. Alterações diversas ocorreram desde a implantação do lago, dentre
elas, novos atrativos turísticos que foram construídos, em função dos acordos entre a
empresa responsável pela construção do reservatório e o poder público local, como o plano
da orla e da mudança da praia de Porto Real.
A Avenida Beira Rio, que é uma via expressa, com mais de 3km de extensão,
construída na orla da cidade, proporcionou uma paisagem atraente e positiva aos visitantes
e a população local.
Contudo, outros atrativos perderam de forma gradativa seu espaço no turismo, um
exemplo, é o Centro Histórico (conjunto de imóveis antigos que constituem a identidade da
cidade) que tem sido por muitos anos a razão principal para a receptibilidade de visitantes.
Apesar do longo tempo de existência, o tombamento do Centro Histórico só ocorreu
no dia 27 de novembro de 2008 pelo IPHAN ‐ Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional tornando o Patrimônio Nacional.
A conservação de Patrimônios históricos é fundamental para a injeção do turismo,
por isso, a necessidade da refletir as alterações herdadas por esses monumentos com foco
na conservação e prestação de serviços antes, durante e após os eventos implementados na
região.
A diversidade cultural e a pluralidade de bens histórico‐culturais têm despertado
grande interesse no cenário político mundial através do reconhecimento desses bens, e isto
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pode ser responsável pelas reformulações nas diretrizes curriculares do ensino de história no
Brasil. Por essa razão, é importante refletir sobre as facetas do patrimônio histórico e
cultural, discutindo alternativas para sua preservação através do desenvolvimento
sustentável (FUNARI, PELIGRINI, 2006).
Sendo assim, o objetivo geral deste trabalho foi avaliar o Centro Histórico de Porto
Nacional no turismo da cidade com base na conservação e prestação de serviços turísticos.
Os objetivos específicos foram: descrever o contexto histórico do Centro Histórico de Porto
Nacional antes e após o lago; Enumerar os serviços e atrativos turísticos disponibilizados no
Centro Histórico; Destacar as principais mudanças nos serviços de conservação e turismo
prestados pelo Centro Histórico antes do lago com o atual contexto. As figuras apresentadas
ao longo do texto são pertencem aos arquivos dos autores
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A história do Centro Histórico de Porto Nacional se sustenta na base que deu origem
ao município e todo o contexto histórico e socioeconômico. Porto Nacional surgiu em função
da navegação desse rio que, no fim do século XVIII, interligava dois centros de mineração:
Pontal (nome que deu origem a Porto Nacional) e Monte do Carmo. O povoamento também
foi incentivado através da instalação do destacamento militar encarregado da vigilância da
navegação, por volta de 1738. Desde então, a economia da cidade estava se concentrava
neste ponto da cidade que formou o Centro Histórico.
Segundo, dados do IBGE (2010) no exercício de 2010 a economia de Porto Nacional,
em se tratando de Receitas, somou um montante de R$ 41.572.767, que correspondeu
54.2% das receitas. Apesar da importância cultural e histórica do Centro Histórico, o turismo,
não aparece com participação na economia, desde alguns anos, anterior ao lago da
barragem.
Posto isto, descreve‐se que historicamente, o Centro Histórico é uma referência na
região. Seus principais atrativos turísticos do município incluem a Avenida Beira Rio, lago,
ponte sobre o Rio Tocantins, Ilha de Porto Real, Café Teatro, Museu Histórico e Cultural de
Porto Nacional, Centro Cultural Durval Godinho e a Catedral Nossa Senhora das Mercês.
Sendo assim, a importância do Centro Histórico está na construção da identidade de
Porto Nacional, pois foi o berço e abrigo aos imigrantes exploradores do potencial
econômico local. Assim, o conjunto formado pelos imóveis, vielas e manifestações culturais,
guardam a história e a identidade local. As manifestações culturais, constituídos de festas
diversas realizadas dentro dos casarões e em suas ruas estreitas, resistiram às
transformações ao longo do tempo. Todavia, uma das maiores fontes de alterações no
turismo local tem sido o reservatório da usina de Lajeado instalada em 2001, à jusante do
município. Após a barragem, percebe‐se que o Centro Histórico tem perdido sua importância
no turismo da cidade.
De acordo com Dias (2005), os recursos turísticos fornecem o principal suporte para o
fenômeno do turismo e constituem a base de sustentação para a formatação de projetos de
desenvolvimento para qualquer localidade. O mesmo autor salienta que “o recurso turístico
pode ser definido como todo elemento que por si mesmo ou em combinação com outros
seja capaz de gerar deslocamentos turísticos” (DIAS, 2005, p. 61).
Sobre isto, os serviços turísticos são compostos por serviços que têm maiores
receitas, tais como: meios de hospedagem, transportes turísticos, locação de veículos e
embarcações, serviços de alimentos e bebidas, serviços de organização de eventos, espaço
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de eventos, serviços de entretenimento, serviços de receptivo turístico entre outros
(SARMENTO, 2003). Contudo, as alterações no ambiente causados pela barragem,
influenciaram o turismo local, porém, promovendo, a princípio, mudanças significativas no
comercio local. Com isso, as atividades vinculadas ao comércio ampliaram o tráfego de
pessoas, meios de transportes, aumentaram gradativamente, porém, o centro histórico não
recebeu desenvolvimento igual, uma vez que, os imóveis danificados no período de
construção da orla, ligado à construção da barragem, por muito tempo não foram
restaurados.
MATERIAIS E MÉTODOS
A pesquisa foi realizada no município de Porto Nacional – TO, município considerado
um dos portais da Amazônia. Localiza‐se a 64 km de Palmas, Capital do Estado do Tocantins,
com acesso pelas rodovias TO 050 e 070. Conhecida como berço da cultura do estado do
Tocantins, o município possui uma população de aproximadamente 49.146 habitantes,
distribuídos em uma área de 4.449,918 km², com localização estratégica para a Hidrovia
Araguaia/Tocantins e para a Ferrovia Norte/Sul (IBGE, censo 2010).
Em função da complexidade do teor do estudo realizado, tratando‐se da análise
bibliográfica e análise em documentos disponibilizados nos órgãos públicos, como,
Secretaria de Turismo, Prefeitura, museu e documentos disponibilizados por moradores
residentes no Centro Histórico, esta pesquisa utilizou o método exploratório‐ qualitativo.
Para McDaniel e Gates (2003) esse método possibilita descrever de forma preliminar, o
ambiente do trabalho, para um melhor conhecimento do contexto do universo da pesquisa.
A pesquisa qualitativa na concepção de Motta (1999) possibilita uma análise livre e flexível
das informações.
Desta forma, pelo caráter para análise dos dados coletados nos documentos,
literatura e entrevistas utilizou‐se a análise qualitativa. As figuras ao longo do texto
pertencem aos arquivos dos autores.
Coletamos dados em documentos particulares e públicos em órgãos públicos locais e
regionais. Fizemos ainda, uma descrição dos imóveis turísticos do Centro Histórico da cidade
e um relatório da situação dos principais imóveis
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Principais Imóveis turísticos que constituem o Centro Histórico e os serviços
disponibilizados
Das 250 edificações que constituem a área delimitada do Centro Histórico de Porto
Nacional, entre, conjuntos de ruas, largos, praças e casarios, incluindo a área da Avenida
Beira Lago e o entorno da Catedral, as principais que estão abertos para visitas são 10
edifícios:
Seminário São José
Convento Santa Rosa de Lima: imóvel que funciona como sede dos Padres Dominicanos,
desde a década de XX. Em função de fragilidades na estrutura superior, este foi retirado em
1957.
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Prédio da Prefeitura Velha: São dois pavimentos construídos em 1922, a Câmara Municipal
até o ano de 1969, como auditório para Audiências Judiciárias, depois foi utilizado como
prédio da Administração Municipal.
Caetanato: este nome foi em homenagem a última moradora do prédio localizado na “Rua
do Cabaçaco”. Foi a primeira sede do Colégio das Irmãs Dominicanas que chegaram na
cidade em 1904. Atualmente funciona a sede da COMSAÚDE da cidade.
Museu Histórico e Cultural: imóvel de crucial importância à identidade local, construído na
década de 80, o acervo foi montado com doações dos moradores do próprio Centro
Histórico.
Colégio Sagrado Coração de Jesus imóvel com uma ampla estrutura construía pelas
primeiras “Irmãs Dominicanas” que hoje são lembradas através da conservação do prédio.
Prédio do Abrigo João XXIII
Mais conhecido como “Abrigo dos Velhos”, o casarão funcionou como a sede do Correio e
muito depois, o hospital da cidade.
Biblioteca Pública Municipal Eli Brasiliense: além os muitos livros, dicionários, jornais e
revistas, tem uma sala com computadores disponíveis para pesquisa.
Casarão dos Ayres
Imóvel de arquitetura antiga, na Praça da Igreja Matriz, antiga sede do médico, político e
jornalista Francisco Ayres da Silva, que além de criar o primeiro jornal chamado “Norte de
Goiáz”, defendeu o desenvolvimento da região.
Residência da Senhora Custódia Pedreira: o prédio é herança da família “Pedreira”. Possui
uma arquitetura muito antiga de adobe, e possui o porão e o assoalho é feito de tábuas.
Um dos principais bens históricos do Centro Histórico, é localizado a poucos metros
da margem direita do Rio Tocantins, no mesmo local da antiga capela de Nossa Sra. das
Mercês.
Patrimônio construído entre 1894 e 1904, quando houve sua conclusão. Estudos
apontam que seu estilo românico trazido da cidade de Toulouse, na França foi ideia dos Freis
franceses que a construíram. Sua origem francesa está caraterizada também nas imagens
sacras trazidas da França como, o sino em bronze, e outras imagens que têm como origem,
Belém do Pará.
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Figura 1: Catedral Nossa Senhora das Mercês
Não somente os imóveis, mas as ruas estreitas são palcos de diversas manifestações
culturais realizadas ao longo do ano e fazem parte do cotidiano dos portuenses e visitantes.
Dentre as principais manifestações, podem ser citadas:
Entre as festas religiosas anuais que caracterizam o município destacam‐se, o
“Festejo dos Santos Reis”, que remete ao nascimento de Jesus Cristo, em 25 de Dezembro, e
o festejo do Divino Espírito Santo, novena realizada durante a Paixão de Cristo, 50 dias após
o carnaval. Essas festas movimentam a cidade, pois grande parte da população frequentam
os festejos.
A organização dos eventos acontece na paróquia, sendo que, a primeira acontece na
Catedral nossa Senhora das Mercês e a segunda na Igreja do Divino Espirito Santo.
A Semana da Cultura acontece todos os anos, no mês de junho na Praça Cultural,
com grandes atrações, como o Festival da Canção, barracas de comidas típicas da região,
estandes que retratam a historia da cidade, Shows com artistas regionais e nacionais, e
lançamentos de livros.
A Semana do folclore acontece nos dias 23 a 27 de agosto, na Praça Cultural, e são
instaladas tendas onde se conhece sobre lendas locais fictícias, jogos, brincadeiras, teatro,
barracas com comidas típicas e shows com artistas regionais.
Quanto aos serviços turísticos no Centro histórico, apontamos alguns realizados
antes do tombamento em 2008 pelo IPHAN: a distribuição de panfletos informativos aos
turistas e a disponibilização de um atendente que explicava sobre os documentos históricos
existentes nos órgãos do centro histórico e sobre as feiras de artesanatos. Esses serviços que
eram realizados uma vez por semana, eram promovidos pela Secretaria de Turismo e
Cultura.
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Após o tombamento pouco foi mudado além da Secretaria de Turismo e Cultura que
continua apoiando o turista, e a Casa da cultura com a mesma prestação de serviços.
Além dos serviços turísticos, disponibilizados, pelo Centro Histórico, mencionados,
não foram notados qualquer outro, e tão pouco esses proporcionaram grandes
modificações.
Apesar da falta de atenção aos turistas pela não disponibilização de serviços, não foi
identificado qualquer registro de projeto de reforma, restauração ou inclusão de imóveis nos
diversos órgãos existentes no município. Tanto do poder público como privado, dado esse
que, demonstra pouco ou nenhum interesse em investimentos no Centro Histórico.
Um dos poucos trabalhos realizados no Centro histórico foi iniciativa da Secretaria de
Turismo e Cultura, parceria que busca divulgar a cultura local e informar sobre a importância
do patrimônio histórico. São realizados, com pouca frequência, eventos como, as feiras de
artesanatos, festival de música regional, comidas típicas ambas realizam esse trabalho em
conjunto para viabilizar o turismo no Centro Histórico, além de panfletos de divulgação dos
eventos culturais, pessoas são disponibilizadas para auxiliarem visitantes em determinados
pontos turísticos como no Museu e na Casa da Cultura.
Notou‐se que o turismo local, não representa um adjacente de atividades produtivas,
no qual os serviços interessam a todos os setores. Nesse sentido, não se reconhece que a
raiz do fenômeno turístico se encontra na colocação em circulação econômica dos bens
naturais, cita‐se como exemplo a praia, na temporada a cidade recebe turistas que de
alguma forma, contribuem na economia do município.
O turismo traduz‐se num conjunto de manifestações sociais e humanas, cuja
satisfação depende das estruturas e infraestruturas utilizadas e, sobretudo, das qualidades
profissionais e humanas dos agentes que prestam o serviço.
Manutenção e conservação dos imóveis e relíquias antes e após o tombamento
A política de preservação do centro histórico envolve intervenções físicas de
conservação e restauração, mas também ações de valorização dos bens de modo que seja
resgatada sua relação de memória e afeto com a comunidade.
Notou‐se que a manutenção e conservação dos imóveis do centro histórico sempre
foi um grande entrave antes e após o tombamento. A razão maior é o custo alto de
manutenção do patrimônio. O problema é percebido tanto por moradores quanto pelos
turistas quando visitam os imóveis, pois são facilmente visíveis nos órgãos e prédios
particulares que permanecem pulcros e históricos.
Antes do tombamento pelo IPHAN em 2008, os moradores, proprietários dos
imóveis, planejavam e executavam as restaurações e reformas nos imóveis, pois, não havia
associação dos moradores do centro histórico que pudesse lutar por esse objetivo. Após o
tombamento, o IPHAN tornou‐se responsável pelos serviços de restauração e conservação
do Centro Histórico, mas desde então, se observou pouca mudança nesses cinco anos.
Com a gestão ainda muito incipiente na área de serviços logísticos, o centro histórico
continuou com seus problemas, com muitos imóveis em má conservação e deteriorados.
Estruturas físicas comprometidas, contendo rachaduras, pintura desfeitas, e estruturas
fragilizadas. Se percebe, com tudo isso, a ausência de um planejamento adequado de
serviços de conservação.
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A falta de investimento e de obras de recuperação e restauração dos imóveis é evidente
pela má condição dos imóveis. Atualmente existe um trabalho de restauração que está sendo
executado, resultado de uma parceria entre o IPHAN, a Prefeitura Municipal, juntamente com o
SENAI e uma empresa privada. Juntos estão implantando um projeto de recuperação das
fachadas do Centro Histórico e na restauração de imóveis mais antigos como os casarões,
prédios, entre outros, uma vez que não se pode alterar a estrutura física, somente reparos
devem ser feito e isso mediante autorização do Instituto do Patrimônio Histórico Nacional.
O IPHAN que tem sede regional em Palmas – TO e é responsável direto pelo centro
histórico, conforme informação do próprio órgão. O SENAI (Serviços Nacional de Aprendizagem
Industrial) oferta curso profissionalizante de pedreiro, carpinteiro e pintor de obra com ênfase
em restauração para qualificar a mão‐de‐obra local para posterior trabalho na restauração de
edifícios de valores histórico‐cultural na cidade. Outro projeto que está na Câmara Municipal da
Prefeitura visa restaurar a Praça da Catedral, um lugar de encontro de turistas por ser um ponto
central do Centro Histórico. O problema é que esses projetos são antigos e além de pouco ter
concretizado até o momento, são insuficientes e não atendem a demanda.






Gestão da cadeia logística de fornecimento de processos e serviços de turismo de Porto
Nacional
O termo “gestão” vem do latim “gestio‐gestionis”, que significa executar, obter sucesso
com meios adequados. PIRES, (2003). Por meio de uma gestão criativa, a elaboração e
organização e execução de projetos que visem à preocupação com a conservação e a prestação
de serviços turísticos são priorizados, pois, a gestão é um meio pelo qual se podem conseguir
resultados de qualidade dentro dos objetivos propostos.
Toda e qualquer gestão deve ser acompanhada de planejamento, pois, só quando existe
um planejamento se consegue um objetivo (PIRES, 2003). Assim a gestão da cadeia logística e
processos de serviços quando planejados são executados com êxito.
Percebe que o produto turístico depende basicamente da qualidade dos serviços
prestados e de toda logística que permite ao turista ser atendido com hospitalidade e ofertar
qualidade nos bens históricos. Do uso do produto turístico fica a aprendizagem de um dado
histórico ou evento, de uma experiência, uma imagem ou lembranças hospitaleiras.
Apesar dos problemas herdados como a falta de cuidados com o patrimônio histórico da
cidade, o centro histórico é visitado por turistas de todo o país. Os visitantes chegam com intuito
de conhecer os eventos culturais e a história da região no inventário que resta, por isso, parecem
dispostos a investir e apreciar o conhecimento cultural com valor histórico de cada bem ou lugar
visitado.
O Centro Histórico pode disponibilizar aos turistas e visitantes uma logística adequada na
prestação de serviços, algo que a logística do município não proporcionou ao longo do tempo,
demonstrando ser o ponto frágil, pois a gestão do centro histórico parece ter ficado em segundo
plano.
Uma alternativa apontada pelos residentes do centro histórico para alavancar o turismo é
o investimento na gestão e prestação de serviços logísticos com plano de ação imediato,
conforme, observado nas visitas in loco. A partir das sugestões e anseios dos moradores, um
plano de ação seria composto de:
Reativação da Casa do artesanato com vendas de produtos artesanais da própria região.
Qualificação profissional aos guias e atendentes do Centro Histórico.
Feira de artesanatos e comidas típicas.
Funcionamento do museu cultural em finais de semanas
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Adequação dos restaurantes e hotéis da cidade.
Receptibilidade e locomoção.
Divulgação dos pontos turísticos por meio de panfletos e outros meios.
Incentivo a criação de Agência de turismo.
Percebe‐se dessa forma que existe a demanda de resgate do patrimônio histórico da
cidade. Um planejamento da gestão deve incluir os anseios e demandas locais, e isto está além
da restauração. As alternativas apontadas atenderiam a médio e longo prazo, desta forma, os
resultados podem suprir as necessidades do turismo e consequentemente, obter um espaço na
economia da cidade.
CONCLUSÃO
A metodologia utilizada na pesquisa foi fundamental para o alcance dos objetivos
propostos na pesquisa, considerando que foi o suficiente para analisar o contexto do Centro
Histórico de Porto Nacional dentro do turismo local com base na conservação e prestação de
serviços turísticos.
Dentre os resultados, notou‐se que é necessário que desenvolva uma logística de
prestação de serviços turísticos a altura da demanda local, por meio dos recursos e processos
existentes, e que são proporcionados, em grande parte, pelo Centro Histórico da cidade.
O trabalho em conjunto entre IPHAN, a Prefeitura e o SENAI pode devolver a estrutura
física dos imóveis do centro históricos com a restauração, mudando assim o aspecto visual, e
para isso a logística de prestação de serviços turísticos deve ser planejada envolvendo a
comunidade local.
É importante salientar que para ocorrer o turismo alguns componentes de atividades
turísticas, tais como: oferta (produtos turísticos) infraestrutura, agências de turismo são
indispensáveis.
Um trabalho de conservação amplia a vantagem competitiva no setor turístico, à
medida que, garante a satisfação do turista e permite sua fidelização.
Nesse sentido, espera‐se que este estudo possa contribuir para futuros projetos na
melhoria dos serviços logísticos prestados ao turista no Centro Histórico, considerando que é um
patrimônio que possui recursos suficientes para começar desenvolver as potencialidades locais, a
partir dai, se buscar identificar e valorizar todas as riquezas culturais da cidade.
Este trabalho poderá contribuir para que se entenda o contexto histórico desse
patrimônio, as perspectivas futuras com a adição de alternativas de melhoria de forma de
impulsionar o turismo local e, portanto que profissionais entidades e o poder público e privado
tenham a possibilidade de aprofundarem e ampliarem conhecimentos sobre esse e outros
assuntos que envolvem o turismo local.
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RESUMO
A prática do turismo tem capacidade múltipla de
transformar o ambiente onde essa atividade é instalada.
As transformações podem ocorrer tanto no ambiente
natural quanto no cultural. Para tanto o seu
desenvolvimento deve ser fundamentado em
planejamento e gestão capazes de direcionar para o
sucesso da atividade. Na gestão é de fundamental
importância estabelecer critérios e indicadores de
qualidade. Esse cenário converge para a Ilha Mem de
Sá, uma vez que ações de planejamento, diagnóstico e
inventários, foram realizadas na perspectiva de
identificar os aspectos que facilitam ou dificultam a
atividade (eco) turística local. Sabe‐se que as diversas
modalidades do turismo proporcionam o intercâmbio
entre culturas, ambientes e modos de vida, além de
potencializar a melhoria da relação entre o homem e a

natureza, como é o caso do (eco) turismo de base
comunitária.
Essa
modalidade
valoriza
o
ambiente/comunidade receptor(a) uma vez que
permite incluir no planejamento e na gestão membros
da comunidade. Esses membros devem estar
preparados para assumir o protagonismo e liderança no
que diz respeito à administração dos atrativos e da
infraestrutura turística local. Esse projeto de pesquisa
teve como objetivo analisar os indicadores de gestão do
(eco) turismo na Ilha Mem de Sá em Itaporanga
D’Ajuda. A partir da elaboração da hierarquização do
patrimônio turístico, identificação dos indicadores de
qualidade, e ainda, os de fragilidades, com vistas a
realizar proposição de alternativas para a melhoria da
qualidade do produto (eco) turístico de base
comunitária.

PALAVRAS‐CHAVE: Turismo, Base Comunitária, Planejamento, Ilha Mem de Sá.

INDICATORS OF MANAGEMENT (ECO) TOURISM BASED ON THE ISLAND COMMUNITY IN
ISLAND MEM DE SÁ IN ITAPORANGA D’AJUDA/ SE
ABSTRACT
The practice of tourism has multiple ability to
transform the environment in which this activity is
installed. The changes may occur both in the natural
environment and cultural. To achieve its development
must be based on planning and management capable
of driving to the success of the activity. Management
is of paramount importance to establish criteria and
quality indicators. This scenario converges to the
Island Mem de Sá, since actions in planning, diagnosis
and inventories were conducted in order to identify
aspects that facilitate or hinder the activity (eco)
tourism site. It is known that the different types of
tourism provide the exchange between cultures,
environments and ways of life, and enhance the
improvement of the relationship between man and

nature, as is the case of (eco) community‐based
tourism. This mode enhances the environment/
community receiver(a) it allows including in the
planning and management of community members.
These members should be prepared to assume the
role and leadership with regard to the administration
of the local attractions and tourism infrastructure.
This research project aims to analyze the indicators
management (eco) tourism in the Island Mem de Sá in
Itaporanga D'Ajuda. With the development of
prioritization of the tourism assets, identification of
quality indicators, and also of the weaknesses with a
view to holding proposing alternatives for the
improvement of product quality (eco) tourism
community
based.
.

KEY‐WORDS: Tourism, Community‐based, Planning, Island Mem de Sá.

INTRODUÇÃO
Partindo da premissa de que turismo é atualmente destacado com uma importância
quanto sua capacidade de propor alternativas capazes de tornar dinâmicas muitas localidades,
considerando que essa atividade passa a ser o centro das atenções de vários governos, face ao
seu potencial de geração de emprego e renda.
A história, os aspectos culturais e os geográficos existentes em um país ou região são os
três elementos capazes de contribuir para o desenvolvimento da atividade turística, mediante ao
oferecimento de condições mínimas de infraestrutura e de equipamentos, diante disso, deve
existir uma preocupação na execução de práticas ambientais que garantam a sustentabilidade
dessa atividade, no que diz respeito à preservação do patrimônio turístico, bem como a inserção
das comunidades locais.
O turismo ainda hoje vem provocando alterações indesejáveis no meio ambiente, pois a
degradação ambiental continua sendo colocada em segundo plano, sobrepujada pelos interesses
puramente econômicos da geração de renda e lucro (BENEVIDES, 1997). Na Ilha Mem de Sá
ações como cursos de capacitação, identificação do potencial turístico já foram realizadas de
forma participativa com a comunidade. Tais ações integram um conjunto de atividades realizadas
pelo IFS em parceria com a EMBRAPA Tabuleiros Costeiros, voltadas para o desenvolvimento do
(eco) turismo. Assim, o segmento de turismo com enfoque educativo, vinculado a instituições de
ensino, pode se integrar a esse processo.
O município de Itaporanga D’ Ajuda possui 757 km² de área, localiza‐se na mesorregião
leste sergipana e na microrregião geográfica de Estância, fazendo limites com municípios de
Estância, Salgado, Lagarto, Campo do Brito, Laranjeiras, São Cristóvão, Areia Branca e o Oceano
Atlântico. Sua sede está a 30 km de distância da capital do Estado de Sergipe, Aracaju.
O acesso ao município de Itaporanga D’Ajuda dá‐se pela rodovia federal BR‐101, sentido
Sul/Norte; pela rodovia estadual SE‐100, que liga a capital do Estado, Aracaju à Praia da Caueira,
Itaporanga; pela Ponte Jornalista Joel Silveira, que liga o Mosqueiro, na capital sergipana, à Praia
da Caueira, no município de Itaporanga D'ajuda, litoral sul do Estado; ou, pela SE‐265 Rodovia
Arnaldo Garcez, estrada que liga Itaporanga a Lagarto, passando pelos povoados Sapé e Gravatá,
e povoado Brasília já no município de Lagarto (Figura 1).
Um dos acessos ao povoado Ilha Mem de Sá dar‐se pela Rodovia Humberto Mandarino
(acesso via rodovia BR‐101) ou pela SE‐100 a partir da Ponte Jornalista Joel Silveira, chegando por
estrada não pavimentada até o Povoado Caibro. Desse local é necessário fazer a travessia pelo
Rio Paruí, através de embarcações dos barqueiros da Ilha que realizam esse transporte. Esse
deslocamento acontece a partir de um agendamento prévio. A travessia do assentamento até a
ilha dura aproximadamente cinco minutos e cada embarcação comporta cerca de 8 a 10 pessoas.
O outro acesso a Ilha pode ser feito a partir do Mosqueiro (Orlinha Por do Sol) por
navegação pelo rio Vaza Barris.

Figura 1 – Mapa das rodovias de acesso à Ilha Mem de Sá, Município de Itaporanga D’Ajuda.

MATERIAIS E METÓDOS
A pesquisa bibliográfica e documental abrangeu periódicos e livros considerando aspectos
conceituais sobre planejamento estratégico participativo e planos de ações, turismo de base
comunitária e as relações com o ecoturismo, bem como levantamento documental oficial e
aqueles elaborados pelo projeto base desta pesquisa.
O método consistiu na caracterização das condições sócio econômicas da comunidade; e
levantamento dos atrativos naturais, culturais e econômicos das estruturas e serviços de apoio
ao turismo já existente. Assim, a pesquisa foi elaborada em algumas etapas:
Caracterização sócio‐econômica da comunidade da Ilha Mem de Sá: A caracterização das
condições socioeconômicas foi realizada por meio de consulta aos dados oficiais (IBGE),
analisando os dados de população, número e características das residências, origem dos
moradores e principal ocupação, visitas e entrevistas com os comunitários.
Reunião de sensibilização comunitária: A reunião teve como objetivo apresentar e validar,
junto aos comunitários, os resultados preliminares do inventário e definir um grupo de apoio
local, que terá a atribuição de articulação do projeto junto à comunidade.
Reconhecimento dos atrativos naturais, culturais e econômicos: Com a relação de
atrativos definidos pela comunidade, foram preenchidos formulários específicos para cada
atrativo natural, elaborados com base nos formulários Roteiros do Brasil do Ministério do
Turismo. Realizaram‐se entrevistas com comunitários, levantando‐se informações sobre os
atrativos culturais. Realizou‐se um levantamento das modalidades de pesca com potencial para
integrar o plano de ecoturismo, por meio de entrevistas com pescadores.
Caracterização dos serviços de apoio ao turismo: Foi realizado o levantamento de dados
sobre os serviços de apoio ao turismo já existentes na Ilha, com atenção especial aos meios de
hospedagem, restaurantes, bares e comércios, serviços de condução de visitantes e transporte
de passageiros. Para este levantamento foram utilizadas entrevistas junto aos moradores da Ilha.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A análise dos resultados foi feita a partir do estudo de Diogo Luders Fernandes e Vanessa
de Oliveira Menezes, com o objetivo de estudar, analisar e avaliar o patrimônio da Ilha Mem de
Sá.
Estudar o atrativo é fundamental para a primeira fase do processo de planejamento,
como explica Molina (2005, p. 54), pois nesta primeira fase, o “Diagnóstico, compreende a
análise e avaliação da situação histórica e atual do objeto que vai ser planejado.” Ou seja, ao
avaliar e hierarquizar um atrativo, está se fazendo um levantamento de dados para o
planejamento. Este por sua vez é conceitualizado por Petrocchi (2002, p.19) como “[...] a
definição de um futuro desejado e de todas as providências necessárias à sua materialização”,
então, a providência inicial que ele descreve passa pelo levantamento de dados sobre o objeto a
ser planejado e consequentemente, o atrativo está inserido nele.
Para tanto, é necessário analisar os atrativos turísticos do local de modo a avaliá‐los,
estabelecendo assim seu valor de atratividade e determinando a sua importância turística dentro
do contexto municipal, regional e nacional, por meio da sua hierarquização.
A avaliação é o processo que pode definir a importância atual ou futura de um atrativo
em relação a outros de características homogêneas. Para avaliar, é necessário reunir um
conjunto de fatores que permitam captar as qualidades e valores específicos que possuem cada
atrativo, em função de sua natureza e dos elementos que exercem ou podem influenciar o seu
aproveitamento turístico (PARANÁ, 2005). A análise desses fatores deverá ser efetuada sob o
ângulo estritamente turístico, portanto para Ruschmann (2004, p. 142):
A avaliação dos atrativos determina seu potencial turístico e constitui elemento
fundamental para a tomada de decisões estratégicas para uma localidade e fornece
subsídios para determinar a abrangência dos projetos e a quantidade e a qualidade dos
equipamentos e da infraestrutura por instalar.

HIERARQUIZAÇÃO
A Hierarquização é o processo que permite ordenar os atrativos de acordo com a sua
importância turística. Esta análise contribui para a formação de roteiros (de modo a selecionar
atrativos que devem fazer parte ou excluídos), na identificação dos pontos fortes ou a melhorar,
na identificação do público alvo do atrativo avaliado, na priorização de ações, e em outros
subsídios que devem pautar a tomada de decisões dos planejadores. (PARANÁ, 2005)
Desse modo, esses dois estudos nos permitem a adquirir informações sobre os atrativos
de forma científica, que se tornam fundamentais para o planejamento turístico de uma
localidade, possibilitando elaborar um ranking com os atrativos de maior potencial para uso,
além de informar aos gestores, os pontos fortes e os pontos fracos de cada atrativo da
localidade, possibilitando, assim, uma tomada de decisão baseada em conhecimentos que
adquiridos por meio de técnicas que favorecem o planejamento e a gestão do turismo no
município.
Sendo assim, a pesquisa constituiu um levantamento bibliográfico sobre a temática em
questão para embasar teoricamente o trabalho. Para tal pesquisa foram levantados temas como:
Planejamento turístico, inventário e hierarquização dos atrativos turísticos, servindo de base para

levantar quais os atrativos turísticos estão presentes na área estudada. Em oficina participativa
com a comunidade foram identificados atrativos, onde os moradores da Ilha Mem de Sá foram
convidados a elegerem os atrativos em nível de importância para cada um, sendo elencados da
forma que mostra a tabela 1.
Atrativos

Número de Votos

Porto de Areia
Samba de Coco
Porto dos Caibros
Festa da Padroeira Santa Luzia
Casa de Seu Salvador
Gastronomia
Manguezal
Palco de Apresentação
Poço do Seu Gamela
Campo de Futebol
Sítio Jardim Agroflorestal
Igreja Santa Luzia
Escola Municipal Waldemar Fontes Cardoso
Porto do Seu Gamela
Rio

9
8
8
3
3
3
1
1
0
0
0
0
0
0
0

Tabela 1 – Votação dos Atrativos da Ilha Mem de Sá
FOTOGRAFIA DOS PATRIMÔNIOS

Figura 2 – Fotografia dos Patrimônios.

2.0 Porto de Areia; 2.1 Samba de Coco, 2.2 Casa de Seu Salvador; 2.3 Gastronomia; 2.4 Porto dos
Caibros; 2.5 Festa da Padroeira Santa Luzia; 2.6 Manguezal; 2.7 Palco de Apresentação

Figura 2 – Fotografia dos Patrimônios
2.8 Poço do Seu Gamela; 2.9 Campo de Futebol; 2.10 Escola Municipal Waldemar Fontes
Cardoso; 2.11 Porto de Seu Gamela; 2.12 Sítio Jardim Agroflorestal; 2.13 Igreja Santa Luzia; 2.14
Rio 2.15 Rio
A identificação e as informações coletadas em campo foram utilizadas para alimentar o
processo de hierarquização dos atrativos. Para tanto, baseou‐se na sugestão de Metodologia de
Hierarquização dos Atrativos Turísticos proposto pelo Ministério do Turismo e adaptada a partir
da proposta da Organização Mundial do Turismo – OMT – e pelo Centro Interamericano de
Capacitação Turística – CICATUR. Segundo o próprio Ministério do Turismo (BRASIL, 2004, p. 12),
“o intuito da aplicação dessa metodologia é auxiliar na avaliação do grau de importância dos
atrativos identificados para inclusão no roteiro turístico”.
Assim, o primeiro passo consistiu em avaliar o Potencial de Atratividade dos atrativos
turísticos investigados, englobando as características de peculiaridade e o interesse que este
pode despertar nos turistas, para então estabelecer uma ordem quantitativa que informou o
nível de desenvolvimento turístico desse potencial, atribuindo‐lhe um valor quantitativo às suas
características. A avaliação é representada por 3 (Alto), 2 (Médio), 1 (Baixo) e 0 (Nenhum) e os
critérios supracitados são definidos da seguinte forma:
 Grau de uso atual: visando analisar o atual volume de fluxo turístico efetivo e a
importância que adquire frente ao município.
 Representatividade: diz respeito à singularidade ou raridade do atrativo, quanto mais
semelhante a outros atrativos, menos interessante ou prioritário.
 Apoio local e comunitário: com o intuito de analisar o grau de interesse da comunidade
local para o desenvolvimento e disponibilidade ao público.
 Estado de conservação da paisagem circundante: verificar, através do estudo de campo o
estado de conservação da paisagem que circunda o atrativo.
 Infraestrutura: através do estudo in locuo, verificar se existe infraestrutura disponível no
atrativo e o seu estado.

A partir dessa análise quantitativa e qualificativa pôde‐se construir o ranking dos atrativos do
município, buscando instituir a prioridade para o estabelecimento de políticas voltadas para o
planejamento e desenvolvimento de cada um. Deste modo, após tomar por base os seguintes
dados especificados no quadro, instituiu‐se uma sequência que visa a sua classificação, conforme
Tabela 2.
Atrativos
Manguezal
Gastronomia
Rio
Porto de Areia
Escola Municipal Waldemar Fontes Cardoso
Porto dos Caibros
Samba de Coco
Sítio Jardim Agroflorestal
Festa da Padroeira Santa Luzia
Igreja Santa Luzia
Porto do Seu Gamela
Casa de Seu Salvador
Campo de Futebol
Palco de Apresentação
Poço do Seu Gamela

Total

Ranking

37,2
36
35,7
32,7
32,1
31,7
29,2
29,2
26,4
26,4
25
24,2
22,2
15,7
9,5

1
2
3
4
5
6
7
7
8
8
9
10
11
12
13

Tabela 2 – Ranking dos Atrativos Turísticos da Ilha Mem de Sá
Após a primeira etapa, onde os moradores da Comunidade Ilha Mem de Sá participaram
da identificação e hierarquização dos atrativos, dá‐se início a segundo etapa, da sua
hierarquização, feita com 5 especialistas do IFS. Conforme o valor do Índice de Atratividade, o
atrativo poderá ser classificado nas seguintes hierarquias, conforme o intervalo de seu valor de
atratividade:
 HIERARQUIA I: Índice de atratividade de 1,00 a 1,75
Atrativo complementar a outro de maior interesse, tem capacidade de estimular correntes
turísticas locais.
 HIERARQUIA II: Índice de atratividade de 1,76 a 2,50
Atrativo capaz de estimular correntes turísticas locais e regionais, atual ou potencial, podendo
motivar a visitação de turistas nacionais e internacionais que visitam a localidade ou região por
outras motivações.
 HIERARQUIA III: Índice de atratividade de 2,51 a 3,25
Atrativo turístico muito interessante, em nível nacional e internacional, capaz de motivar a
visitação por si só ou por um conjunto de atrativos.
 HIERARQUIA IV: Índice de atratividade de 3,26 a 4,00
Atrativo de grande significado para o mercado turístico internacional, capaz por si só de motivar
expressivas correntes de visitantes, tanto nacionais quanto internacionais.

Atrativo
Rio
Manguezal
Campo de Futebol
Porto de Seu Gamela
Sítio Jardim Agroflorestal
Samba de Coco
Festa da Padroeira Santa Luzia
Gastronomia
Porto dos Caibros
Palco de Apresentação
Poço de Seu Gamela
Casa de Seu Salvador
Igreja Santa Luzia
Porto de Areia
Escola Municipal Waldemar Fontes Cardoso

Nota de Avaliação

Hierarquização

5
5
2,8
3
4,2
5
3,4
4,8
3,6
2,6
1,8
2,6
2,4
3,2
2,2

IV
IV
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
II
I
II
II
III
II

Tabela 3 – Hierarquização dos atrativos turísticos da Ilha Mem de Sá
Conforme pode ser observado pela tabela o atrativo Palco de Apresentação, Poço do Seu
Gamela, Casa de Seu Salvador, Igreja Santa Luiza e a Escola Waldemar Fontes Cardoso possuem
baixo índice de atratividade e de hierarquização, representados pela hierarquia I e II, que
correspondem a atrativos complementares com potencialidades de atração local, regional ou de
fluxos de turistas que se dirigem ao município por outro atrativo de maior potencialidade. O Rio,
Manguezal, Campo de Futebol, Porto do Seu Gamela, Sítio Jardim Agroflorestal – Casa do Seu
Tupi, Samba de Coco, Festa da Padroeira Santa Luzia, Gastronomia, Porto dos Caibros e o Porto
de Areia são atrativos que possuem alto índice de atratividade e hierarquização, representados
pela hierarquia III e IV, que correspondem a atrativos com maior potencialidade, onde possui um
valor significativo para os turistas, sendo eles bem aproveitados e com uma boa utilização dos
espaços.
É importante destacar que os valores obtidos nesta avaliação não são definitivos,
podendo ser alterado ao longo do tempo por intervenções planejadas para melhorar os índices
de atratividade dos atrativos avaliados, podendo assim aumentar seu potencial.
CONCLUSÃO
A utilização da Metodologia de Hierarquização neste estudo proporcionou a ciência das
verdadeiras potencialidades do município no cenário turístico regional e, até nacional, como
também de cada atrativo que o compõe.
Assim, verificou‐se que a maioria dos atrativos da Ilha Mem de Sá necessitam de alguns
reparos na sua infraestrutura, ou em algum item considerado importante pelo MTUR,
necessários ao pleno estabelecimento da atividade turística. Além disso, é necessário também
uma ampla ação do Poder Público com relação ao planejamento e monitoramento do turismo, à
medida que, atualmente, encontra‐se se desenrolando de forma espontânea, o que poderá
ocasionar graves danos no meio ambiente cultural e socioambiental.
Para tanto, a Metodologia utilizada precisa ser revisada, para tornar‐se válida para o
planejamento turístico local, permitindo o estabelecimento de um ranking de atrativos, que

define os atrativos mais importantes e prioritários para a implementação de políticas e ações
voltadas para a sua melhoria, como também para auxiliar na estruturação de roteiros, o que irá
permitir o conhecimento sobre os segmentos mais viáveis para a implantação de uma estratégia
de planejamento turístico local. Atualmente, a metodologia cumpre de forma parcial os objetivos
acima, pois a ausência de critérios mais detalhados sobre cada tipo de atrativo não permite fazer
análise mais aprofundadas e próximas da realidade do município de Itaporanga D’Ajuda. Por isso,
recomenda‐se o detalhamento dos critérios analíticos de acordo com as características de cada
um dos atrativos, facilitando com isso o processo de hierarquização, e posterior elaboração de
roteiros turísticos.
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RESUMO
Palmas, Tocantins está localizada no centro do Estado
do Tocantins, é a última cidade do século
XX completamente planejada. Com apenas 25 anos de
existência, a cidade já tem mais de 230 mil habitantes e
segue um plano diretor que privilegia as áreas verdes
com espaços para o lazer. Palmas tem muitos atrativos
turísticos, dentre eles a Praça dos Girassóis, Praias de
rio, Parque Cesamar e Taquaruçú. Palmas é um destino
indutor do turismo, segundo o Ministério do Turismo e é
portal de entrada de outro destino indutor e um dos
mais visitados atrativos do Tocantins: o Jalapão. Palmas
possui mais de 20 agências e operadoras de viagem

receptivas e emissivas. Mas como ter um diferencial
para atrair o cliente e competir com as compras de
passagens e pacotes via internet? O objetivo desse
estudo é analisar como as agências de viagem e turismo,
estão utilizando a hospitalidade como um diferencial
competitivo no mercado acirrado. A metodologia
utilizada foi a pesquisa explicativa, de natureza
qualitativa, com foco no estudo de caso. Diante do
exposto, percebe‐se que a hospitalidade é um artifício
utilizado pelas agências de viagem e turismo de Palmas,
como vantagem competitiva trazendo mudanças e
melhorias, inclusive para a gestão dessas empresas.

PALAVRAS‐CHAVE: Palmas (TO), agências de viagem e turismo, hospitalidade.

HOSPITALITY HOW COMPETITIVE DIFFERENTIAL: THE CASE OF TOURISM AND TRAVEL
AGENCIES OF PALMS, TOCANTINS
ABSCTRACT
Palmas , Tocantins is located in the center of the State
of Tocantins , is the last city of the twentieth century
completely planned . With only 25 years of existence ,
the city already has more than 230 thousand
inhabitants and follows a master plan that favors the
green areas with spaces for leisure . Palmas has many
tourist attractions , among them the sunflower
square , river beaches , Cesamar Park and Taquaruçú .
Palmas is an inducer tourism destination , according
to the Ministry of Tourism and is gateway to another
inducer destination and one of the most visited
attractions Tocantins : Jalapão. Palmas has more than

20 agencies and operators receptive and emissive
trip. But like having a differential to attract customers
and compete with purchases of tickets and packages
via internet ? The aim of this study is to analyze how
travel agencies and tourism , are using hospitality as a
competitive advantage in tight market . The
methodology used was the independent research of a
qualitative nature , focusing on the case study . Given
the above , it is seen that hospitality is a device used
by travel and tourism agencies Palmas , as a
competitive advantage by bringing changes and
improvements , including the management of these
companies.
.

KEY‐WORDS: Palmas (TO), travel and tourism, hospitality agencies.

HOSPITALIDADE COMO DIFERENCIAL COMPETITIVO NAS AGÊNCIAS DE VIAGEM DE PALMAS,
TOCANTINS
INTRODUÇÃO
O turismo e seu sistema produtivo apresentam crescente importância no
desenvolvimento da economia e melhor qualidade de vida, impulsionando a geração de
empregos e a melhoria da qualidade de vida das populações.
A expansão da atividade turística implica um consequente incremento de uma série de
itens necessários relacionados com o abastecimento do novo mercado, como: construção de
hotéis, aeroportos, equipamentos de manutenção, planejamento governamental e treinamento
de pessoal especializado, visando, sobretudo, a qualificação do produto turístico.
Diretamente ligado a esse processo de geração de renda e empregos, está o
agenciamento de viagens no país. Com a forte concorrência da internet, as agências e operadoras
de viagens se viram obrigada a reavaliar o seu papel no mercado e a mudar de estratégia.
Empresas locais e com menor custo apareceram, turistas mais exigentes também e o “antigo
atendimento camarada” brasileiro se viu obrigada a tomar novos rumos. E a hospitalidade pode
ser um caminho para superar os problemas e superar a concorrência.
Diante deste quadro de crescimento no fluxo de turistas e de acirramento da
concorrência entre as agências de viagem, a busca incessante pelo melhoramento da prestação
de serviços, em sintonia com a perspectiva dos clientes, parece estar se convertendo em um
desafio para as empresas que competem nos mercados onde os bens e serviços vendidos são
mais e mais parecidos (principalmente no ponto de vista dos consumidores). Desta forma, a
alternativa para a busca da competitividade parece estar centrada nos diferenciais, pois, segundo
Porter (1994), as estratégias voltadas para a racionalização dos processos, melhorias na eficiência
operacional e redução das estruturas, não geram diferenciais competitivos de longo prazo,
porque podem ser facilmente copiadas.
Desta forma, as pessoas e o modo de gerenciá‐las estão se tornando, a cada dia, mais
importantes como estratégia competitiva. No entanto, Swarbrooke (2000) afirma que ainda é
possível observar que grande parte do debate sobre o turismo parece ignorar os funcionários,
preferindo analisar o turista, a comunidade local como um todo e as empresas de turismo. Em se
tratando de agências de viagem, a qualidade do serviço prestado por essas é o resultado do
trabalho dos funcionários de linha de frente, bem mais que apenas o resultado do trabalho de
gerentes e supervisores. Nelas, os funcionários fazem parte do produto, portanto, é preciso ter
uma equipe que atue bem durante os momentos da verdade.
E a hospitalidade oferecida nos destinos visitados é um diferencial para o mercado. Com
o avanço tecnológico e dos meios de transporte no mundo, o turismo se tornou mais acessível,
com isso, as pessoas tornaram‐se mais exigentes nas suas escolhas.
Walker (2002, p. 28), cita que “muitos dos valores da hospitalidade medieval ajustam‐se
aos dias de hoje, tais como o serviço amigável, a atmosfera amena e a abundância de comida”.
A hospitalidade atual está voltada também para os sentimentos e sonhos de todos os
envolvidos no meio turístico. A preocupação vai além da qualidade dos serviços e da
preocupação com o conforto do turista. Ela busca a satisfação total do visitante e a melhoria da

qualidade de vida da comunidade visitada.
Para adaptar as agências de viagens a este mercado competitivo, os empresários
precisam realizar algumas mudanças e, para isto, poderão, por exemplo, utilizar as políticas de
recursos humanos adequadas ao contexto atual. Desta forma, deve‐se investir nestes
profissionais através de treinamentos e re‐treinamentos e criar‐lhes programa de incentivos, pois
isto refletirá nos resultados de vendas e a atitude no serviço, já que bons programas internos
criam a satisfação do empregado, que, consequentemente, se transformarão em satisfação do
cliente.
Em fase de crescimento, Palmas, capital do Tocantins tem 25 anos e mais de 230 mil
habitantes, oferecendo uma boa qualidade de vida, infraestrutura básica para os seus moradores
e também para os turistas. Com o cerrado predominante, a cidade investe principalmente em
parques, bosques, ecoturismo e feiras ao ar livre, comercialização de produtos típicos,
artesanatos dentre outros.
Palmas tem um relevante potencial turístico, ainda que sua prática seja considerada
incipiente, se comparada a outras destinações.
Segundo Crato (2010) em uma época em que os consumidores estão cada vez mais
exigentes, a qualidade que as organizações oferecem nos seus produtos e serviços, constituem
fatores de fundamental importância para a sua permanência e sucesso em um mercado cada
vez mais concorrido. O mesmo acontece com o setor do turismo, uma vez que também neste
setor a qualidade assume uma condição essencial de competitividade.
Para oferecer um serviço de qualidade é necessário, dentre vários aspectos, gerenciar
as expectativas dos clientes, ajustar os preços, garantir que as instalações ou os processos
cumpram as normas estabelecidas e conseguir que as medidas tomadas sejam percebidas e
valorizadas pelos turistas (Cunha, 2007 apud CRATO, 2010).
Este trabalho concentra o seu foco no segmento de agências de viagens, que
são empresas privadas que trabalham como intermediárias entre seus clientes e determinados
prestadores de serviços turísticos (empresas aéreas, hotéis, cruzeiros, dentre outros), com o
objetivo de vender produtos e serviços relacionados com essas viagens a um preço e com
determinadas condições especialmente atrativas em relação com as que se poderia conseguir
ao dirigir‐se diretamente a esses provedores.
Este artigo tem como objetivos mostrar como as agências de viagens e turismo de Palmas
estão utilizando os artifícios da hospitalidade como um diferencial competitivo no mercado, se
mantendo no páreo contra a grande concorrência da internet.
MATERIAIS E MÉTODOS
Este artigo tem como referencial empírico a cidade de Palmas situada no Tocantins. É
classificada metodologicamente como uma pesquisa explicativa, com análise de caráter
qualitativo.
A pesquisa explicativa, segundo GIL (2002) tem como preocupação central identificar os
fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos. Esse é o tipo de
pesquisa que mais aprofunda o conhecimento da realidade, porque explica a razão, o porquê das
coisas.

A pesquisa é de natureza qualitativa por abordar um conjunto de expressões humanas
constantes nas estruturas, processos e sujeitos, dessa forma, levam a uma compreensão de como
a hospitalidade é um diferencial competitivo para as agências de viagens e turismo de Palmas.
Pode‐se dizer que o conhecimento científico está assentado nos resultados oferecidos
pelos estudos explicativos. Isso não significa, porém, que as pesquisas exploratórias e descritivas
tenham menos valor, porque quase sempre constituem etapa prévia indispensável para que se
possa obter explicações científicas. Uma pesquisa explicativa pode ser a continuação de outra
descritiva, posto que a identificação dos fatores que determinam um fenômeno exige que este
esteja suficientemente descrito e detalhado.
“A pesquisa explicativa registra fatos, analisa‐os, interpreta‐os e identifica suas
causas. Essa prática visa ampliar generalizações, definir leis mais amplas,
estruturar e definir modelos teóricos, relacionar hipóteses em uma visão mais
unitária do universo ou âmbito produtivo em geral e gerar hipóteses ou idéias
por força de dedução lógica”. (GIL, 2002)

Em relação aos procedimentos, a pesquisa tem seu foco no estudo de caso. De acordo
com Triviños (1992, p.133) estudo de caso:
"é uma categoria de pesquisa cujo objeto é uma unidade que se analisa
profundamente". Essa estratégia de pesquisa permite reunir o maior número
possível de informações para conseguir compreender a totalidade de uma
situação. A caracterização do estudo de caso se dá pela "capacidade de lidar com
uma completa variedade de evidências ‐ documentos, artefatos, entrevistas e
observações" (YIN, 2001, p. 19).

Para a realização desse estudo de caso, foram elaborados questionários que foram
aplicados nas agências de viagem e turismo associadas à Associação Brasileira de Agências de
viagens de Palmas (ABAV/TO).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para Mamede (2003), as agências de viagens e turismo são a parte principal do turismo,
junto com os agentes de viagens, pois eles são sua cara, sua alma, sua espinha dorsal,
respondendo não só pelo estímulo, mas também pela organização deste amplo movimento
global.
Como qualquer outra empresa, as agências também dependem da satisfação dos clientes
para sobreviver. Petrocchi e Bona (2003, p.13) afirmam que: pode‐se considerar a agência um
sistema aberto, que interage com o meio envolvente. Os clientes fazem parte deste meio, que
está em permanente transformação. As demandas por serviços turísticos são influenciadas por
tais mudanças.
Atualmete os clientes viajam mais e por um período mais longo. Os clientes são mais
exigentes e conseguem vislumbrar o destino que desejam visitar pela internet e por opiniões de
outros viajantes que já passaram por aquele mesmo lugar.
Palmas possui 42 agências de viagens emissivas e receptivas cadastras na Agência de
Desenvolvimento Turístico do Tocantins – ADTUR. Dentre essas 42, apenas 17 empresas estão
associadas a Associação Brasileira de Agências de Viagens no Tocantins ‐ ABAV/TO. A ABAV
Nacional tem como metas interagir com o poder público nos estudos e na busca de soluções para

os problemas do setor de turismo; fomenta o intercâmbio global entre os agentes públicos e
privados que, direta e indiretamente, contribuem com a crescente movimentação turística;
congrega e representa os interesses dos associados.
Atualmente, a ABAV/TO não dispõe de estatuto ou regimento. Segundo o presidente da
ABAV/TO a diretoria está dispersa e sem metas para melhoria do segmento no estado e em
Palmas. Os gestores das Agências de viagens e turismo entrevistados foram os associados à
ABAV/TO em Palmas (Associação brasileira de Agências de Viagens).
Das 17 Agências de viagem e turismo associados à ABAV/TO em Palmas, somente 09
gestores de Agências aceitaram responder ao questionário com o intuito de aprofundar a análise
da hospitalidade como fator de competitividade nas Agências de viagem em Palmas, e responder
aos objetivos desse estudo.
Visando estruturar as ações de hospitalidade que estão sendo desenvolvidas pelas
agências de viagem e turismo na cidade de Palmas foi elaborado um questionário, aplicado
nessas empresas, onde buscamos analisar: a) concepção da hospitalidade na visão dos Gestores
das agências de viagem e turismo; b) aspectos relevantes que caracterizam a Hospitalidade nas
agências de viagem e turismo; c) ações concretas do estabelecimento para que o cliente perceba
a hospitalidade; d) característica das agências de viagem e turismo que o cliente mais valoriza; e)
Treinamento dos funcionários; e f) papel da Hospitalidade na construção da imagem de Palmas ‐
TO.
A primeira pergunta abordada aos gestores das Agências de viagens e turismo
entrevistados foi a concepção do termo hospitalidade. O ato de atender bem ao cliente, acolhê‐
lo, está ligado à hospitalidade. Das respostas apresentadas pelos entrevistados, estabeleceram‐se
as classes a partir de traços conceituais afins, para facilitar a análise. O conteúdo das respostas é
demonstrado no gráfico 1.
Gráfico 1: Concepção da hospitalidade na visão dos Gestores das Agências de viagem e Turismo.
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Das respostas apresentadas pelos gestores, percebemos que a maior parte deles
preocupou‐se em receber bem (23%) e acolher bem os clientes, conforme os excertos (1), (2), (3)
e (4) a seguir:
(1) Acho que é ser bem recebido em qualquer lugar, com pessoas bem
atenciosas.
(2) Seria receber bem e da mesma forma seria "Eu dou, eu recebo e eu
retribuo." Nesse sentido assim.

(3) Uma atenção, acolhimento melhor para as pessoas.
(4) A hospitalidade em meu entendimento é a forma de tratamento que as
empresas têm em receber seus clientes de forma agradável, para que assim os
clientes possam se sentir bem acolhidos.

A pergunta 2 foi sobre os aspectos mais relevantes que caracterizam a hospitalidade em
nas agências de viagem e turismo. O conteúdo das respostas apresentadas pelos entrevistados
estão dispostas no gráfico 2.
Gráfico 2: Aspectos relevantes que caracterizam a Hospitalidade nas Agências de viagem e

turismo
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Percebemos que 29% dos gestores, consideram que os principais aspectos estão
relacionados ao atendimento e 24%) a simpatia e cordialidade, conforme os excertos (5), (6), (7)
e (8) abaixo:
(5) Ah, eu acho que simpatia, uma pessoa bonita, bem arrumada, um ambiente
legal, porque a primeira impressão é a que fica, né!? Quando a pessoa entrar e ver
que o lugar é bonito, que dentro tem gente pelo menos simpática, eu acho que já
dá uma abertura maior.
(6) O bem receber, a estrutura, serviços oferecidos, o diferencial do
estabelecimento.
(7) Eu acho que é o atendimento, a simpatia, a cordialidade.
(8) A receptividade e atenção para que possamos ir além dos desejos do cliente.

A categoria ações concretas das Agências de viagem e turismo para que o cliente perceba a
hospitalidade é apresentada no gráfico 03, em classes que demonstram as representações dos
entrevistados acerca desse tema.

Gráfico 3: Ações concretas das Agências de viagem e turismo para a percepção dos clientes
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Podemos observar que a grande maioria das respostas girou em torno no atendimento
que é dispensado ao cliente e que o cliente se sente importante quando lhe é dado uma atenção
especial e única. O cliente consegue perceber que está sendo bem recebido através do
atendimento que lhe é oferecido.
A próxima pergunta foi sobre as características das Agências de viagem e turismo que o
cliente mais valoriza. Podemos verificar as respostas dos gestores no gráfico 4.
Gráfico 4: Características das Agências de viagem e turismo que o cliente mais valoriza
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Podemos observar que o atendimento foi a resposta da maior parte dos entrevistados. Já
que as empresas tentam mostrar sua hospitalidade através do atendimento de qualidade. Os
demais gestores mostraram que os clientes também valorizam a infraestrutura e o padrão de
qualidade das empresas. Os excertos (9), (10) e (11) mostram as respostas dos gestores:
(9) Aqui eu acho que é o visual, a gente tem uma boa estrutura, uma boa sala,
fica todo mundo "arrumadinho". Acho que o cliente se sente bem aqui.
(10)É o atendimento porque nem todos aqui estão atrás de valores.
(11)Sempre um bom atendimento, clareza nas informações desejadas e uma
execução de excelência.

Para sabermos sobre a qualificação da mão de obra das empresas entrevistadas,

perguntamos se há treinamentos constantes dos funcionários para melhor atender aos clientes e
onde esses treinamentos são realizados. O gráfico 6 mostra os dados coletados.
Gráfico 5: Treinamentos constantes dos funcionários para melhor atender aos clientes
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Todos os gestores entrevistados afirmaram que há treinamentos nas empresas. 45% dos
gestores disseram que os funcionários participam de fantur´s que são encontros de agentes de
viagem em uma determinada cidade, promovido por hotéis, empresas aéreas e terrestres,
empresas prestadoras de serviços turísticos e reúne pessoas que trabalham com turismo, para
divulgar o produto que está sendo oferecido pelo promotor do evento. A participação nos
eventos nacionais como Feiras da ABAV, Salão do Turismo, dentre outros também foi citada
pelos gestores, pois através desses eventos, os funcionários conhecem o produto para vendê‐lo
com mais propriedade e os cursos on line que são promovidos pelas operadoras e companhias
aéreas e as outras empresas prestadoras de serviços terceirizados também são uma ferramenta
importante para o enriquecimento do atendimento nas agências de viagem e turismo.
E para encerrar o questionário perguntamos aos gestores qual o papel da hospitalidade
no processo de construção da imagem de Palmas. As respostas estão dispostas no gráfico 7.
Gráfico 6: Papel da hospitalidade no processo de construção da imagem de Palmas
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De acordo com as respostas dos gestores, a hospitalidade tem papel fundamental na
imagem de Palmas, porém falta simpatia da população quando recebem turistas e há
necessidade de criar nas pessoas que trabalham com o turismo, a cultura da hospitalidade. Os

trechos a seguir demonstram as falas dos gestores:
“Acho que Palmas é uma cidade que tá crescendo. Ainda tem muito a
desenvolver, a oferecer. Mas é uma cidade que não tem muitas pessoas daqui
também, tem muitas pessoas de fora. Mas eu particularmente as vezes acho o
palmense meio fechado, meio antipático, travado. Talvez se o palmense fosse
mais simpático em alguns campos a cidade seria mais desenvolvida, contribuindo
assim para a hospitalidade. Mas Palmas tá crescendo, acho que chega lá ainda”.
“Para que a hospitalidade seja efetivamente especial é necessário que sua mão‐
de‐obra seja esclarecida e qualificada. Elevar a imagem do estado no sentido do
bem receber, gerando melhorias a todo o trade turístico”.
“De suma importância, pois acredito que o bom atendimento faz toda a
diferença e cliente satisfeito é cliente fidelizado”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em suma, as agências de viagens, como empresas prestadoras de serviços, criam fortes
interações entre clientes e funcionários, que vão sendo solidificadas ao longo dos anos de
trabalho; relacionamentos estes que são fundamentais para se gerar confiança e abertura entre
os negociadores.
Desta forma, parece certo afirmar que alavancar as estratégias empresariais por
intermédio das pessoas é uma maneira particular de criar valor único para os clientes e
recompensar funcionários.
Parece, então, existir uma importante relação entre funcionário, cliente e as suas
satisfações. O equilíbrio entre estes elementos é valioso para o resultado da empresa como um
todo. Com todas as atuais mudanças do mercado, as agências de viagem exercem cada vez mais,
através dos agentes, a função de assessoria de viagem, e que estes funcionários são de extrema
importância, pois, oferecem facilidade, tais como pontualidade, conforto, segurança somados
aos atrativos turísticos que o cliente deseja.
De forma geral a pesquisa trouxe resultados satisfatórios ligados ao tema, principalmente
levando‐se em consideração que as agências de viagem e turismo de Palmas ainda estão em
busca da consolidação e expansão frente ao mercado nacional e internacional.
Se pensando em futuro, o presente artigo pode servir de ferramenta importante para a
gestão das agências de viagem e turismo de Palmas, visando uma compreensão mais ampla e
detalhada de como funciona e se comporta essa relação de prestação de serviço, e de como a
hospitalidade atrai mais clientes, de como o processo de satisfação do cliente é construído e
como podem ser usados esses resultados no sentido de aperfeiçoamento das agências de viagem
e turismo, principalmente olhando para o crescimento econômico do Brasil no qual se busca cada
vez mais o desenvolvimento do turismo e das empresas prestadoras de serviço.
Sobre limitações do presente trabalho vale apenas citar a dificuldade de colher os dados
nas empresas, devido à falta de interesse dos proprietários em fornecerem informações ou até
mesmo no sentido de proteger a organização de possíveis especulações dos serviços prestados e
do nível de qualidade dos mesmos.
Diante do exposto, percebe‐se que a hospitalidade pode ser uma vantagem competitiva

para o segmento de agenciamento de viagens e turismo de Palmas, e traz mudanças e melhorias
para a gestão dessas empresas. Frente à grande concorrência da internet, os agentes de viagens
estão se capacitando e melhorando sua relação como o cliente. Portanto, é imprescindível que os
gestores se atentem aos constantes treinamentos da equipe de trabalho, considerando
preliminarmente, o processo de satisfação do cliente e não só como venda de produtos e
serviços, mas o encantamento do cliente, principal responsável pela sobrevivência e
permanência do negócio.
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RESUMO
Este trabalho apresenta a Praça Jardim Japonês Jusaku
Fujita de Fortaleza‐Ceará como atrativo turístico. A
problemática está embasada na possibilidade da
referida praça possuir potencial turístico para atrair
visitantes. A pesquisa foi de natureza aplicada, do tipo
descritiva com uma abordagem quantitativa. Concluiu‐
se que a praça tem potencial turístico, trazendo

benefícios para o turismo de Fortaleza, sendo tida como
um espaço harmônico que proporciona contato com a
natureza, uma opção de lazer e entretenimento e
também oportuniza o conhecimento sobre a cultura
japonesa, porém precisa de melhorias que devem ser
implantadas pelos órgãos administradores, a fim de
manter a integridade física e turística do local.

PALAVRAS‐CHAVE: lazer, praça, atrativo turístico, Fortaleza.

LEISURE AND TOURISM: A JAPANESE GARDEN SQUARE JUSAKU FUJITA AS ATTRACTIVE
TOURIST IN FORTALEZA‐CEARÁ
This paper presents the Square Garden Japanese Jusaku
Fujita Fortaleza‐Ceará as a tourist attraction. The
problem is grounded in the possibility of it having
tourism potential to attract visitors. The research was of
an applied nature, the descriptive type with a
quantitative approach. It was concluded that the square
has tourism potential, bringing benefits for tourism in

Fortaleza, being regarded as a harmonious space that
provides contact with nature, a choice of leisure and
entertainment, and also favors the knowledge about
Japanese culture, but need improvements that should
be implemented by governing bodies in order to
maintain physical integrity and tourist site.

KEY‐WORDS: leisure, square, tourist attraction, Fortaleza.

INTRODUÇÃO
Sabe‐se que o lazer é essencial para o bem‐estar do ser humano, sendo
compreendido como uma prática de entretenimento, diversão e ocupação do tempo livre.
Muitas pessoas têm utilizado esse tempo para vivenciarem um momento próprio, no qual suas
ações não estão subordinadas a nenhum propósito ou obrigação, mas ao seu próprio bem‐estar e
prazer.
Diversas são as motivações que envolvem o lazer, fazendo muitas pessoas buscarem
os atrativos turísticos para adquirir experiências novas e diferentes. O atrativo turístico é “todo
lugar, objeto ou acontecimento de interesse turístico que motiva o deslocamento de grupos
humanos para conhecê‐los”. (BENI, 2004, p. 302). Um destes atrativos é a praça, área de lazer e
entretenimento, que desempenha um papel fundamental na preservação ambiental,
proporcionando benefícios para os visitantes, turistas e para população local.
Partindo dessa ideia, Fortaleza é uma das cidades do nosso país, conhecida por ter
uma grande orla marítima e por apresentar diversos atrativos turísticos. Um desses atrativos é a
Praça Jardim Japonês Jusaku Fujita, localizada na Avenida Beira Mar, 3313, Meireles, apreciada
por diversos públicos que visitam a capital cearense, assim como também a população local, por
ser uma obra de admirável beleza.
Inaugurada em 11 de abril de 2011, a Praça Jardim Japonês Jusaku Fujita, teve como
objetivo primordial homenagear a passagem do centenário da imigração japonesa no Brasil, em
especial o primeiro japonês que chegou a Fortaleza, Jusaku Fujita, nascido no Japão, em 1907, e
que veio residir em Fortaleza em 1923. A praça contém em seu acervo riquezas históricas,
arquitetônicas, naturais e culturais do Japão.
Sendo o lazer e entretenimento um fator relevante para visitação da praça,
questiona‐se: teria a Praça Jardim Japonês Jusaku Fujita potencial turístico para atrair visitantes?
A Praça Jardim Japonês Jusaku Fujita foi escolhida como objeto de estudo por ser um novo
equipamento turístico da capital, sendo um espaço privilegiado para o aprendizado, observação e
contemplação da cultura japonesa. O horário de funcionamento da mesma é de 08h às 22h,
diariamente, com entrada gratuita.
O principal motivo para que as praças sejam consideradas atrativos turísticos é a
grande presença de pessoas que visitam o local, que passam a conhecer e gostar do mesmo,
possibilitando a troca de informações, diálogo entre seus visitantes e a satisfação de suas
necessidades. Com isso, dependendo da percepção que o indivíduo teve do atrativo, ele pode
ter motivos para repetir a visitação, recomendá‐la ou não.
A praça pode ser boa opção para sair com a família, passear com amigos, lazer e
entretenimento, ter contato com a natureza, conhecimento sobre o local. Inúmeros são os
benefícios de uma praça, dependendo das suas características, estrutura física e localização. As
pequenas cidades têm a praça como principal atrativo do local, em virtude de ocorrerem nesses
locais eventos, manifestações públicas, religiosas, entre outros. Já em algumas médias e grandes

cidades, as praças perderam um pouco do seu prestígio, devido à variedade e a quantidade, mas
ainda assim conseguem ser consideradas como importantes atrativos turísticos.
PRAÇAS COMO ESPAÇOS DE LAZER
A sociedade atual é bastante consumista, onde se busca a cada dia a valorização do
ter, ao ser. Com isso, cresce o número de indivíduos que vivem uma rotina de desgaste físico e
emocional, trabalhando bastante durante o dia e não dedicando um tempo livre para o lazer,
bem‐estar e convívio com as pessoas mais próximas.
Etimologicamente falando, a palavra lazer vem do termo latino “licere”, que
significa ser permitido. Surgiu na civilização greco‐romana como oposto do trabalho e é a
forma mais procurada de ocupação do tempo livre, seja para descansar, ler, conversar e
outros (CAMARGO, 1998).
O lazer é o conjunto de ocupações, onde a escolha pelas mesmas é pessoal, livre,
desinteressada e prazerosa. Momento de liberação do tempo de trabalho, obrigações
domésticas, religiosas, escolares, entre outras (DUMAZEDIER, 1976). De acordo com a
afirmativa do autor o lazer utiliza o tempo livre, mas nem tudo que o homem faz no tempo
livre pode ser considerado lazer, pois pode não envolver prazer ou vontade própria.
Ainda de acordo com Dumazedier (1976), o lazer é possuidor das seguintes
funções: descanso para o indivíduo se recuperar do desgaste físico ou psíquico acumulado
no cotidiano, a diversão que seria uma forma de liberação do estresse e o desenvolvimento
pessoal que estaria relacionado às vivências e participações sociais.
Camargo (1989) define o lazer como um conjunto de atividades que devem possuir as
seguintes características: serem prazerosas, espontâneas e livres, focando interesses culturais,
físicos, manuais, intelectuais e artísticos realizadas num tempo livre, subtraído ou conquistado da
jornada de trabalho profissional e doméstica e que interferem no desenvolvimento intra e
interpessoal dos indivíduos.
Tal conceito compreende as manifestações do lazer como inúmeras atividades,
excluindo as de caráter doméstico e trabalhista. Assim, o autor aponta um elemento essencial
quando afirma que o lazer é uma conquista vinculada à jornada de trabalho e ao tempo livre. O
lazer pode ser entendido como um fenômeno relativamente moderno, resultante das relações
entre capital e trabalho, que se concretiza como um tempo de vivências lúdicas e evolução
cultural (MASCARENHAS, 2001).
Lynch (1999) relata que as praças são espaços destinados ao encontro do lazer e fuga
do contexto urbano, sendo seu principal objetivo proporcionar o bem‐estar aos indivíduos. As
praças estão inseridas nos conceitos de lazer e no contexto urbano como ambientes construídos
para atender às necessidades da população ou de visitantes, por isso, devem ser analisadas
quanto ao uso, adequação ambiental e utilização. Através de um bom planejamento, é possível
detectar quais são as possíveis utilizações de uma praça.

O autor Costa (1993) identifica algumas das funções primárias e secundárias das
praças. A primeira função é a de circulação, onde o espaço é destinado à passagem de pessoas
dentro da dinâmica do sítio urbano. A segunda é a de amenização. Devido à vegetação e
arborização das praças, estas influenciam o meio ambiente e contribuem com um clima ameno
para as cidades. A terceira função é a de recreação, pois algumas praças oferecem equipamentos
como parques infantis, quadras de jogos e quiosques, que servem como lanchonetes. A última
função é o embelezamento do local, já que muitas praças disponibilizam de encantos
paisagísticos artificiais ou naturais que favorecem o contato dos indivíduos com diversas belezas
naturais como mar, lagos, fontes e plantas.
Para Oliveira Filho & Derntl (1995), a praça também tem função cívica ou de
cidadania, pois é um local onde são realizadas várias manifestações públicas, sendo estas
populares, religiosas, militares e políticas. Já Bartalini (1986) relata que a praça possui função
referencial e simbólica, pois ela pode se tornar um marco de referência local ou tem algum
significado especial para o visitante ou habitante da cidade, com importância histórica e que,
caso fosse extinta, causaria a descaracterização do ambiente.
MATERIAIS E MÉTODOS
A pesquisa foi de natureza aplicada, do tipo descritiva com uma abordagem
quantitativa. O formulário foi a ferramenta utilizada para a coleta de dados da pesquisa, o
mesmo era composto por onze questões objetivas contemplando aspectos referentes ao
potencial turístico da Praça Jardim Japonês Jusaku Fujita.
Os participantes da pesquisa foram 50 visitantes, sem distinção quanto ao sexo ou
classe socioeconômica. A idade inferior a 18 anos foi o único critério excludente da pesquisa,
salvo os menores acompanhados dos responsáveis legais e com autorização dos mesmos para a
participação.
Após a coleta dos dados foi realizada uma análise e posteriormente a interpretação
dos indicadores, utilizando o método descritivo associado à técnica de análise gráfica, para tal foi
utilizado o programa de planilha eletrônica de cálculo, o Microsoft Office Excel, cujos recursos
incluem ferramentas de construção de gráficos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Dos cinquenta participantes da pesquisa, 30% eram turistas (visitantes temporários
que permanecem na cidade por um período superior a 24 horas) e 70% eram residentes
(visitantes que moram na mesma cidade onde o atrativo turístico se encontra localizado). Sendo
54% da amostra composta por pessoas do gênero feminino e 46% do gênero masculino.

Quanto a visitação da praça, os dados demonstraram que 46% dos visitantes nunca
haviam visitado a Praça, seguido de 36% de pessoas que já haviam visitado pelo menos uma vez,
o restante dos participantes da pesquisa, um total de 18%, já estiveram na Praça por duas ou
mais vezes (gráfico 1). Com isso, tem‐se um dado bastante relevante, ou seja, cerca de 54% já
visitaram a Praça pelo menos uma vez, o que mostra que o público tem gostado do ambiente e
retornado para outra visitação.

Gráfico 1: Visitação à Praça Jardim Japonês Jusaku Fujita.
O principal motivo pelo qual o público tem visitado a Praça, de acordo com os
dados obtidos, foi a caracterização desta como uma opção de lazer e entretenimento, o que
gerou um índice de 62% da amostra. Um total de 19% dos visitantes indicou como motivo de
visitação as belezas naturais, que fazem parte da composição paisagística dos acervos que
integram a Praça. As belezas arquitetônicas obtiveram 10% de indicação dos participantes da
pesquisa, Por fim, a minoria, 9% da amostra, indicou que visitam a Praça em virtude da
localização próxima à Avenida Beira Mar, importante cartão postal e atrativo turístico da
cidade de Fortaleza (gráfico 2).

Gráfico 2: Motivo de visitação à Praça.

A percepção dos visitantes acerca da Praça Jardim Japonês Jusaku Fujita como um
potencial atrativo turístico da cidade de Fortaleza, demonstra que 96% da amostra indica que
a Praça tem potencial como atrativo turístico. Desses, 62% acreditam que embora a mesma
possua tal potencial, ainda precisa melhorar. Enquanto uma minoria, 4% da preferência,
acredita que a Praça não tem potencial turístico (gráfico 3).

Gráfico 3: Potencial como atrativo turístico.
Quando indagados quanto aos benefícios para a comunidade, 96% dos visitantes
disseram que a cidade foi beneficiada com a Praça. Dentre os benefícios, foram citados que a
Praça é tida como espaço harmônico, que proporciona contato com a natureza, conhecimento
com a cultura japonesa, uma opção de lazer e entretenimento, entre outros benefícios. Apenas
4% dos entrevistados não viram benefícios para a comunidade com a criação da Praça,
justificando a escolha dizendo que a Praça poderia ter outro homenageado como um artista ou
escritor cearense e que a prioridade da Praça teria que ser a cultura local e não a de outro país.
(gráfico 4).

Gráfico 4: Benefícios para Fortaleza.

A avaliação geral do atrativo turístico, considerando a infraestrutura, localização,
segurança e potencialidade turística; a maioria dos participantes da pesquisa considerou o
atrativo turístico como bom, totalizando 58% da preferência; 22% consideraram como ótimo e de
18% dos visitantes indicaram como excelente. Apenas, 2% dos participantes consideraram o
atrativo como ruim (gráfico 5).

Gráfico 5: Avaliação do atrativo.
A praça tem um significado imprescindível no cotidiano e nas atividades turísticas de
uma cidade. Ela é um espaço destinado ao turismo, à população local e ao encontro da liberdade.
Ao se planejar uma praça deve se priorizar o bom funcionamento, pois se a mesma for mal
estruturada, ocasionará perca de prestígio daquele atrativo.
CONCLUSÃO
A cidade de Fortaleza foi beneficiada com a criação da Praça, identificou‐se que ela
tem potencial turístico para atrair pessoas, levando em consideração a percepção dos indivíduos
do local, porém ainda precisa de melhorias que devem ser implantadas pelos órgãos gestores
para manter a estrutura física do ambiente.
Melhorias podem ser implantadas pelos administradores e autoridades competentes,
a fim de manter a integridade física do local, pois verificou‐se, por exemplo, que alguns acervos
encontravam‐se poluídos, gerando mau cheiro no ambiente. Por isso, faz‐se necessário a
manutenção do local, a fim de minimizar essas situações desagradáveis.
A Praça Jardim Japonês Jusaku Fujita é um objeto de apreciação não somente da
população local, mas também de turistas. Ela foi projetada para atender diversos públicos,
garantido assim o conforto e comodidade de todos. São os artefatos como lago com carpas,
ponte, pedras e Cascata Véu D’água e entre outros que fazem desse atrativo turístico um lugar
de refúgio e calma para aqueles que buscam um lazer descomprometido em Fortaleza.
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RESUMO
O Turismo de Base Comunitária desponta como
segmento do turismo, bem como um modelo de gestão
a ser adotado por comunidades. O Povoado Pontal,
Município de Indiaroba‐SE, reúne condições base
comunitária associada à pesca e ao turismo. Assim,
objetivou‐se avaliar o possível interesse da população
local sobre o desenvolvimento de uma atividade
turística de base comunitária, com a intenção auxiliar no
planejamento do Turismo de Base Comunitária local, no
ordenamento o turismo local para a autogestão
comunitária associada a atividades de Pesca e
Agricultura e na orientação das Políticas Públicas e
gestores locais para ações e estratégias de
desenvolvimento local que aproxime o visitante a

vivenciar o modo de vida local. Para tal, realizou‐se
pesquisa bibliográfica e de campo, através da aplicação
de questionário com perguntas abertas e fechadas a
comunidade local. Conclui‐se que a comunidade do
Povoado pontal, pouco qualificada academicamente e
profissionalmente, desconhecer o significado real do
Turismo de Base Comunitária, acredita ser o turismo
uma atividade importante como geradora de emprego e
renda e preservação de seus recursos naturais e
culturais.

PALAVRAS‐CHAVE: Turismo de Base Comunitária, Comunidade Local, Turismo Sustentável

LOCAL POPULATION AND COMMUNITY‐BASED TOURISM DEVELOPMENT IN THE COMMUNITY
OF PONTAL, INDIAROPA‐SE TOWN
ABSTRACT
The Community‐based Tourism emerges as the
tourism segment, as well as a management model to be
adopted by communities. The Community Pontal,
Indiaroba SE, brings activities associated with
community‐based fisheries and tourism. Thus, we aimed
to evaluate the possible interest of the local population
by development of a community‐based tourism, with
intent to assist in the planning of Community Based
Tourism, planning for community self‐management
associated with fishing activities and agriculture and
orientation of public policies and actions for local

managers and local development strategies that brings
the visitor to experience the local way of life. To this
end, we performed a bibliographic and field research,
through a questionnaire with open and closed questions
the local community. We conclude that the community
of Pontal, little qualified academically and
professionally, ignoring the real meaning of Community
Based Tourism, believed to be an important activity
tourism as a generator of employment and income and
preservation of its natural and cultural resources .

KEY‐WORDS: Community‐based Tourism, Local Community , Sustainable Tourism

POPULAÇÃO LOCAL E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA NO POVOADO
PONTAL, MUNICÍPIO DE INDIAROBA‐SE
1. INTRODUÇÃO
O turismo é uma das atividades econômicas que mais tem se desenvolvido na atualidade.
Por isso, é cada vez mais entendido como uma das principais ferramentas para a geração de
desenvolvimento local de uma região.
De acordo com a Organização Mundial do Turismo (OMT), o turismo é responsável pela
geração de 6% a 8% do total de empregos no mundo, no Brasil passou de 1,71 milhões de
pessoas empregadas, em 2002, para 2,27 milhões de pessoas empregadas em 2008, o que
representa um crescimento da ordem de 32,70% em seis anos (BRASIL, 2012).
De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego (BRASIL, 2012) entre dezembro de
2011 a novembro de 2012, o turismo sergipano, a partir dos setores e áreas classificados pelo
IBGE, gerou 2.308 empregos diretos e indiretos, ficando atrás apenas do setor de construção
civil.
A economia turística é a parte da ciência econômica que estuda as alternativas de
utilização dos recursos existentes para a produção turística nos destinos turísticos, a distribuição
e a geração de renda gerada por essa atividade, e como e por que se processam os períodos de
expansão e de retração dos fluxos nacionais e internacionais de turistas (LEMOS, 2001).
Nesse sentido, muitas cidades brasileiras que antes viviam economicamente apenas da
agricultura, pecuária, indústria e comércio entre outros, hoje abrem suas portas para o turismo
associado a essas atividades e de forma comunitária, gerando um modelo de gestão denominado
Turismo de Base Comunitária o que desponta como alternativa ao modelo de turismo
convencional praticado, priorizando a conservação de modos de vidas tradicionais e a
preservação da biodiversidade, oportunizando às pequenas comunidades com desvantagens
socioeconômicas e a geração de trabalho (ZAMIGNAN, 2010).
O Estado de Sergipe possui uma relação de gestão em turismo que contempla parcerias
políticas com estados vizinhos, que junto a ele compartilham de atrativos turísticos e produtos
turísticos já consolidados no mercado turístico brasileiro, a exemplo dos Cânions de Xingó
(Alagoas e Sergipe), Foz do Rio São Francisco (Alagoas e Sergipe), Praia do Saco e Mangue Seco
(Sergipe e Bahia).
O Povoado Pontal situado no Município de Indiaroba ‐ SE, entre os Rios Saguim ‐ ao norte,
e Real ‐ ao sul, na Microrregião de Estância (IBGE, 2013) com uma população aproximada de
15.831 habitantes (IBGE, 2013), possui com principais atividades econômicas a pesca, agricultura
e o turismo, como sendo uma das portas de entrada para Povoado de Mangue Seco no Município
de Jandaira‐BA, um dos principais destinos turísticos comercializados pelas agências de turismo
sergipano, pela proximidade com a capital Aracaju e seus atrativos turísticos naturais.
O Povoado Pontal‐SE, reúne condições diversificadas de atividades humanas e econômica
de base comunitária associada à pesca e ao turismo, de beleza cênica com o Rio Real e Saguim,
eventos programados (cultural, religiosos), facilidade de acesso a Capital Aracaju e ao Estado da
Bahia com a recente inauguração da Ponte Gilberto Amado, associações e cooperativas locais, a

existência de um fluxo de demanda turística, entre outras características que a qualificam para o
planejamento, organização e desenvolvimento turismo comunitário.
Assim, objetivou‐se avaliar o possível interesse da população local sobre o
desenvolvimento da atividade turística de base comunitária, com a intenção auxiliar no
planejamento do Turismo de Base Comunitária local, no ordenamento o turismo local para a
autogestão comunitária associada a atividades de Pesca e Agricultura e na orientação das
Políticas Públicas e gestores locais para ações e estratégias de desenvolvimento local que
aproxime o visitante a vivenciar o modo de vida local.
2. METODOLOGIA
2.1 LOCAL DA PESQUISA
A comunidade de Pontal, localizada no Município de Indiaroba‐SE, localiza‐se a 100km Sul
da Capital do Estado de Sergipe Aracaju. A comunidade é portão de entrada a comunidade de
Mangue Seco, no município de Jandaíra‐BA, separados pelo Rio Real, que divide os estados da
Bahia e Sergipe.
O município de Indiaroba possui 313,52 km², situa‐se na região leste, na Microrregião de
Estância (IBGE, 2008), com uma população aproximada de 15.831 habitantes, apresentando uma
densidade demográfica de 50,6 hab /km² (IBGE, 2012). Seu índice de desenvolvimento humano é
de 650 levando em conta a saúde, educação, saneamento, habitação, entre outras variáveis. Seu
produto interno Bruto é 86.033,26 e sua participação estadual no PIB é de 0,004 segundo o
(IBGE, 2013).
A região que fica entre os rios Saguim ‐ ao norte, e Real ‐ ao sul, é que hoje forma o
Município. clima do município é do tipo megatérmico úmido a subsumido, com temperatura
média no ano de 27,7ºC, precipitação pluviométrica média anual de 1.561,7mm e período
chuvoso de fevereiro a agosto.
As principais atividades econômicas da Comunidade de Pontal são a Pesca, Agricultura, e
o Turismo.
2.2 MATERIAL E MÉTODOS
A metodologia utilizada foi do tipo qualitativo exploratório e descritivo, com visita in loco,
pesquisa de campo e aplicação de questionários (LAKATOS, 2010).
2.2.1 ENTREVISTA COM A POPULAÇÃO LOCAL
Estudo com o intuito de avaliar o possível interesse da população local sobre o
desenvolvimento de uma atividade turística de base comunitária no Povoado de Pontal‐SE.
A Tabulação dos dados foi dividida em duas etapas: a primeira em forma de gráficos,
relacionadas às perguntas fechadas e a segunda abertas deixando livre a opinião dos
entrevistados, com as seguintes variáveis (gênero, idade, grau de escolaridade, profissão, tempo
de residência, compreensão do turismo de base comunitária, importância do turismo de base

comunitária, preparação do povoado para o turismo, preservação de bens naturais e culturais,
conhecimento de manifestações culturais, facilidades quanto a Infra‐estrutura turística,
conhecimento de associações ou cooperativas). Foram entrevistadas 38 pessoas da comunidade.
Os dados foram coletados no dia catorze de dezembro de dois mil e treze.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA
O TBC é caracterizado pela forma de associação em que as comunidades se organizam,
através de arranjos produtivos locais, gerenciando o território e as atividades econômicas
associadas ao turismo. Ao mesmo tempo, Maldonado (2009) fala da importância de se pensar no
patrimônio comunitário como fonte de atração e instrumento de desenvolvimento.
O turismo de base comunitária é o resultado de um processo de conscientização da
comunidade, onde a união, a cooperação e o espírito de cooperação são apresentados pelos
moradores como elementos fundamentais para a construção deste modelo "diferenciado" de
turismo (IRVING & AZEVEDO, 2002).
O patrimônio comunitário é formado por um conjunto de valores e crenças,
conhecimentos e práticas, técnicas e habilidades, instrumentos e artefatos, lugares e
representações, terras e territórios, assim como todos os tipos de manifestações tangíveis e
intangíveis existentes em um povo. Através disso, se expressam seu modo de vida e organização
social, sua identidade cultural e suas relações com a natureza (MALDONADO, 2009, p. 29).
Portanto, o turismo comunitário possibilita o contato do turista com o patrimônio
comunitário e o modo de vida das comunidades autóctones. Oportuniza ainda, que visitantes
conscientes ‐ estudantes, professores, pesquisadores e simpatizantes – entrem em contato com
assuntos relacionados à conservação da natureza (sistemas ecológicos) e, ao mesmo tempo, a
conservação de modos de vida tradicionais (sistemas sociais) (SAMPAIO; ZECHNER; HENRÍQUEZ,
2008).
O TBC pode ser entendido como aquele “[...] desenvolvido pelos próprios moradores de
um lugar que passaram a serem os articuladores e os construtores da cadeia produtiva, onde a
renda e o lucro ficam na comunidade e contribuem para melhorar a qualidade de vida”
(CORIOLANO, 2003 p. 41).
O turismo vivenciado em comunidades tem em sua essência o que a autora chamou de
“ecoturismo comunitário” (ROCHA, 2003, p. 51). Trata‐se de uma associação indissolúvel de
fatores culturais com elementos do ambiente que se expressa na relação entre visitante e
anfitriões. Ou seja, uma relação de proximidade em que a população local se beneficia da sua
permeabilidade para incorporar na sua cultura os elementos que ela identifica como fatores de
enriquecimento cultural.
Sampaio (2006) propõe que o Turismo Comunitário siga os mesmos princípios da
socioeconômica, que tenta criar alternativas à hegemonia da racionalidade utilitarista
econômica. O foco é colocado na valorização e preservação de tradições e relações sociais
solidárias, na geração de trabalho e renda pela produção associativista, no revigoramento dos

significados de virtude humana e do próprio estado distanciado do racionalismo utilitarista e, por
último, na utilização apropriada dos recursos naturais e das capacidades humanas locais.
3.2 INTERESSE DA POPULAÇÃO LOCAL SOBRE O DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE TURÍSTICA
DE BASE COMUNITÁRIA
No Povoado Pontal, o nível de escolaridade dos entrevistados é 42% nível fundamental,
42% médio e 16% superior. A comunidade não possui escolas de nível superior, o que reflete um
baixo quantitativo de pessoas com essa formação entre os entrevistados, existindo apenas
escolas de nível fundamental e médio. A dificuldade de formação superior, também está na
necessidade de deslocamento para estudar em outras cidades de Sergipe. Dos que apresentaram
nível superior, um é professor e o outro pescador com formação em município vizinho.
Quanto ao gênero 63% dos entrevistados são do gênero masculino, enquanto 37 % do
gênero feminino. É notável que na comunidade os homens que trabalham com o trade turístico
se concentram nas imediações onde foi realizada a pesquisa, sendo a pesca e a atividade de
travessia para o povoado de mangue seco pelo Rio Real, atividades relacionadas ao gênero
masculino, enquanto as mulheres são responsáveis, em sua maioria pelos afazeres do lar e
atividades relacionadas a gastronomia turística local.
A renda família da população local é de 39 % os que ganham um salário mínimo, 24%
menos de um salário e 26% mais de dois salários. Os entrevistados que recebem um salário
mínimo R$ 678,00 (na época da pesquisa) trabalham na formalidade com carteira assinada em
atividades ligadas direta e indiretamente com o turismo; ou que ganham mais de um salário, e
que também trabalham com o turismo, dependem dos períodos de alta e baixa estação, o qual
colabora no aumento da renda; os demais trabalham com trabalhos informais.
Em relação a profissão, 30 % dos entrevistados são pescadores, 15 % domésticas, 10 %
marisqueiras, 10% professoras, 10% comerciantes, 10% estudantes, 10% motoristas e 5 % outras
profissões. A porcentagem de trabalhadores de maior relevância foi a de pescadores, isso reflete
o fato da comunidade ser ribeirinha, cortada por rios e a pesca uma das principais fontes de
renda da população. Muitos dos entrevistados são cadastrados na Associação de Pescadores com
sedes nos Municípios de Estância e Indiaroba‐SE, sendo seus produtos comercializados para fins
de subsistência.
Quanto aos residentes, 90% dos entrevistados residem a mais de 10 anos no povoado, 5%
de 1 a 10 anos e 5% menos de 1 ano. Uma porcentagem significante de moradores reside no
povoado a mais de dez anos, fator esse importante na medida em que essas pessoas possuem
uma identidade com o local, o que reflete em características culturais e sociais mais significativas,
transferindo‐as como atrativos turísticos. Observa‐se, também com o tempo se há uma
rotatividade da população migrando a outros municípios por diversas questões, como renda,
educação e trabalho, o que não foi notado na pesquisa, já que o que prevaleceu foram
moradores vivendo a mais de dez anos na comunidade. Foi observado que os moradores que
residem a menos de um ano são de municípios vizinhos que possuem estabelecimento de
alimentos e bebidas ou trabalham na área de educação no povoado, como também de povoados
próximos atraídos pelo crescimento do turismo local.

As prioridades para intervenções no turismo, os entrevistados responderam que 45% dos
tem como prioridade no povoado equipamentos de hospedagem, 31% restaurantes típicos, 24%
postos de informações turísticas, como prioridades para o desenvolvimento do turismo. O que
pode ser notado é o fato da maior parte dos entrevistados terem como prioridade equipamentos
de hospedagem, já que a comunidade carece desses. Percebe‐se que os entrevistados sabem a
importância de se ter equipamentos turísticos na comunidade, o que demonstra uma
comunidade sensível a implantação do turismo.
A população local considera em 100% o turismo importante para o Povoado Pontal, como
uma alternativa de distribuição de renda e geração de emprego.
Questionado quanto se o Povoado Pontal encontra‐se preparado em 55% para a atividade
turística. Entre os que acreditam que o Povoado de Pontal não está preparado para o turismo, a
maioria sinaliza a carência de serviços e equipamentos turísticos, infra‐estrutura básica, falta de
investimento público e privado, falta de capacitação, união entre as classes e falta de vias de
acesso ao povoado.
A compreensão sobre turismo de base comunitária perceber‐se que 92% dos
entrevistados não sabem o seu significado, nem a importância como modelo de gestão para o
povoado. Apenas 8% entrevistados responderam que já ouviram falar, mas não sabiam explicar,
sinalizando apenas uma compreensão geral dos benefícios trazidos pelo turismo, como a geração
de emprego e renda e progresso.
Quanto a preservação de bens materiais, culturais e naturais do Povoado Pontal 100% dos
entrevistados alegaram importante. Muitos responderam que a comunidade preservada chama a
atenção dos visitantes, protege a fauna e a flora, além de preservar a cultura da população local.
Como o povoado é cercado por vegetação de restinga, muitas espécies são importantes para a
subsistência da população, alem de ser cortada por um importante rio que é utilizado para pesca
e navegação, com uma vegetação de manguezal extensa. Percebe‐se nas respostas dos
entrevistados a importância que dá a comunidade em preservar os atrativos naturais existentes
na localidade.
As manifestações culturais realizadas na comunidade é um atrativo cultural importante
para o desenvolvimento do turismo, pois quase 80% dos entrevistados sinalizaram‐nas como
capazes de atrair visitantes. As festas religiosas são muito apreciadas pela comunidade, além da
corrida de barco que foi citada por diversas vezes, a qual acontece no mês de junho na festa de
São Pedro; além de reisado e quadrilha junina que já foi tradição na comunidade, mas
atualmente vem perdendo sua importância cultural por falta de incentivo do poder publico,
privado e da população local.
Questionados se conheciam alguma associação ou cooperativa no Povoado Pontal 70%
responderam que sim, tinham conhecimento sobre alguma, apenas 10% responderam que não
tinham. O povoado conta com quatro associações, sendo associação de moradores, barqueiros,
mangaba e pesca, todas com forte influência na comunidade, mas que precisam ser atuantes e
unidas visando o desenvolvimento econômico, social, cultural e sustentável da comunidade,
conforme as falas abaixo:

“Sim, cooperativa de lanchas, associação dos moradores”. (Entrevistado 37)
“Sim, associação dos pescadores, associação das mangabeiras”. (Entrevistado 32)
Se considerarem a atividade pesqueira como atrativo turístico 29 responderam que sim,
enquanto 9 responderam que não. Dos que responderam negativamente, acreditam‐se que a
pesca é apenas um meio de sobrevivência da comunidade não se estendendo a uma atratividade
local. O povoado é um meio de fugir da agitação dos centros industrializados, um meio de
descanso é a pesca pode ser uma forma de lazer para o visitante.
Se considerarem a produção e venda de doces um atrativo 76% afirmaram positivamente
e 14% acreditam que não influencia na ida do turista à comunidade. A produção de doces é forte
na comunidade, são feito das matérias primas encontradas localmente, como o coco, a mangaba
o caju e o araçá. O que foi sinalizado negativamente por um entrevistado foi à falta de união
entre as produtoras de doces e a falta de divulgação do produto que foi lembrado por outros
entrevistados.
Os barcos, que fazem a travessia para mangue seco e pescaria são importantes para o
desenvolvimento do turismo na comunidade. A embarcação é o meio de transporte muito
utilizado no povoado, tanto para o deslocamento a trabalho em outro estado, como para a
promoção do turismo local. Os entrevistados responderam que sem as embarcações não haveria
turismo.
Questionado se no povoado Pontal existe alguma entidade ou grupo de pessoas que
lutem pela questão social dos moradores 70% responderam que não e 30% responderam que
sim, dos que responderam positivamente foi percebido a atuação da associação dos moradores
na luta por essas causas, pela conquista dos direitos trabalhistas na comunidade, como também
mitigar as disparidades econômicas e sociais, podendo ser representada por membros da própria
comunidade.
Perguntados se estariam dispostos a investir em turismo na comunidade 95%
responderam que sim e 5% responderam que não. Percebesse em suas falas a força de vontade
da comunidade em contribuir para o desenvolvimento do turismo na comunidade. O que reflete
negativamente é a morosidade em lutar por causas que beneficie a comunidade. Tem‐se mão de
obra, força de vontade, mas não tem quem os represente.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Desenvolver o turismo de base comunitária em comunidades tradicionais está em alta nos
tempos atuais. É um novo modelo de gestão, em que a comunidade deixa de ser gerida apenas
pelo poder municipal e passa a ser articuladora do seu próprio desenvolvimento, seja na esfera
econômico, social ou cultural.

Pontal é um povoado ribeirinho cortado por rios, possui uma densa vegetação e
variedade de espécies que contempla a comunidade, seja para subsistência ou comercialização
dos produtos feito no local. O que se que se discuti é se o povoado tem condições de desenvolver
um modelo de gestão que contemple toda comunidade, organizado em associações, sindicatos,
lideres locais, gestores e desenvolvimento de empreendimentos, entre outros, ou se o turismo
de base comunitária em Pontal pode vir a se configura como um segmento do turismo que leva o
turista a conhecer o modo de vida dos autóctones, com informações a respeito da história, das
tradições e da cultura, vivenciar os espaço e os costumes do outro e compartilhar trocas de
experiências com os nativos.
O povoado utiliza‐se de duas técnicas tradicionais, a pesca, vivenciada pelos moradores
da comunidade voltada para o auto consumo, organizada em associação que beneficia homens e
mulheres e a catação da mangaba, que ganhou renome nacional com a extração, produção e
venda de doces e seus derivados, dando maior visibilidade à comunidade em rede estadual e
nacional, valorizando a tradições e passando de geração para geração.
Obras de infraestruturas são importantes para vida útil dos estabelecimentos e do espaço
na comunidade. A comunidade foi agraciada com duas obras significantes, a construção da Ponte
Gilberto Amado, tornando o acesso mais rápido e fácil, ligando as praias do litoral Sul ao Povoado
Pontal e a Duplicação e pavimentação das estradas que levam a comunidade, além do
calçamento das ruas do povoado que deu mais comodidade aos autóctones e visitantes.
O turismo e a pesca são as atividades econômicas praticadas na comunidade. Por sua
localização em área litorânea, cercada por rios, mangues, diversidade de espécies de peixe e
crustáceos e o Rio Real, que faz integração a roteiros turísticos já consolidados e comercializados,
torna‐se propicio o desenvolvimento dessas atividades, bem como a preservação do bem natural,
reduzindo seus impactos na comunidade.
A existência de associações em comunidades faz parte do princípio do turismo
comunitário, são grupos de moradores local que lutam reivindicam e cobram do poder publico e
privado a garantia de direitos sociais que antes foram suprimidas ou negadas pelos mesmos. Em
pontal, foram encontradas quatro associações, sendo a pesca a mais antiga, seguida pelo
barqueiro, e as mais recentes como a dos moradores e a da mangaba, essa ultima forte e atuante
na fabricação de doces derivados da mangaba conhecida nacionalmente pela produção e venda e
a estória de luta das mulheres que trabalham na sua produção.
A venda de doces produzidas na comunidade pelos moradores chama atenção do
visitante por sua diversidade. São produtos provenientes do coco, do caju, da mangaba e da
castanha comercializados no píer de produção local, porém, o povoado não detém de um
produto que identifique a comunidade, tampouco de um trabalho de divulgação que possa
chamar atenção dos turistas e visitantes que chegam ao povoado fazendo a comunidade ser
reconhecida além‐fronteira.
Sendo assim, concluí‐se que é importante desenvolver o turismo de base comunitária no
Povoado de Pontal, apesar não está preparada em sua forma estrutural, social e econômica para

ser conhecida como o tipo de turismo que atrai visitantes para compartilhar da sua cultura e
interagir com a comunidade, logo, se houver uma organização entre os membros locais e poder
público, a tendência é que haja uma mudança na mentalidade dos lideres locais e na própria
comunidade como forma de repensar o povoado Pontal como um segmento.
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RESUMO
Poucas são às ações de capacitação de recursos
humanos para o trabalho com o turismo no Estado de
Sergipe. Os cursos de Monitores em Turismo propiciam
a inclusão da comunidade no processo de sensibilização,
suporte técnico e capacitação profissional na prestação
de serviços de acompanhamento de grupos receptivos.
Assim, objetivou‐se conhecer o perfil e perspectiva
profissional dos participantes do último curso de
Monitores em Turismo ofertado pelo Instituto Federal
de Sergipe no município de Pacatuba‐SE, afim de melhor
direcionar ações de planejamento e organização e
orientar políticas de educação profissional para o
desenvolvimento do turismo local. A metodologia
utilizada foi do tipo qualitativo exploratório e descritivo,

com visita in loco, pesquisa de campo e aplicação de
questionários. As três comunidades participantes, Junça,
Tigre e Ponta dos Mangues, em sua maioria jovens e
mulheres que foram sensibilizadas e capacitadas para o
trabalho como Monitores em Turismo, passando ao
término do curso, capazes de realizar o monitoramento
turístico local, utilizar equipamentos para as atividades
práticas do ecoturismo e turismo de aventura, bem
como criarem novos roteiros de visitação e recepção de
turistas.

PALAVRAS‐CHAVE: Turismo de Base Comunitária, Desenvolvimento Turístico local, Educação Profissionalizante

TOURISM MONITORS: EMPLOYMENT AND INCOME ALTERNATIVE ON DEVELOPMENT OF

COMMUNITY‐BASED TOURISM IN THE CITY PACATUBA ‐ SE
ABSTRACT
However, few are the actions of human resources
training to work with tourism in the state of Sergipe.
Courses in Tourism Monitor provides the community
involvement in the process of raising awareness,
technical support and professional training in the
provision of monitoring groups of receptive services.
This study aimed to understand the profile and
professional perspective of the participants of the last
course in Tourism Monitors offered by the Federal
Institute of Sergipe in the city of Pacatuba‐SE, in order to
better target actions in planning and organizing and

guiding for vocational education development of local
tourism. The methodology used was qualitative
exploratory and descriptive, with in loco visit, field
survey and questionnaires. The three participating
communities Junça, Tigre e Ponta dos Mangues, youth
and women were sensitized and trained to work in
tourism monitors, capable of performing local tourist
monitoring equipment for use practical activities of
ecotourism and adventure tourism, as well as create
new sightseeing tour visitation and reception of tourists.

KEY‐WORDS: Community Based Tourism, Local Tourism Development, Professional Education

MONITORES EM TURISMO: ALTERNATIVA DE EMPREGO E RENDA NO DESENVOLVIMENTO DO
TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA NO MUNICÍPIO DE PACATUBA‐SE
1. INTRODUÇÃO
O Estado de Sergipe vem se planejando e organizando cenários e projeções turísticas
contextualizadas aos ambientes econômico, social, ambiental e político considerando os
impactos decorrentes do desenvolvimento desta atividade. Estes cenários orientam as projeções
dos indicadores e sinalizam as alternativas de desenvolvimento da atividade para os próximos
anos (Projeto Pedagógico de Curso Tecnologia em Gestão de Turismo/IFS (PPC), 2010).
Contudo, poucas foram às ações de capacitação de recursos humanos para o trabalho
com o turismo, principalmente no que se refere à prestação de serviços de acompanhamento de
grupos receptivos no Estado, através de profissionais como Guias de Turismo e Monitores locais.
De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED),
fornecidos por Brasil² (2013), entre dezembro de 2011 à novembro de 2012, o turismo sergipano,
a partir dos setores e áreas classificados pelo IBGE, gerou 2.308 empregos diretos e indiretos,
ficando atrás apenas do setor de construção civil, numa representação de 19,4% do total de
empregos gerados para a economia sergipana, demonstrando o crescimento da atividade
turística no Estado.
Muitas cidades sergipanas que antes viviam economicamente da agricultura, pecuária,
indústria e comércio abrem suas portas para o turismo, pois além dos benefícios econômicos,
essa atividade pode contribuir também para a melhoria da distribuição de renda entre diferentes
regiões, já que localidades economicamente pobres podem ser preparadas com infraestrutura e
qualificação profissional para receber turistas de regiões mais desenvolvidas e com maior renda,
induzindo assim a migração de renda para aquelas áreas.
Diante deste contexto de crescimento e da busca constante da inserção das comunidades
no processo de planejamento e gestão do turismo, bem como do desenvolvimento de suas
localidades, o Instituto Federal de Sergipe (IFS), através do Grupo de Pesquisa Planejamento e
Organização do Espaço Rural (GPTER/CNPq), Laboratório de Ecoturismo (LAECO), Coordenadoria
de Tecnologia em Gestão de Turismo (CGT), Escritório Modelo de Turismo (EMTUR) prefeituras
municipais, associações e cooperativas, PETROBRAS, SEBRAE, EMBRAPA que trabalham direta ou
indiretamente com a atividade do turismo surgiu à proposta do Projeto de Extensão de Cursos de
Monitores em Turismo proporcionando a inclusão da comunidade no processo de sensibilização,
suporte técnico e capacitação profissional na prestação de serviços de acompanhamento de
grupos receptivos, através do profissional Monitor de Turismo Local, gerando novas
oportunidade de emprego e renda, parcerias para investimentos nos setores do turismo e
mecanismos de gestão de controle ambiental e patrimonial de seus recursos.
Desde a sua primeira edição no ano 2009, a iniciativa do GPTUR já capacitou mais de 300
pessoas, em sua maioria jovens de comunidades carentes, de baixa renda e com poucas
oportunidades de trabalho e emprego, contribuindo para uma melhor qualidade de vida e
desenvolvimento local, através dos seguintes cursos: 1) Curso de Monitores em Turismo
Histórico‐Cultural no Município de São Cristóvão‐SE, capacitando 65 jovens; 2) Curso de

Monitores em Ecoturismo no Município de Brejo Grande –SE, capacitando 53 pessoas; 3) Curso
de Monitores em Ecoturismo no Município de Itaporanga D'ajuda, capacitando 50 pessoas; e, 4)
Curso de Monitores em Ecoturismo e Turismo Rural, capacitando 80 pessoas.
Assim, objetivou‐se conhecer o perfil e perspectiva profissional dos participantes do
último curso de Monitores em Turismo para o trabalho com o ecoturismo e turismo de aventura
de base comunitária ofertado no município de Pacatuba‐SE, afim de melhor direcionar ações de
planejamento e organização e orientar políticas de educação profissional para o desenvolvimento
do turismo local.
2. METODOLOGIA
2.1 LOCAL DE PESQUISA
Pacatuba é um município do estado de Sergipe que localiza‐se a uma latitude 10º27'12"
sul e a uma longitude 36º39'05" oeste (Figura 1), estando a uma altitude de 87 metros litoral
norte do Estado de Sergipe, ficando a 116 km de Aracaju, fazendo limite ao norte com Neópolis,
Ilha das Flores e Brejo Grande, ao sul com Pirambu, a leste com o Oceano Atlântico e a oeste com
Japoatã. Sua população estimada em 2010 era de 13.137 habitantes (IBGE, 2012).

Figura 1 ‐ Mapa Topográfico Pacatuba‐SE. Fonte: mapstore.eco.br

Devido à sua localização, Pacatuba dispõe de uma rica flora e fauna, tendo sido
descoberto, recentemente, o Pantanal de Pacatuba, com características semelhantes ao Pantanal
do Mato Grosso do Sul. Há ainda uma extensa faixa de praias praticamente desertas, onde se
pode encontrar, inclusive, um navio bombardeado na Segunda Guerra Mundial (SETUR, 2013).
Segundo o censo demográfico de 2010 a população de Pacatuba é de 13.137, onde 50,9%
é masculino e 49,1% feminino, sendo estimativa para o ano de 2013 é que a população chegue a
13.896. (IBGE, 2010)

As comunidades rurais de Junça, Tigre e Ponta dos Mangues localizam‐se na zona rural
leste do município de Pacatuba em áreas de interesse pela agricultura, apicultura, pesca,
artesanato e exploração da PETROBRAS.
2.2 MATERIAIS E MÉTODOS
A metodologia utilizada foi do tipo qualitativo exploratório e descritivo, com visita in loco,
pesquisa de campo e aplicação de questionários. (LAKATOS,2010 )
Foram aplicados 32 questionários, com perguntas abertas e fechadas sobre o perfil e
perspectiva profissional dos participantes do Curso de Monitores em Ecoturismo e Turismo de
Aventura do Município de Pacatuba‐SE, no dia 11 de Novembro de 2013, com as seguintes
variáveis: (gênero, idade, etnia, estado civil, principal ocupação, principal fonte de renda,
moradores por domicílio, quantidade de filhos, programas de transferência de renda,
responsável pelo sustento da família, grau de escolaridade, origem da comunidade, tempo que
reside no povoado, importância do ecoturismo e turismo de base comunitária, perspectiva
quanto a atividade turística, compreensão quanto ao turismo de base comunitária, importância
do bens culturais e naturais, compreensão quanto as manifestações culturais, perspectiva quanto
a infraestrutura turística, identificação das associações e cooperativas, expectativa quanto ao
curso, compreensão quanto a abordagem prática, carga horária adequada, material didático
satisfatório, aproveitamento no curso, relação da prática com o mercado de trabalho.
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
3.1 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA NAS COMUNIDADES DE JUNÇA,
TIGRE E PONTA DOS MANGUES

As comunidades de Junça, Tigre e Ponta dos Mangues procuram desenvolver uma forma
alternativa de turismo baseada no envolvimento comunitário através de líderes locais e
associações e cooperativas, as quais procuram desenvolver projetos em parceria com instituições
de ensino, como o Instituto Federal de Sergipe (IFS) e fomento, tais como a PETROBRAS e
SEBRAE, incentivando e apoiando técnica e economicamente o planejamento e organização do
turismo.
As comunidades estão numa região denomina Pantanal Pacatubense “um santuário
ecológico” ‘assentado em um vasto planalto’; paisagens de praias e dunas inexploradas, como a
Ponta dos Mangues; o encontro dos rios da região com o oceano Atlântico; e o pantanal com 40
km² de extensão – considerado o segundo maior riacho de pantanal do Nordeste (SOUZA apud
SANTOS, 2013).
Um outro atrativo na localidade é a Reserva Biológica Santa Isabel, uma unidade de
conservação a qual só pode ser utilizada para atividades de pesquisa, ou seja, é proibida a
visitação salvo por pesquisadores. Contudo, há possibilidade da prática de observação de
paisagem e trabalho com as comunidades do entorno.

O artesanato é desenvolvido junto a Associação de Artesanato do Povoado de Junça,
através da palha de Taboa. A comunidade já recebeu capacitação do SEBRAE para o
melhoramento do produto final, divulgação e marketing.
No povoado Tigre encontra‐se a o Centro Comunitário da Associação de Artesanato e
Apicultura dos Povoados Tigre e Junça, construído com recursos da PETROBRAS, com espaço para
eventos, lojas de artesanato e cozinha comunitária salas de reuniões. No local são realizados
curso de capacitação, como foi Curso de Monitores em Ecoturismo e Turismo de Aventura de
Base Comunitária e reuniões com as comunidades.
A comunidade de Ponta dos Mangues possui uma base do projeto TAMAR de preservação
e conservação das tartarugas marinhas, a qual recebe visitantes durante todo o ano.
3.2 Perfil e perspectiva profissional dos participantes do curso
A maioria dos participantes do Curso de Monitores em Ecoturismo e Turismo de Aventura
de Base Comunitária de Pacatuba é formada por pessoas do gênero feminino, chegando a 95%
do total, provavelmente porque o gênero masculino ocupa mais seu tempo livre em atividades
econômicas como a apicultura e pesca que compõe a renda família não dispondo de tempo livre
para a participação de cursos de capacitação.
A idade dos participantes do curso está, em sua maioria, entre 15 e 20 anos, o que
comprova o interesse de jovens; e estudantes solteiros e sem filhos, para o trabalho com
turismo, como forma alternativa de empregabilidade e iniciação para o mercado de trabalho.
Dos entrevistados são agricultores (4), pescadores (4), funcionário público (1), donas de
casa (8) e outras ocupações (15), em sua maioria estudantes. Importante notar que o Turismo de
Base Comunitária adota um modelo de gestão baseado nas atividades econômicas já
desenvolvidas pelas comunidades, neste, parte dos participantes são de atividades de forte
presença naquela região, como a pesca e agricultura, o que favorece o planejamento e gestão
desse segmento, um vez que essas pessoas já estão motivadas para o trabalho com o turismo.
Outro dado interessante é que uma outra parte são de donas de casa que, não economicamente
ativas, estão em busca de qualificação profissional para vir a trabalhar como monitores de
turismo e somar a renda familiar. Os demais, em sua maioria são estudantes, possuem tempo
livre em turno diverso de suas aulas, bem como foram liberadas destas para participação no
curso, vendo no curso uma oportunidade ímpar de buscar uma qualificação.
O quantitativo de moradores por residência são a maioria (12) com três moradores,
configurando‐se famílias pequenas, contudo, os dados nos apresenta que 16 pessoas possuem
mais de 4 moradores por domicílio, famílias grandes e que precisam de uma maior renda
familiar, podendo o Turismo de Base Comunitária ser complementar as suas atividades
prioritarias como a pesca e agricultura.
Quanto ao grau de escolaridade a maioria dos entrevistados tem pelo menos o ensino
médio, conciliando, em sua maioria com atividades de trabalho como a pesca, apicultura e a
agricultura. O curso traz a possibilidade complementar de uma nova fonte de renda. As
comunidades Junça, Tigre e Ponta dos Mangues não possuem escolas de nível superior, o que

reflete um baixo quantitativo de pessoas com essa formação entre os entrevistados, existindo
apenas escolas de nível fundamental e médio. A dificuldade de formação superior está na
necessidade de deslocamento para estudar outras cidades de Sergipe, além da falta de
informação e incentivo por parte dos gestores locais em capacitar.
A comunidade mostrou que compreende a importância do Turismo de base comunitária
para o desenvolvimento da região, geração de renda e preservação da natureza. Demonstrando a
disponibilidade dos locais em acolher esse tipo de atividade.
Percebe‐se a necessidade de capacitar e qualificar essas comunidades, pois ficou
constatado que os participantes do curso compreenderam a importância da atividade turística,
como forma alternativa de melhoramento da economia, renda e da qualidade de vida, para
desenvolvimento da região, sendo o turismo o campo de maior interesse depois da pesca e da
agricultura.
4. CONCLUSÕES
A educação profissionalizante em comunidades que procuram desenvolver o turismo é de
fundamental importância como alternativa de geração de emprego e renda, fixação do homem
no meio rural e melhoria da qualidade vida. A falta de oferta de cursos na área de turismo nessas
comunidades, como os de Monitores em Turismo, fez com que a procura do curso em Pacatuba‐
SE fosse grande, fazendo que muitos jovens e adultos ficassem de fora em função do quantitativo
ofertado pelo IFS de 80 vagas, o que demonstra grande interesse por parte destas e vontade de
mudança de sua realidade para melhore, condições, seja elas econômicas, sociais e ambientais.
Assim, percebe‐se a carência dessas comunidades na oferta de cursos como esse em suas
políticas públicas de educação profissional e profissionalizante, sendo de fundamental
importância a intervenção do IFS através de projetos de extensão que leve a essas a
oportunidade de ensino e aprendizagem para o trabalho com o turismo.
Obtivemos uma grande adesão e envolvimento das três comunidades participantes,
Junça, Tigre e Ponta dos Mangues, em sua maioria jovens e mulheres que foram sensibilizadas e
capacitadas para o trabalho como Monitores em Turismo, passando ao término do curso,
capazes de realizar o monitoramento turístico local em ecoturismo e turismo de aventura de
base comunitária, a utilização de equipamentos para as atividades práticas, bem como criarem
novos roteiros de visitação e recepção de turistas.
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RESUMO
Nos dias atuais, o turismo tem sido considerado como
uma das alternativas capazes de tornar dinâmicas
muitas localidades, considerando que essa atividade
passa a ser o centro das atenções de vários governos,
face ao seu potencial de geração de emprego e renda. O
Estado de Alagoas tem sido foco de vários projetos e
ações públicas no âmbito do turismo. Marechal
Deodoro‐AL é um município que oferece um forte
potencial para a prática do turismo cultural e apresenta
importante patrimônio cultural aliado ao natural. Pode‐
se destacar a diversidade do patrimônio cultural e social,
representado pela arquitetura religiosa e civil, além do
artesanato em filé. É inegável o legado material e
imaterial de Marechal Deodoro‐AL. A partir da
conservação desses bens, é possível interagir com a
população local, com a finalidade de valorização do

patrimônio existente e, ainda, fomentar a prática do
turismo histórico‐cultural, atualmente, pouco explorado
comercialmente. A pesquisa tem como objetivo geral
diagnosticar os aspectos do turismo no município de
Marechal Deodoro‐AL e analisar como esses podem
contribuir para o desenvolvimento local integrado e
sustentável. Pretende‐se ainda, estabelecer relações
entre o desenvolvimento da atividade turística e o meio
ambiente, no sentido de contribuir para o embasamento
de projetos turísticos. Entende‐se que a pesquisa é de
suma importância, pois servirá de base aos gestores
públicos e comunidade local no desenvolvimento de
ações de gestão em turismo aplicadas de maneira
sustentável e potencializando os impactos positivos do
turismo.

PALAVRAS‐CHAVE: Turismo Cultural, filé, Marechal Deodoro‐AL

CULTURAL TOURISM IN MARECHAL DEODORO: Challenges and opportunities
ABSTRACT
The tourism has been considered as an alternative
capable of making dynamic many localities, that this
activity becomes the center of attention of various
governments, considering their potential for generating
employment and income. Alagoas has been the focus of
several projects and public initiatives in the tourism.
Marechal Deodoro‐AL offers a strong potential for the
practice of cultural tourism and cultural heritage has an
important ally to the natural. Can highlight the diversity
of cultural and social heritage, represented by religious
and civil architecture, craftsmanship beyond filé.
Undeniably the material and immaterial heritage of
Marechal Deodoro‐AL. From the conservation of this
heritage, it`s possible to interact with the population, for
KEY‐WORDS: Cultural Tourism; Filé; Marechal Deodoro‐AL

the purpose of valuation of the existing assets and also
promote the practice of cultural‐historical tourism
currently little explored commercially. The research has
the overall objective to analyze aspects of tourism in the
municipality of Marechal Deodoro‐AL and how these can
contribute to integrated and sustainable local
development. Another objective is to establish
relationships between the development of tourism and
the environment in order to contribute to the
foundation of tourism projects. This research is so
important, as will be the basis for public managers and
local community in the development of management
actions implemented in tourism in a sustainable manner
and enhancing the positive impacts of tourism.

TURISMO CULTURAL EM MARECHAL DEODORO: Desafios e possibilidades
INTRODUÇÃO
O turismo tem se mostrado como uma das atividades econômicas que mais tem crescido.
Aliado a esse desenvolvimento, também tem sido estudado por diversas áreas do conhecimento.
Tais fatos devem‐se, sobretudo, a seu dinamismo e capacidade de utilizar os mais diversos
recursos naturais e culturais, transformando‐os em produtos turísticos comercialmente viáveis.
No entanto, para continuar com esse crescimento, a atividade vem se adaptando às necessidades
emergentes e adequando‐se às novas realidades. O que antigamente se baseava em apenas
atividades focadas no modelo sol e praia, principalmente no litoral nordestino, diversificou‐se. De
acordo com motivações especificas, o turismo tradicional foi se fragmentando em segmentos
baseados, sobretudo, no perfil diferenciado de grupos consumidores.
Dentre desses segmentos está o turismo cultural, no qual é possível promover a
valorização do patrimônio, a conservação dos bens históricos através da renda gerada pela
visitação, fomentando a economia local. Contudo, os benefícios do turismo cultural vão além da
conservação do patrimônio material, as atividades turísticas podem contribuir para a educação
da comunidade receptora e, sobretudo, a valorização do patrimônio local pela visitação pode
significar o fortalecimento da autoestima da população anfitriã.
A atividade turística é capaz de promover a consciência para a preocupação com os
elementos culturais e naturais. Dessa forma, a relação com o ambiente (natural e construído)
passa a ser um instrumento que proporciona um novo pensar e uma nova compreensão sobre a
relação entre os homens e a natureza. Nesse sentido, é de fundamental importância o
envolvimento da sociedade nos direcionamentos e nas decisões, as quais devem contribuir para
um repensar da problemática sociocultural e ambiental que evidencia cada localidade.
Marechal Deodoro é um município que oferece um forte potencial para a prática do
turismo cultural e apresenta importante patrimônio cultural aliado ao natural. Conforme dados
do IBGE (2013), Marechal Deodoro surgiu no ano de 1611 como Vila da Madalena. Serviu de sede
do governo da então província de 1823 a 1838. O município possui grande valor histórico,
principalmente por ter sido a primeira capital do Estado e berço do proclamador da República,
que deu nome à localidade. Tombada pelo Patrimônio Histórico, tem valor arquitetônico
incontestável, onde se destaca o complexo franciscano de Santa Maria Madalena, a igreja de
Nossa Senhora da Conceição, de 1654, conhecida como igreja da matriz (figura 1), e a casa de
Marechal Deodoro, onde o primeiro proclamador da República nasceu e morou até a
adolescência. O município é banhado pelas lagoas Mundaú e Manguaba e tem como atrativos
naturais a Ilha de Santa Rita (maior ilha lacustre do país e área de preservação ambiental), a
prainha, praia do saco e a turística praia do Francês.

Figura 1 – Igreja de Nossa Senhora da Conceição, 2013
Marechal Deodoro reúne condições diversificadas de atividades humanas, de beleza
cênica, de existência de recursos histórico e cultural, de desenvolvimento de atividades
econômicas, eventos programados (cultural, religiosos) facilidade de acesso, entre outras
características que a qualificam para o adequado desenvolvimento do Turismo Cultural. No
entanto, verifica‐se que, comercialmente, o município é explorado, unicamente, por meio dos
atrativos naturais, a exemplo da ampla divulgação da Praia do Francês. Assim, é preciso modificar
essa realidade, a partir de propostas que identifiquem novas alternativas de prática do turismo, a
exemplo deste projeto, que objetiva estimular novo segmento de turismo (histórico‐cultural) e
oferecer nova dinâmica ao sítio histórico de Marechal Deodoro.
É inegável o legado material e imaterial de Marechal Deodoro. A partir da conservação
desses bens, é possível interagir com a população local, com a finalidade de valorização do
patrimônio existente e, ainda, fomentar a prática do turismo histórico‐cultural, atualmente,
pouco explorado comercialmente.

JUSTIFICATIVA
Justifica‐se essa proposta por se verificar que, comercialmente, o município é explorado,
unicamente, por meio dos atrativos naturais, a exemplo da ampla divulgação da Praia do Francês.
Assim, é preciso ampliar essa realidade, a partir de estudos e pesquisas para identificar novas
alternativas da prática do turismo.

Observando os acervos históricos e culturais de Marechal Deodoro, nota‐se a dificuldade
em manter os seus atrativos abertos para visitação, impossibilitando sua plena utilização, tanto
pela comunidade local quanto por visitantes e atuantes na área do turismo histórico‐cultural.
Como o município não possui ascendência com profissionais especializados na área, porém sendo
oferecido o curso Técnico de Guia de Turismo pelo Instituto Federal de Alagoas, sente‐se a
necessidade de inserir esses alunos atuando como disseminadores desse conhecimento,
contribuindo para o seu crescimento profissional e oferecendo oportunidade de inserção na
prática da atividade turística, ao tempo em que proporcionará para visitantes e moradores, mais
informações sobre arquitetura e história do município.
Percebe‐se também que há certa escassez de estudos, pesquisa e atividades de extensão
integradas, indissociadas e de caráter interdisciplinar, envolvendo o Patrimônio Cultural e o
campo de estudo do Curso Técnico em Guia de Turismo do IFAL – Marechal Deodoro, o que
conserva o desejo de tentar contribuir com o objeto de estudo do turismo e na formação técnica,
tecnológica, profissional e acadêmica dos discentes.
OBJETIVOS
Objetivo Geral
Diagnosticar os aspectos do turismo em Marechal Deodoro ‐ AL e analisar como a
atividade pode contribuir para o desenvolvimento local integrado e sustentável, através de ações
integradas de ensino e pesquisa, contribuindo na formação de um profissional de turismo crítico
e compromissado com a valorização da identidade cultural.
Objetivos Específicos
I.

Identificar possibilidades e desafios da prática do turismo cultural no município;

II.

Realizar inventário dos atrativos e serviços turísticos do município;

III.

Coletar e analisar a opinião de moradores, turistas e visitantes quanto à importância do
turismo cultural e a possibilidade de realização de um roteiro histórico‐cultural;

IV.

Analisar o perfil da demanda real e identificar demanda em potencial.

MATERIAIS E MÉTODOS
De acordo com Sposito (2004) o método deve ser abordado como instrumento intelectual
e racional capaz de possibilitar a compreensão da realidade objetiva pelo investigador na
perspectiva de estabelecer verdades científicas para as devidas interpretações. Nesse sentido,
torna‐se importante a identificação de aspectos e elementos relacionados a valores e
significações.

A presente pesquisa tem caráter diagnóstico e terá abordagem exploratória. Com o
intuito de apresentar um estudo sobre o turismo no Município de Marechal Deodoro – AL, foi
elaborada uma metodologia baseada em quatro etapas, sendo: Caracterização histórica da área
de estudo; Inventário dos atrativos dos atrativos turísticos; Coleta e análise de opinião da
Comunidade local acerca do desenvolvimento do Turismo Cultural; Análise da Demanda Turística
Atual, descritas a seguir:
A. Caracterização histórica do Município de Marechal Deodoro. Esta etapa resgata a
história da cidade desde seus primeiros colonizadores, seu desenvolvimento até os
dias atuais. A caracterização foi elaborada por meio de pesquisa bibliográfica, com
visitas às bibliotecas, aos espaços culturais e visitas aos órgãos oficiais.
B. Inventário dos atrativos turísticos. Foi realizado por meio do preenchimento dos
formulários de inventariação turística, elaborados pelo Ministério do Turismo. Esta
etapa poderá ser efetivada por meio de atualização do inventário já existente e visita
de campo, para verificar a manutenção dos atrativos e catalogar novos produtos.
C. Entrevistas com a População local. Estudo com o intuito de avaliar o possível
interesse da população sobre o desenvolvimento de uma atividade turística. À
princípio, a pesquisa abordou os moradores residentes próximos aos atrativos, com
questões relacionadas a importância desses e o possível interesse em realizar um
roteiro histórico‐cultural.
D. Análise da Demanda Turística Atual e Futura. Entrevista, direcionada a turistas e
visitantes, com perguntas abertas e fechadas, com o objetivo de verificar a
possibilidade de realização de um roteiro cultural para os visitantes da cidade, sua
frequência de visitas e o grau de conhecimento do patrimônio histórico na localidade.
A entrevista foi de amostra intencional nos períodos de alta e baixa estação.
A pesquisa foi, principalmente, de cunho qualitativo, que se buscou identificar as
características principais para analisar o turismo cultural. A entrevista é direcionada aos turistas e
visitantes, com perguntas abertas e fechadas, com o objetivo de verificar o interesse pelos
atrativos turísticos, principalmente culturais, sua frequência de visitas e o grau de conhecimento
do patrimônio histórico na localidade. A amostra é intencional e ocorre nos períodos de alta e
baixa estação, para evitar a análise de um tipo específico de turismo.
A pesquisa iniciou‐se no mês de setembro de 2013, com pesquisa bibliográfica e
identificação dos principais atrativos naturais e culturais de Marechal Deodoro. Após esta
identificação, foi possível mapear as principais áreas para realizar a entrevista junto aos
moradores. Foram identificados o sítio histórico, a região do pólo gastronômico da massagueira e
a praia do francês como pontos de apoio para realização das entrevistas, tanto para os
moradores, quanto para os turistas. As entrevistas foram iniciadas em dezembro de 2013.
Pretende‐se ainda realizar mais entrevistas com os turistas, em época de baixa estação, nos
meses de maio a julho de 2014.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
A caracterização foi realizada através de pesquisa bibliográfica, com visitas às bibliotecas,
aos espaços culturais e visitas aos órgãos oficiais (prefeitura e secretaria de turismo). Pretendeu‐
se resgatar a história da cidade e seus pontos de interesse turístico. Essa pesquisa bibliográfica
resultou em rico material histórico para embasar as atividades desenvolvidas pelos alunos e
futuros pesquisadores.
Também foi necessário realizar uma atualização do inventário já existente e visita de
campo, para verificar a manutenção dos atrativos e catalogar novos produtos; os formulários de
inventariação turística foram baseados nos modelos trabalhados pelo Ministério do Turismo;
A entrevista com os moradores ocorreu nos meses de outubro/2013 a janeiro/2014,
sempre em dia de semana, de forma aleatória, foram entrevistados 45 moradores, com a
intenção de se buscar o entendimento destes sobre a atividade turística, mais precisamente
sobre o turismo cultural, percebeu‐se que a população de áreas próximas a empreendimentos
turísticos possui consolidada noção sobre os benefícios da atividade, além disso, possui
discernimento sobre os conceitos básicos do turismo, identificando quais os principais atrativos
turísticos mais visitados, conforme figura 2.

Figura 2 – Pontos turísticos mais visitados na opinião dos moradores, 2013
A pesquisa buscou identificar, na visão dos moradores, qual o principal motivo da pouca
visitação de turistas ao sítio histórico, uma vez que a cidade é patrimônio cultural, tombada pelo
IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. De acordo com a figura 3,
percebe‐se que mais da metade (59% dos entrevistados) entende que a parte histórica da cidade
não recebe visitação constante por não haver profissionais preparados para a área de turismo,
inclusive indica o despreparo dos guias de turismo locais (34%).

Figura 3 – Por que o turismo cultural não é valorizado?
Com o intuito também de obter maiores informações sobre a prática do turismo na parte
histórica da cidade, foram entrevistados, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2014, 11
turistas durante sua estadia na praia do Francês, Marechal Deodoro‐AL. O número reduzido de
entrevistados, deveu‐se à certa dificuldade em realizar a pesquisa, visto que os turistas não
dispõem de muito tempo para a entrevista.
Constatou‐se que, em sua grande maioria, o interesse irrestrito dos turistas é por praia,
conforme figura 4. Sabe‐se que a pesquisa foi realizada no período de alta estação, de certa
forma, há uma grande demanda por sol e praia neste período do ano. Além disso, há pouca
informação sobre outros atrativos, inclusive culturais, localizados na região.

Figura 4 – interesse por atrativo turístico, 2014
Pretende‐se dar continuidade a esta pesquisa, em diferentes épocas do ano, com a
finalidade de entrevistar os turistas nas épocas de baixa e alta estações, para evitar a intenção
por um tipo de turismo específico.

Diante de algumas dificuldades encontradas, o que mais impactou diretamente no
andamento da pesquisa foi não disponibilidade dos turistas, uma vez que eles estavam em seu
momento de lazer e contemplação e não gostariam de “perder seu tempo” para responder
questionário. Eles prezam pelo tempo livre e gostam de desfrutar, tranquilamente, do destino
turístico. Justifica‐se, portanto, o pouco número de turistas dispostos a contribuir.
Além disso, outras problemáticas encontradas, confirmando os desafios da atividade turística,
foram pouco interesse pela cultura e história da localidade; pouco ou nenhum conhecimento
sobre patrimônio cultural de Marechal Deodoro. Ressalta‐se, portanto, que apenas 03 (três)
entrevistados tinham conhecimento sobre o patrimônio cultural de Marechal Deodoro‐AL.

CONCLUSÃO
Esta pesquisa vem a contribuir para embasar futuros estudos na área do Turismo Cultural
na região, uma vez que os resultados obtidos poderão ser investigados sob diversos prismas ou
mesmo auxiliar na formatação de novas propostas de estudo para o turismo em Marechal
Deodoro‐AL. Como também, podemos apontar a contribuição para melhor entendimento sobre
alternativas ao turismo de sol e praia, resultando em uma série de benefícios tanto econômicos
quanto sociais para a localidade. No caso do turismo cultural, sua correta administração, pode
torná‐lo instrumento de valorização do patrimônio histórico da localidade, promovendo o
desenvolvimento local, contribuindo para a manutenção dos bens históricos, o aumento da
autoestima da população assim como o prevalecimento de sua identidade cultural.
Com o final da pesquisa, pretende‐se que os conceitos básicos de turismo, cultura,
patrimônio, planejamento e organização do turismo, políticas públicas do turismo, história e
geografia aplicada ao turismo adquiridos nas disciplinas curriculares do curso, e a aquisição de
conhecimentos extracurriculares importantes para a formação do Profissional em Turismo,
estejam consolidados. Também importante é desenvolver competências e habilidades para que o
aluno/pesquisador se torne capaz de planejar e organizar atividades de Turismo Cultural.
Por fim, a proposta deste artigo é utilizar a pesquisa para propor roteiro diferenciado e
incentivar o trade turístico a incluir o patrimônio histórico e cultural de Marechal Deodoro no
circuito mercadológico das agências de turismo receptivo.
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RESUMO
O artesanato é uma expressão popular, que
descreve o modo de vida e os hábitos culturais de um
povo. Pode ser dividido em tipologias e segmentos
diferentes, é isso que faz com ele se torne uma riqueza
cultural e de liberdade de expressão. O presente estudo
procurou avaliar o artesanato e as percepções dos
artesões da cidade de Paramoti, como forma de atrativo
turístico. Percebendo sua contribuição para o
desenvolvimento do turismo cultural e econômico da
cidade. Para o alcance desse objetivo utilizou‐se uma
metodologia com base em pesquisa quantitativa e
qualitativa, com aprofundamentos bibliográficos além
de uma pesquisa de campo com entrevistas
estruturadas e observação participante. O que se
percebeu a grande necessidade de valorização dos

artesãos e uma forte motivação para que fosse criada
uma associação dos artesões da cidade, estimulando o
desenvolvimento da arte na cidade. Assim, acredita –se
que o objetivo foi cumprido no qual percebeu‐se a sua
importância para o município e é poderá ser um bom
souvenir para os turistas. Espera‐se que próximos
trabalhos surjam para aprimorar e expandir e esse
estudo.

PALAVRAS‐CHAVE: Artesanato, economia criativa, valorização.

ART AND CREATIVE ECONOMY: A CASE STUDY OF THE CITY OF CRAFT Paramoti‐CEABSTRACT

The craft is a popular expression that describes the
lifestyle and cultural habits of a people. Can be
divided into different segments and typologies, that is
what causes it to become a cultural richness and
freedom of expression. The present study sought to
assess the perceptions and crafts of artisans from the
city of Paramoti as a form of tourist attraction.
Realizing his contribution to the development of
economic and cultural city tourism. To reach this goal,
we used a methodology based on quantitative and
qualitative research, with bibliographic insights

beyond a field survey with structured interviews and
participant observation. What we realized the great
need for enhancement of artisans and a strong
motivation for an association of artisans of the city
was created, encouraging the development of art in
the city. So ‐If believe the purpose was fulfilled in
which realized the importance for the city and it could
be a good souvenir for tourists. It is hoped that
further work arise to enhance and expand and this
study.

KEY‐WORDS: petroleum, environmental risks, drilling rig, the risk maps.

ARTE E ECONOMIA CRIATIVA: ESTUDO DE CASO DO ARTESANATO DA CIDADE DE
PARAMOTI
INTRODUÇÃO
Bordados, imagens sacras de gesso, acessórios de couro, como cinto, botas, arreios, bonecas
de panos, são produtos que podem ser encontrados na cidade de Paramoti. Situada na
macrorregião do sertão central, o presente estudo foi analisado na cidade de Paramoti, localizada
entre os paralelos de 4º 05’ 49’’ de latitude Sul e os meridianos de 39º 14’ 22’’ de longitude
norte. A cidade possui uma área de 482,65 Km2 e uma população de aproximadamente 11. 308
habitantes. (IPECE, 2010).
O crescente desenvolvimento do fenômeno do turismo permite com que essa atividade se
consolide em todo o mercado mundial como uma atividade de caráter cultural, social e
econômica de acentuado valor. Por esse crescimento acentuado do turismo percebe‐se a
necessidade de utilizar formas de mitigar os impactos negativos deixados por o mau uso do
espaço, o que pode causar fortes ações negativas na cultura e hábitos de um povo.
Para tanto é que existe o turismo cultural no qual a atividade se fundamenta pela procura de
conhecer a cultura de um lugar ou de povo, percebendo sua história. A importância desse
turismo, contempla uma variedade de instrumentos, que vão desde um objeto a conhecer o
cotidiano de um povo.
A atividade turística possui diversos setores e segmentos que buscam atrair as mais diversas
exigências do consumidor. Para tanto segundo (DIAS, 2008), o turismo cultural é uma
segmentação do mercado turístico que incorpora uma variedade de formas culturais em que se
incluem museus, galerias, eventos culturais, festivais, festas, arquitetura sítios históricos,
apresentações artísticas e outros.
Para o Programa do Artesanato Brasileiro (PAB, 2012, p. 14),
“o artesanato compreende toda a produção resultante da transformação de matérias‐
primas, com predominância manual, por indivíduo que detenha domínio integral de uma
ou mais técnicas, aliando criatividade, habilidade e valor cultural (possui valor simbólico
e identidade cultural), podendo no processo de sua atividade ocorrer o auxílio limitado
de máquinas, ferramentas, artefatos e utensílios.”.

O presente estudo busca avaliar o artesanato e as percepções dos artesões da cidade de
Paramoti, como forma de atrativo turístico. Percebendo sua contribuição para o
desenvolvimento do turismo cultural e da economia da cidade.
METODOLOGIA
As pesquisas realizadas são quantitativas e qualitativas, com um aprofundamento na
pesquisa bibliográfica em artigos e livros. Realizou‐se um trabalho de campo onde procurou
entender o cotidiano dos pesquisados e os produtos que eles fabricavam através de pesquisas e
entrevistas com os artesãos e também observação direta realizada por ocasião as visitas feitas
nos locais onde os artesãos fabricam seus produtos. As entrevistas realizadas e a observação do

trabalho realizado pelos artesãos aconteceram nos dias de 21 de junho de 2013 a 21 de agosto
do referido ano.
JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DA ÁREA DE ESTUDO
O município de Paramoti foi escolhido pelo fato de ser uma cidade pequena e em
desenvolvimento que apesar de não apresentar atrativos de cunho turístico, desenvolve a
atividade do artesanato que traz renda aos artesões, e que pode com um perfeito planejamento
torna‐se uma atividade de atração turística, proporcionando reconhecimento dos artesões e da
própria cidade.
Foi realizada uma entrevista referente ao artesanato de Paramoti, para 9 artesões
considerando sempre os valores culturais de todos e sobre os produtos que eles produzem. Para
os fins foram realizadas pesquisas exploratória e descritiva com amostragem dos dados
coletados. Exploratória, pois não existe nenhum outro estudo sobre o artesanato da cidade e
nem mesmo sobre o desenvolvimento turístico. E descritiva, visando, portanto descrever as
reações percebidas pelos os artesões em relação ao desenvolvimento turístico de Paramoti.
CRITÉRIOS DE INCLUSÃO:
Participaram da pesquisa todos os artesões da cidade, que exerce uma atividade manual sem
ajuda repetitiva de máquinas, que estão sempre confeccionando seus produtos, e em espaços de
artesanato voluntário.
CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO
Não participarão aqueles que só fazem confecção de seus produtos por encomenda, aqueles
que produzem seus produtos apenas como hobby.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
OS EFEITOS DA ATIVIDADE TURÍSTICA
Turismo é o complexo de atividades e serviços relacionados aos deslocamentos, transportes,
alojamentos, alimentação, circulação de produtos típicos, atividades relacionadas aos
movimentos culturais, visitas, lazer e entretenimento. (ANDRADE, 1998).
Por ser uma atividade que possui diversos segmentos, o turismo desenvolve‐se rapidamente,
proporcionando diversas ofertas que se adequem aos gostos da demanda. As atividades
turísticas utilizam como seus atrativos o ambiente natural, cultural, histórico e arquitetônico de
um lugar. Com tudo o turismo cultural abordado nesse estudo, segundo (IGNARRA, 2001), o
Turismo Cultural engloba todos os aspectos das viagens pelos quais o turista conhece a vida e o
pensamento da comunidade receptiva. Por isso ele apresenta‐se como uma ferramenta
importante para promover as relações culturais e a cooperação internacional.
O turista torna‐se conhecedor da cultura dos nativos, devido a sua presença no ambiente
diversas alterações podem ocorrer na vida dos habitantes, como mudança de hábitos,

comportamento e até o modo de vida. Para (ANDRADE, 1998), a simples presença física e o
despreparo intelectual de visitantes inaptos podem tornar‐se motivos de ameaça ao próprio
sentido cultural do núcleo que os recebe, principalmente se este não for muito conhecido em sua
importância, pois a afluência de visitantes e turistas despreparados e incultos pode transformar
as oportunidades de conhecimento em ocasiões de destruições ou, pelo menos, de riscos ao
patrimônio.
ECONOMIA CRIATIVA
A primeira definição de economia Criativa surgiu pelo autor inglês John Howkins no livro “The
Creative Economy”, para ele “a propriedade intelectual é a moeda dessa nova economia.”
Entende‐se por economia criativa tudo que se é criado através do intelecto e a imaginação para
criar, produzir e distribuir produtos de forma consciente e diferente.
A classificação de Indústrias Criativas da UNCTAD é dividida em quatro categorias amplas:
patrimônio cultural (incluindo artesanato, festivais e expressões da cultura tradicional), artes (
artes visuais: pintura, escultura e fotografia; artes dramáticas: teatro, dança, ópera, circo,
música) , mídia (edição e mídia impressa, audiovisual, cinema e rádio) e criações funcionais
(design de moda e de interiores, arquitetura, conteúdos digitais, jogos), que são apresentados
como setores privilegiados na geração de emprego e renda. LEITÃO (2012) apud (DUISEMBERG,
2008, p. 61).
O ARTESANATO E A ECONOMIA CRIATIVA
O artesanato é uma expressão popular, que descreve o modo de vida e os hábitos culturais
de um povo. Possui uma rica diversidade cultural que é mostrada através das habilidades e da
criatividade dos artesões. Para o Programa do Artesanato Brasileiro (2012, p. 13) o artesão é
aquele que,
É o trabalhador que de forma individual exerce um ofício manual, transformando a
matéria‐prima bruta ou manufaturada em produto acabado. Tem o domínio técnico
sobre materiais, ferramentas e processos de produção artesanal na sua especialidade,
criando ou produzindo trabalhos que tenham dimensão cultural, utilizando técnica
predominantemente manual, podendo contar com o auxílio de equipamentos, desde
que não sejam automáticos ou duplicadores de peças.

O Plano da Secretaria da Economia Criativa (2011, p. 75), brasileira coloca que economia
pressupõe mercado e, vivendo em uma sociedade capitalista como vivemos, quer nos agrade
quer não, também significa que os agentes do mercado (produtores, distribuidores, investidores)
serão movidos por lucro. Ainda para o Plano da Secretaria da Economia Criativa, o conceito de
Economia Criativa, “engloba atividades antigas como o artesanato, a produção de filmes ou de
música, a produção de artes cênicas e visuais, entre outras.”.
Portanto, o artesanato foi incluído na economia criativa justamente por ser algo que surge da
imaginação, descreve a cultura de um povo e também gera lucro.
RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para a análise dos dados foi realizada a leitura de todos os registros, com o objetivo de
observar trechos de maior destaque e relevância para o desenvolvimento e a valorização dos
artesões. De inicio os dados coletados foram minuciosamente separados por afinidade de
produtos. Para facilitar a distribuição e a relação dos produtos artesanais de Paramoti.
A tabela abaixo mostra as diferentes tipologias, segmentos e produtos que são criados pelos
artesãos.
Tabela 1: Diferentes tipologias, segmentos e produtos.
TIPOLOGIA

SEGMENTOS

PRODUTOS

CERÂMICA

GESSO
BARRA

Imagens sacras
Miniaturas diversas
Placas decorativas
Porta retratos

COURO

BOVINO

RECICLADOS

PAPEL
VIDRO

RENDAS E BORDADOS

PONTO CRUZ
CROCHÊ
RICHILIEU
LÃ

Artigos para carroça
Sapatos
Cintos
Artigos para uso em cavalos e touros
Utilitários para o lar
Porta celular
Peças decorativas
Bonecas
Produtos de cama, mesa e banho
Bonecas
Artigos para copa e cozinha
Bonecas
Meias para bebê
Artigos decorativos
Tapetes

TECELAGEM
TECIDOS

ALGODÃO
RETALHOS

Tabela 1: Fonte- SANTOS, 2013.
As diferentes tipologias mostradas pela tabela 1 apresenta que existem variedades de
produtos que são criados por diferentes materiais ou segmentos, que podem abranger o gosto
de toda demanda, facilitando a venda da mercadoria gerando lucro aos artesãos e
desenvolvendo a economia da cidade. A fabricação dos produtos é toda realizada desde a
matéria prima até o produto pronto, pelas mãos do próprio artesão, o que faz com que o
artesanato se encaixe dentro do conceito de economia criativa.
O gráfico abaixo representa o percentual em gênero dos artesãos existentes na cidade de
Paramoti. Pode‐se perceber que a mulher predomina no setor do artesanato são 7 artesãs e
apenas 2 artesãos.

Gráfico 1: Percentual (%) dos artesões em gênero
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Figura 1: Percentual dos artesões em gênero.
Fonte: SANTOS, 2014.
Durante as entrevistas realizadas e o contato com os artesãos através da observação
participante, percebeu‐se as dificuldades relatadas por eles por oportunidades de venda na
cidade. Reclamam que nem mesmos moradores de Paramoti, não conhecem o trabalho feito por
eles, o que faz com que quase 50 % dos artesãos saem de seus locais de trabalho para venda de
seus produtos. Cabe aqui a motivação de órgãos públicos municipais inserirem políticas públicas
que promovam o conhecimento e a expansão do artesanato.
As Políticas Públicas são a totalidade de ações, metas e planos que os governos (nacionais,
estaduais ou municipais) traçam para alcançar o bem‐estar da sociedade e o interesse público.
(SEBRAE, P.5. 2008). Na simples compra de um produto a cidade poderá estar sendo divulgada,
além é claro do artesanato local. Por esse motivo é que se busca a união dentro os mais diversos
setores administrativos, pois essa força irá beneficiar não só os artesãos como também toda a
comunidade paramotiense.
No gráfico 2 podemos perceber as porcentagens de artesões que saem de seus locais de
trabalho para venda de seus produtos.
Gráfico 2: Percentual de artesões que saem de seus locais de
trabalho para venda de seus produtos
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Figura 2: Percentual dos artesões que saem de seus locais de trabalho pra vender seus
produtos.
Apesar de Paramoti ainda não ser uma cidade turística, possui potencial para se desenvolver
no turismo cultural, destacando aqui que fica apenas 105 km da capital Fortaleza, e apenas 52 km
do santuário de são Francisco em Canindé. (IPECE, 2010)
O turismo cultural para (Barreto, 1995) seria aquele que não tem como atrativo principal um
recurso natural. As coisas feitas pelo homem constituem a oferta cultural, portanto o turismo
cultural seria aquele que tem como objetivo conhecer os bens materiais e imateriais produzidos
pelo homem.
DIAS defende que o turismo cultural,
É uma segmentação do mercado turístico que incorpora uma variedade de
formas culturais, em que se incluem museus, galerias, eventos culturais, festivais, festas,
arquitetura, sítios históricos, apresentações artísticas e outras, que, identificadas com
uma cultura em particular, fazem parte de um conjunto que identifica uma comunidade
e que atraem [sic] os visitantes interessados em conhecer características singulares de
outros povos.

Diversas são as motivações dos artesãos sobre o desenvolvimento do turismo no
município, mas para tanto necessitam de espaço para venda e divulgação de seus produtos. Uma
das perguntas durante a entrevista era se os artesãos queriam que fossem realizadas feiras
artesanais um dia por semana para a venda do artesanato, o gráfico abaixo mostra que
exatamente 100% dos entrevistados afirmaram que gostariam da realização da feira.
Gráfico 3: Percepções dos artesões sobre a
realização de uma feira artesanal
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Figura 3: Percepções dos artesões sobre a feira artesanal.
CONCLUSÃO
Identificar e valorizar a cultura de um povo é proporcionar reconhecimento da sua
identidade, preservando seus modos e costumes, objetivando sua sustentabilidade ao passar de

geração em geração. Neste estudo procurou‐se analisar o artesanato da cidade de Paramoti,
como também as percepções dos artesãos, em relação ao reconhecimento do seu trabalho e dos
seus produtos.
Através das observações realizadas durante as entrevistas e dos questionários aplicados,
percebeu‐se uma forte motivação para que fosse criada uma associação dos artesões da cidade,
que tinha como objetivo de estimular o crescimento do artesanato na cidade e nos munícipes
adjacentes. Outro ponto no qual a associação iria procurar era a visão e apoio da administração
que governa a cidade, já que troca‐se de administração e nunca lhes dão apoio. Os artesãos
questionam que não possuem lugar próprio para amostra de seus produtos, nesse caso afirmam
que gostariam que fossem realizadas feiras e amostras culturais na cidade para que pudessem
mostrar e comercializa‐los.
Por fim, acredita‐se que o objetivo geral foi alcançado no qual se desejava perceber o
artesanato da cidade e as visões dos artesões sobre a importância do seu trabalho. Percebeu‐se
que necessita de um maior apoio da gestão municipal e um maior reconhecimento da população
local. Espera‐se que através deste trabalho muitos outros possam surgir colaborando para disseminação e
promoção do artesanato realizado na cidade de Paramoti no Ceará.
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RESUMO
O presente artigo tem por objetivo, analisar e
compreender as características de maior relevância às
potencialidades do turismo religioso no município de
Canindé, tal como sua real importância para a economia
e cultura da comunidade. O estudo se justifica por uma
maior compreensão da real participação da religiosidade
no meio econômico da cidade, como pela importância
que o município exerce frente ao turismo religioso
nacional. Ao termino da pesquisa, concluiu‐se que a

religiosidade é um importante fator de movimentação
turística no município, porém, em decorrência do
grande número de empregos informais existentes, é
pouca a contribuição desta atividade para a receita local.

PALAVRAS‐CHAVE: Canindé, turismo, religiosidade, economia.

THE POTENTIAL OF RELIGIOUS TOURISM IN CANINDE: TOURISM’S CONTRIBUTION TO HUMAN
DEVELOPMENT
ABSTRACT
This article aims to analyze and understand the features
most relevant to the potential of religious tourism in
local administrative Caninde as its real importance to
the economy and culture of the community. The study
is justified by a greater understanding of the real
economic contribution of religiosity in the middle of
town, as the importance that the city exerts against the

KEY‐WORDS: Caninde, tourism, religion, economy.

national religious tourism. At the end of the study, it was
concluded that religiosity is an important factor in local
administrative tourist movement, however, due to the
large number of existing informal jobs is little volunteer
contributions to the local economy.

AS POTENCIALIDADES DO TURISMO RELIGIOSO EM CANINDÉ: A CONTRIBUIÇÃO DO
TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO
1. INTRODUÇÃO
O presente artigo pretende analisar, tendo por base consulta a sites, observação de
ambiente e revisão bibliográfica de autores como Andrade, Pimenta e Dias, entre outros, a real
influência que a religiosidade exerce no meio econômico e cultural do município de Canindé.
O turismo apresenta, nos últimos anos, grande crescimento, produzindo,
consequentemente, maior inserção de capital na economia nacional e mundial. Este crescimento
dá‐se em virtude de um maior desejo da população em conhecer novos locais, novas culturas,
aumento da renda per capita e o desejo de usufruir do período de férias, entre outros fatores. No
Brasil, em 2013, os positivos números demonstram quão importante fora à economia brasileira.
Neste meio, o tipo de turismo religioso merece destaque. O segmento religioso, dentro do setor
turístico, é aquele que, indiscutivelmente, apresenta maior crescimento, destacando‐se,
juntamente com outras atividades, como importante meio de difusão de capital dentro do seu
território de influência.
O Ceará é, indiscutivelmente, detentor de um grande, e rico, potencial turístico. As belezas
naturais e artificias oferecidas pelo estado são uma atração aos olhos dos milhares de turistas
que todos os anos desembarcam no estado. Esses turistas são movidos pelo desejo de conhecer
e explorar as terras cearenses, como também aprender e conviver um pouco mais com a cultura
e costumes dos povos locais. O estado possui um rico patrimônio artificial, são museus, cidades
de importância histórica e festas populares, como quadrilhas e festa de santos, que revelam ao
turista um pouco da cultura local.
O estado é nacionalmente conhecido não apenas por suas belas praias, dunas e serras, mas
seu reconhecimento dá‐se também em virtude da forte religiosidade vivida e sentida por grande
parte da população. São inúmeras festas que, ao decorrer do ano, celebram, entre cantos e
rezas, a memória de seus padroeiros. No cenário nacional, as celebrações a São Francisco, em
Canindé, e a Padre Cícero, em Juazeiro do Norte destacam‐se como importantes polos de turismo
religioso, recebendo em seus territórios, todos os anos, milhões de romeiros e peregrinos.
2. ECONOMIA DO TURISMO
O Turismo é uma atividade econômica que apresenta considerável crescimento com o
passar dos anos. No Brasil, este progresso é notório e suas implicações, mediante prévia análise
de mercado, são facilmente observadas na economia do país. Segundo estudos do Conselho
Mundial de Viagens e turismo, de 2013, a atividade turística no Brasil fora responsável pela
inserção de 9,2% no PIB nacional, cerca de 443,7 bilhões de reais, colocando assim o país entre os
seis principais destinos turísticos mundiais. Em número de turistas, em 2013, essa quantidade
atingiu 5,8 milhões de visitantes estrangeiros, considerado, para o setor no país, um número
recorde.

O turismo é um campo de ação que apresenta uma das maiores taxas de crescimento
econômico nos últimos anos. O desejo de conhecer novos locais, novas culturas, aumento da
renda per capita e o desejo de usufruir do período de férias, todos estes, e outros mais, são
fatores que influenciam, continuamente, o crescimento do setor turístico no Brasil e no mundo.
Este crescimento verifica‐se em decorrência de uma ascensão econômica e social sentida
em grande parte da população, que, em virtude da conquista social das férias renumeradas, e
também na diminuição dos preços, rapidez e acesso dos meios de transportes e hospedagem,
cessam temporariamente suas obrigações de trabalho e partem a procura de locais que lhes
ofereçam neste período tempo todo conforto e tranquilidade que desejam adquirir.
Para Dias (2005, p.21‐22) algumas divisões são estabelecidas, conforme a OMT (2001), para
a classificação do turista conforme motivos de viagens. São elas: “lazer, recreação e férias; visitas
a parentes e amigos; negócios e motivos profissionais; religião/peregrinações; outros motivos”.
Ele conclui dizendo que as divisões “são importantes, pois se trata de uma tentativa válida da
OMT para padronizar e tornar mais confiáveis as estatísticas do turismo internacional para que se
possa dimensionar todo o seu potencial”.
3. TURISMO RELIGIOSO NACIONAL
Desde a antiguidade, a religião age como meio de influência no deslocamento humano. É
esta religiosidade, crença e devoção em um ser, em algo superior ao pensamento e
entendimento humano, que movimenta todos os anos milhões de reais, no Brasil, produzindo
positivos e satisfatórios números para a economia. O sofrimento e o desejo e fé de livrar‐se de tal
sofrimento é algo que o homem sempre almejou. Por isso vai à missa, faz promessas, paga o
dízimo, canta, reza, enfim, sempre levando em mente, no coração, o desejo, a esperança de
algum dia poder alcançar uma paz, uma quietude espiritual e corporal, seja na terra, seja em
qualquer outro plano.
O turismo religioso dentre os principais tipos de turismo é aquele que apresenta maior
crescimento dentro do setor, destacando‐se, juntamente com outras atividades, como
importante meio de difusão de capital dentro do seu território de influência.
Ressalvados o turismo de férias e o turismo de negócios, o tipo de turismo que mais
cresce é o religioso, porque‐ além dos aspectos místicos e dogmáticos‐ as religiões
assumem o papel de agentes culturais importantes, em todas as suas manifestações de
proteção a valores antigos, de intervenção na sociedade atual e de prevenção no que diz
respeito ao futuro dos indivíduos e das sociedades. (ANDRADE, 2006, p.79)

Teixeira e Júnior (p. 2) também comentam a respeito do crescimento do segmento religioso
no setor turístico.
Um dos setores que tem conseguido um grande destaque no âmbito da atividade
turística é o segmento religioso. O destaque principal nesse setor são as peregrinações,
caracterizado pelo deslocamento temporário de pessoas para outras regiões ou países
visando à satisfação de outras necessidades não decorrentes de atividades remuneradas.
(JÚNIOR e TEIXEIRA, p,2)

O mercado de turismo voltado à religião assume grandes dimensões quando se propõe uma
análise profunda e detalhada de suas características, real importância e inserção dentro da
economia do turismo nacional e internacional. Grandes centros religiosos internacionais como
Jerusalém, Vaticano, Assis, Fátima, etc. atraem grande quantidade de turistas todos os anos para
seus territórios, turistas estes que afluem a estes locais impulsionados, em grande parte, pelo
desejo de conhecer e admirar toda a beleza e cultura que estes centros possuem. Estas viagens
também são impulsionadas pelo desejo de conhecer um local antes visitado por alguma
divindade religiosa, alguém que por sua vida de dedicação a igreja, aos serviços de pregação e
vivência dos ensinamentos das escrituras sagradas, tornou‐se santo. É sentir neste local uma paz,
harmonia e calma que talvez em outro não se venha encontrar. Não se pode enxergar o turismo
religioso como se resumindo apenas aos centros religiosos citados anteriormente. Podem‐se citar
ainda os templos budistas na Índia, Japão e demais países asiáticos, celebrações nas Igrejas
Ortodoxas russas, e anglicanas, na Inglaterra. Em suma, são muitos os templos e locais religiosos,
entretanto, a questão não é existirem, mas o que os governos destas localidades fazem para
mantê‐los, para proteger toda a riqueza cultural e artística disponível a contemplação popular.
O Brasil dispõe de um grande potencial religioso. Festas, procissões, rezas e louvores são
marcas registradas nas grandes e ricas festas religiosas espalhadas por todo o país.
Comemorações como a do Senhor do Bomfim, Bahia, Aparecida, em Aparecida do Norte, São
Paulo, Padre Cícero, em Juazeiro do Norte, e até mesmo A Paixão de Cristo, em Nova Jerusalém,
Pernambuco, são festejos que movimentam milhões de turistas, fies, romeiros e peregrinos.
Estes movimentos religiosos nacionais impulsionam a circulação e permanência de capital dentro
do país, dentro dos cofres das localidades visitadas, pois, segundo Dias (2005, p.93),
“[...] os efeitos provocados pelo fluxo de turistas que visitam determinado país são os
seguintes: ocorre um ingresso de divisas; há um aumento na arrecadação de impostos;
ocorre um aumento da atividade econômica de modo geral causada pelo efeito
multiplicador do turismo”. (DIAS, 2005, p. 93)

4. CANINDÉ: IMPORTANTE POLO NACIONAL DE TURISMO RELIGIOSO
O território nacional disponibiliza aos turistas inúmeros atrativos, sendo estes naturais ou
artificiais. Algumas localidades destacam‐se no setor de turismo nacional. Entre elas, pode‐se
citar a cidade de Canindé‐ CE, aproximadamente 120 km da capital Fortaleza, destacando‐se
como importante polo de turismo religioso nacional.
O município Tem sua origem no século XVIII com a chegada de frades que vieram
evangelizar o sertão. Antes, as terras que compreendem a sede eram habitadas por poucos ricos
fazendeiros e grupos indígenas, entre eles os da tribo Kanindés, que foram, em conjunto com as
aves de mesmo nome que também viviam nas proximidades, uma das influências na escolha do
nome do município.
Entre as personalidades de grande importância para a cidade, pode‐se citar o nome de
Francisco Xavier de Medeiros, português, devoto de São Francisco e conhecido, historicamente,
como fundador do município. No mesmo século, Xavier de Medeiros estabeleceu‐se às margens
do Rio Canindé, dando início à construção de uma capela dedicada ao santo de sua devoção. No

fim do século XIX e início do XX, uma nova capela fora levantada. Em 1915 ficara concluída e anos
depois, em 4 de outubro de 1926, em comemoração a setingentésimo aniversário da morte de
São Francisco, fora elevada, pelo Santo Padre Pio XI, a condição de Basílica Menor, tornando‐se,
posteriormente, segundo maior Santuário a São Francisco das Chagas na América Latina.

Figura 1: Basílica de São Francisco das Chagas
Na Basílica, o romeiro/peregrino poderá pela manhã, e às vezes à tarde, acompanhar a
celebrações da santa missa, ou simplesmente admirar a beleza dos afrescos, das esculturas e
arquitetura do edifício. Ainda no perímetro da igreja, encontrará a Casa dos Milagres, local de
exposição de fotografias, vestimentas e ex‐votos de madeira e outros materiais que reproduzem
fielmente partes do corpo humano, aquele ainda poderá visitar a Gruta Nossa Senhora de Lurdes
e a capela onde se encontra o Painel de São Francisco, grande pintura do santo que, durante a
festa, percorre em procissão as ruas da cidade, carregado pelos fieis, que, entre si, lutam para
levarem a imagem do santo de sua devoção. Conforme Andrade (2006, p.106‐107), estes bens
destacam‐se como ofertas artificiais, ou seja, “é o conjunto de adaptações de recursos naturais,
de obras criadas pelo homem, de serviços e de atitudes que colaboram com a natureza,
imitando‐a, ou agindo de modo a complementá‐la ou mesmo subsidiá‐la [...]”.
Os bens históricos, culturais e religiosos englobam tudo o que respeito a construções
espaciais e a todas as demais formas de valores artísticos, concebidos e executados em
determinadas sociedade, sob rótulos de arte, folclore e artesanato. Encerra também
todas as formas e modos de manifestações culturais e religiosas cuja compreensão segue
as consequências das leis da entropia aplicadas às ciências humanas. (ANDRADE, 2006,
p. 107)

5. CLASSIFICAÇÃO DO TURISTA/VISITANTE
O Ceará é nacionalmente conhecido não apenas por suas belas praias, dunas e serras, mas
seu reconhecimento dá‐se também em virtude da forte religiosidade vivida e sentida por grande
parte da população. São inúmeras festas que, ao decorrer do ano, celebram a memória de seus
padroeiros. Neste cenário, o município de Canindé merece destaque por sua importância frente
ao segmento religioso nacional, recebendo, atrás de Juazeiro do Norte, a maior romaria do
estado.

Canindé celebra, no período que compreende os meses de junho a outubro, a segunda
maior romaria alusiva a São Francisco, perdendo apenas para Assis, cidade natal do santo. Nestes
meses, grande número de turistas, cerca de um milhão, vindos de diversas partes do país, em
principal do Norte e Nordeste, aflui à cidade, motivados principalmente pela fé, louvor e
homenagens ao santo de sua devoção. Deslocam‐se por dias, enfrentam perigos e quase sempre
sem nenhum conforto, tudo em nome de sua fé, de seu amor e devoção à vida de Francisco.
O tipo de turismo que se pode encontrar com maior intensidade em Canindé é,
indiscutivelmente, o Religioso. Deve‐se isso, ao fato de na cidade encontrar‐se o maior santuário
dedicado a São Francisco das Chagas na América Latina, que produz, anualmente, grande fluxo de
turistas religiosos.
Segundo dados oficiais da Secretaria de Turismo do Estado do Ceará a cidade abriga o
segundo maior santuário da América Latina e a segunda maior romaria do estado do
Ceará. Anualmente milhares de devotos veem a cidade em busca de cura, pagar
promessas, agradecer ao santo milagroso ou simplesmente conhecer o lugar. (ALMEIDA,
2013, p.2)

Para Andrade (2006, p.77) o turismo religioso pode ser entendido como “o conjunto de
atividades com utilização parcial ou total de equipamentos e a realização de visitas a receptivos
que expressam sentimentos místicos ou suscitam fé, a esperança e a caridade ou pessoas
vinculadas a religiões”. Com base em tal denominação, pode‐se então obter um melhor
entendimento e compreensão do real sentindo e caráter do turismo religioso.
Mediante classificação estabelecida por Andrade (2006, p. 78), verificou‐se que no
município Canindé encontrar‐se‐á em maior número de visitação o peregrino e o romeiro. Esta
classificação torna‐se importante ao estudo, pois proporcionará um maior conhecimento, em
conjunto com outros estudos e análise, do perfil do visitante que vai até Canindé, sendo este,
principalmente, religioso.
Quando alguém, por livre disposição e sem pretender recompensas materiais ou
espirituais, viaja a lugares sagrados, o conjunto de atividade denomina‐se romaria.
Quando alguém visita lugares sagrados para cumprir promessas ou votos anteriormente
feitos a divindades ou a espíritos bem‐aventurados, o conjunto de atividades chama‐se
peregrinação. (ANDRADE, 2006, p. 78)

Canindé atrai todos os anos ao seu território grande número de romeiros que afluem à
localidade para prestarem seu louvor e devoção ao santo protetor da cidade. São inúmeras
pessoas, principalmente de baixa condição de renda, que afluem, todos os anos, de diversas
partes do Brasil rumo ao município. A cidade fica em festa.
O perfil do romeiro e peregrino que vai a Canindé é principalmente o do homem sofredor,
que viaja por dias, e até por meses, em conduções precárias e perigosas, mas motivados por sua
promessa e amor ao santo. Ao chegar à cidade procuram, quase sempre, acomodações simples,
onde não gastem muito dinheiro. É um povo simples, em grande parte de baixa condição social,
impulsionados a viajar, maiormente, por sua fé.
6. IMPORTANCIA DE UM PLANEJAMENTO PARA O TURISMO

Sem turista não há turismo. O turista é o responsável pelo acontecimento e existência do
fenômeno. Mas o turista não pode ser visto apenas como uma pessoa que viaja, mas antes de
tudo ele é um indivíduo de gostos, que possui percepções sobre o bom e o ruim, e que possuem
vontades, necessidades que pretendem alcançar, satisfazer, e que modificam, interagem
conscientes ou não, com o local, com a região que venha visitar. Segundo a segmentação do
mercado turístico proposto pela OMT existem subdivisões de categorias para a classificação do
turista. Entre estas subdivisões pode‐se citar: idade, sexo, raça, estado civil, educação, classe
social, etc. por tanto, o turista é um ser que interage com o ambiente ao qual está inserido, e
modifica, seja para o bem, ou mal, tudo ao seu redor. Como ser pensante, questionador,
capitalista, possui vontades e paga para que tais vontades sejam atendidas. Não há somente um
tipo de turista a ser estudado, a ser atendido pelo mercado, são muitos os tipos. Por tanto, o
mercado deve estar atento e pronto para atender as necessidades dessas pessoas.
Para o acontecimento de uma atividade turística se faz necessário, antes de tudo, a
existência de uma boa infraestrutura de alimentação, hospedagem, localização e serviços básicos
como: segurança, agências bancárias, serviço de saúde, entre outros, a serem ofertados aos
turistas e visitantes. Para tal, faz‐se necessária, em primeira instância, a formulação de um
planejamento, visando obter resultados positivos para o negócio. Planejar é um das principais e
primeiras ações que se deve ter quando se pensa em por em prática alguma ideia. Dentre as
funções administrativas aquela que requer maior atenção é o planejamento, pois é através dele
que se poderão estabelecer as diretrizes necessárias para a execução das demais funções:
organizar, liderar e controlar.
Como qualquer outra atividade, o turismo, quando bem planejado e executado, torna‐se
um importante meio de crescimento econômico e social da localidade de sua atuação. Para Dias
(2005, p.87) “O turismo pode funcionar como uma força indutora de desenvolvimento
econômico tanto no nível local, como no regional ou nacional, que pode ser realizado de forma
acelerada e sustentável, se planejado”.
Para o acontecimento e continuidade do turismo faz‐se necessária a formulação de um
planejamento, destacando objetivas e metas que visem a médio ou curto prazo, obter uma maior
satisfação e permanência do turista no receptivo. Pode‐se observar que, conforme demonstrado
por Dias e Pimenta (2005, p. 52‐53), a criação de atrativos torna‐se, mediante prévio
planejamento e análise de ambiente, um importante meio de permanência, por um período
maior de tempo, do turista no local visitado, em destaque o turista religioso, pois este terá a sua
disposição, além das celebrações religiosas cotidianas, outros locais importantes da cidade para
visitação e conhecimento. Na sede de Canindé, além da Basílica de São Francisco, local de grande
movimentação diária, outros atrativos, entre eles: a gruta Nossa Senhora de Lurdes, Prédio
Vicentino, A Igreja das Dores, Casa dos milagres, Praça dos Romeiros, Estátua de São Francisco,
zoológico, museu, entre outros, são importantes locais de visitação e atração turística na cidade.
Deve‐se levar em consideração, em qualquer análise que se faça do turismo religioso,
que ele atende a múltiplas necessidades humanas e será responsável nos próximos anos
pelo fluxo principal de visitantes de muitas localidades, que poderão multiplicar seus
efeitos positivos mediante um planejamento turístico que permita aumentar a

diversidade de atrativos locais e regionais, fazendo com que o visitante permaneça mais
tempo no local. (DIAS e PIMENTA, 2005, p. 52, 53).

7. O TURISMO RELIGIOSO E SEU REAL IMPACTO NA ECONOMIA E CULTURA DE CANINDÉ
Canindé torna‐se um importante polo religioso, mediante fato de a cidade receber todos
os anos, vindos de várias partes do país, com destaque para os estados do Rio Grande do Norte,
Piauí, Maranhão e Paraíba, grande número de romeiros e peregrinos em seu território. Deve‐se
compreender, em primeira instancia que este movimento religioso dá‐se durante todo o ano,
intensificando‐se no período que compreende os meses de julho a fevereiro.
As celebrações religiosas são para a cidade de Canindé um importante fator de
identificação e promoção cultural do município, destacando‐se, atrás de Juazeiro do Norte, como
maior romaria do estado. Esta manifestação religiosa é, conforme Andrade (2006, p.108)
compreendida como um bem religioso, onde se poderão encontrar também, nesta divisão, os
“monumentos que expressam manifestações de religiosidade, festas religiosas não oficiais ou
populares, peregrinações, pessoas ou entidades célebres pela mística que suscitam e pelos dons
que manifestam”, entre outros, que, em conjunto, contribuem para um maior discernimento
acerca dos costumes e desenvolvimento das sociedades.
O conjunto de bens, de fatos e de celebrações classificados ou classificáveis se
constituem em valiosa contribuição para o estudo das várias ilações entre as diversas
fases do desenvolvimento dos indivíduos e dos grupos humanos de determinada
sociedade, povo ou nação [...]. (ANDRADE, 2006, p. 107).

No mês de maio, mês dedicado a Nossa Senhora, a cidade recebe vinda da capital
Fortaleza, uma grande moto romaria. Em 2013, conforme dados da secretaria de turismo
municipal, esta manifestação religiosa alcançou o número de 50 mil motos, com carona,
deixando para a cidade, ao término do evento, uma quantia de um milhão de reais, em um dia,
gastos em água e alimentação, e também na revisão e conserto das motocicletas. Em outubro, na
festa do padroeiro, outras ramarias como esta, vindas de outras cidades, deixam em Canindé
receitas semelhantes a esta.
Embora Canindé seja, a nível nacional, considerada importante polo de turismo religioso,
na economia municipal esta atividade produz pouco impacto. Isto decore em virtude da
existência de um grande número de serviços e empreendimentos informais, não produzindo,
consequentemente, os resultados esperados para este segmento turístico.
É grande o número de camelôs que, na informalidade, revendem seus produtos. Estes
comerciantes são, em grande parte, oriundos de outras cidades, piorando assim a situação da
cidade, já que aqueles, ao término das festas, partem para suas localidades, levando consigo a
renda que, logicamente, deveria permanecer na cidade.
8. CONCLUSÃO
Como demonstrado, o turismo religioso assume grandes proporções dentro do setor
nacional, destacando‐se como um importante meio de arrecadação e distribuição de renda na

localidade de sua inserção, e, consequentemente, no território nacional como todo. Também
fora possível observar que o segmento religioso cresce consideravelmente, sendo responsável
pelo ingresso de grande capital na economia brasileira.
Verificou‐se que a religiosidade faz‐se presente na vida de grande parcela da população,
destacando‐se como forma de expressão cultural deste município. Embora Canindé seja, a nível
nacional, importante polo religioso, para a economia da cidade esta atividade não exprime a real
importância que deveria exercer. Isto se deve a existência de grande número de empregos e
empreendimentos informais, o que acaba não produzindo os resultados esperados.
É inegável que o turismo assume grandes proporções e importância no território de sua
inserção, entretanto, faz‐se necessário a formulação de um planejamento, principalmente por
parte das autoridades locais, para que tal atividade produza maiores benefícios econômicos e
sociais na comunidade, e que os malefícios inerentes a sua existência sejam gradativamente
menores.
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GASTRONOMIA DO SERIDÓ: DA COZINHA SERTANEJA AO PALADAR DO
TURISTA
Luzimária Silva de Lima1
RESUMO
Este estudo visa analisar a gastronomia
dos municípios da região do Seridó
incluídos no projeto Roteiro Seridó,
desenvolvido pelo SEBRAE, a fim de
identificar a sua importância para o
desenvolvimento do turismo na região. A
pesquisa objetivou determinar tanto a
importância da culinária do Seridó para o
turismo na região, como a atividade
institucional do SEBRAE na promoção da
culinária do Seridó como atração turística.
E para isso, utilizou-se o método de
pesquisa estudo de caso, a abordagem de
natureza qualitativa e a pesquisa
exploratória,
utilizando
como
procedimentos metodológicos a pesquisa

bibliográfica,
e
entrevistas
com
proprietários
de
restaurantes
e
representantes ou técnicos do SEBRAE. A
culinária do seridó é representada pelos
produtos típicos da terra que, apesar da
globalização e mistura de culturas
diferentes, é preservada pelos comércios,
feiras e restaurantes tendo como pratos
mais pedidos o feijão verde, arroz de leite
e a carne de sol e doces caseiros como
Filhós e doce de leite tornado-se um
atrativo para a região. E o papel do Sebrae
está na capacitação dos empresários e
apoio aos eventos gastronômicos por meio
dos Roteiros Turísticos que precisam de
mais investimento nesta região.

PALAVRAS-CHAVE: Turismo. Gastronomia. Roteiro Seridó.
1. INTRODUÇÃO
O sertão do Seridó, localizado no Estado do Rio Grande do Norte, é uma
importante região natural do semiárido nordestino, com aspectos físicos climáticos
bastante específicos com o clima quente e semiárido, a vegetação predominantemente
baixa com a presença de cactos e arbustos. Sua cultura que é um dos fatores presentes
no dia a dia dos seridoenses, tanto na arquitetura das igrejas e casarões, como nos
ciclos econômicos vividos pela região como o da pecuária, da mineração e do algodão.
E, além destes fatores, no Seridó pode-se praticar as mais variadas modalidades de
turismo como: Ecoturismo, Turismo de Aventura, Cultural, Religioso, Turismo de Eventos,
Rural e Gastronômico.
Com o Plano Nacional do Turismo (2003-2007) surgi o programa de
Regionalização do Turismo - Roteiros do Brasil, através do Ministério do Turismo como
forma de valorização destas belezas naturais e

em busca

de

divulgação e

comercialização do Rio Grande do Norte. Para isso foi mapeado em cinco (5) regiões
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turísticas dando origem aos Polos Costas das Dunas, Costa Branca, Seridó, Serrano e
Polo Agreste/Trairi.
O Polo Seridó foi desenvolvido pelo SEBRAE em parceria com o Governo do
Estado do Rio Grande do Norte, o Roteiro Seridó, iniciado em abril de 2004 composta
pelas cidades como Cerro Corá, Currais Novos, Acari, Carnaúba dos Dantas, Parelhas,
Jardim do Seridó, Lagoa Nova e Caicó. Visando, principalmente, o desenvolvimento do
turismo de forma sustentável, o aumento da qualificação no mercado de trabalho,
valorizando o produto turístico nacional; diversificando a oferta e estrutura dos destinos
turísticos.

Figura
1:
Polos
Turísticos
Fonte:
http://www.brasilnatal.com.br/orn_mapas_polos_turisticos.php acesso em: 18/12/2010

Neste sentido, esta pesquisa objetiva analisar como a gastronomia dos municípios
que compõem o Roteiro Seridó contribui na atividade turística da região, destacar os
principais pratos da culinária seridoense e investigar como estes se enquadram como
um atrativo turístico, além de compreender o papel institucional do SEBRAE neste
processo.
Para tanto, é importante compreender a relação da gastronomia e sua
contribuição para o turismo de uma localidade, como um elemento cultural, não somente
por necessidade alimentar do homem mas, por ser um símbolo de integração social,
sobretudo na atividade turística. Daí

surgi a disponibilidade de estudar a cultura

gastronômica da região do Seridó, devido sua riqueza culinária e, através de
levantamentos acerca de sua cozinha tão diversificada, apontando a gastronomia
seridoense como produto turístico da região, que além de valorizar o produto da terra,
estará contribuindo para o auxílio de novas pesquisas à respeito deste mesmo tema.
1.3 Gastronomia do Seridó

A culinária seridoense recebeu influência de povos como índios (Tapuias),
africanos e portugueses tornando-se rica em história, tradição e sabores. Observa-se a
presença da produção leiteira e seus derivados como: Queijo de manteiga e coalho,
manteiga, carne de sol, bolos, biscoitos, licores, advindos dos portugueses. Dos índios
herdamos pouco, sua alimentação consistia nos alimentos encontrados na natureza
como mel, peixes, frutas, ovos, milho, raízes e caças e dos negros os temperos, o
cozimento da comida, o mungunzá e o pirão. (AZEVEDO, 2011)
O fato da região do Seridó ser uma zona quase exclusivamente pecuária,
curiosamente, não determinou o consumo diário da carne de gado, preferindo o
sertanejo às “miunças” ou seja, bodes, carneiros, porcos, cabras e ovelhas. No que se
refere à culinária do Seridó, o interior nordestino possuía passadio idêntico, comia-se
muito milho, farinha de mandioca, seca, jabá (charque), carne-de-sol, carne de carneiro,
cabrito e bode e a característica manteiga da terra, ou de garrafa (líquida). Buchadas,
farofas, carne-de-sol, miúdos de porco e de carneiro eram preparados de várias
maneiras, sendo muito consumidos também.
Segundo CASCUDO (1983, p.833) :
[...] Almoço, leite com cuscuz de milho, farofa de feijão macassa,
manteiga do sertão, manguzá com coco, cuscuz com coco, batata doce,
paçoca, carne assada, café. Adoçado com açúcar, com rapadura, também
sobremesa. [...] Jantar. Feijão com carne de criação (criação é a miunça)
para o povo comum e de gado para os “arremediados”, abastados, ricos,
mas não todos os dias quando usam a da carne do-sertão, seca. Jerimum
cozido, mel de rapadura com queijo, Café. [...] Ceia. Coalhada com
rapadura e farinha. Tapioca, Queijo assado, Batata-doce, Café.

Os doces também tiveram seu lugar de destaque na culinária nordestina,
principalmente, no período colonial, tendo o açúcar como produto principal de
exportação ele foi introduzido na nas receitas de doces e bolos unindo-se a frutas,
mandioca, milho, leite e especiarias transformando-se em doces mostrado por Dantas
(2008) como “doces de pobre” e “doces de rico”.
A doçaria seridoense sempre foi sazonal: a produção dos doces, bolos
e biscoitos está atrelada à safra das frutas e do leite de vaca, ao
período de colheita da mandioca e do milho e, no caso do chouriço, ao
momento de abate do porcos. Compõem esse segmento culinário os
doces de goiaba, de caju, de leite, de coco, de espécie, a geléia de
mocotó e o chouriço; alfenis, puxa-puxa e pirulitos de açúcar; comidas
de milho, como a pamonha e a canjica; imbuzada; arroz-doce; mel de
rapadura; biscoitos de goma de mandioca (raivas, sequilos ou iscas) e
de leite; broas, bolos (de carimã, de milho, de leite, preto), grude,
filhoses, dentre outros acepipes. (DANTAS,2008, p. 94)

Figura 2: Doces Típicos do Seridó Foto: Magnus Nascimento

2.METODOLOGIA
A abordagem é de carácter qualitativo e a pesquisa é exploratória envolvendo
um levantamento bibliográfico, realização de entrevistas com pessoas experientes no
assunto abordado, Gil (2007) tomando o problema com maior familiaridade com vistas a
torná-lo mais explícito.
Enquanto ao método de investigação trata-se do estudo de caso que fez uma
análise profunda do objeto de estudo, possibilitando um aprofundamento no problema da
pesquisa. Além dos aspectos bibliográficos complementando o trabalho desenvolvido a
partir de pesquisas em livros, artigos científicos e periódicos e ainda pesquisas com o
auxílio da internet.
Para coleta de dados foi realizado uma entrevista de carácter exploratório
estruturada e de modalidade não dirigida, realizada com um representante das
instituições como Secretário Executivo do Polo de Turismo da Região e técnico do
Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Rio Grande do Norte (SEBRAE/RN)
além dos donos e/ou gerentes de restaurantes dos três municípios da região do Seridó
selecionados que foram: Currais Novos, Acari e Caicó ano de 2011. Tendo como
finalidade a coleta de dados à respeito da importância da gastronomia para o turismo de
cada região e do Roteiro Seridó, a colaboração do sebrae no fomento do turismo da
região por meio da gastronomia.
Os perfis dos entrevistados foram definidos a partir de uma entrevista com
questões abertas e fechadas relacionadas às características dos estabelecimentos,
serviços utilizados, culinária específicas, pratos mais servidos, origem das receitas e

produtos utilizados, participação em eventos gastronômicos, fluxo turístico no local e
também à capacitação dos funcionários e donos dos restaurantes.
3. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS
A culinária do seridó de épocas passadas era baseada nas vivências rurais
segundo Azevedo (2011) pois a população residiam em fazendas (zona rural) e com isso
seus hábitos alimentares condiziam com o que há de disponível tirados de seu próprio
meio. Questionado sobre os produtos utilizados nos restaurantes seridoenses, nota-se a
maioria compra seus produtos nos Supermercados, Feiras Livres e Centrais de
abastecimento do Estado e não mais de fazendas ou plantações em casa.
Nos restaurantes percebe-se um universo amplo de opções alimentares, um
verdadeiro banquete, com a presença de serviços extras principalmente nas cidades
maiores, como bar, pizzaria, lanchonete e até hospedagem, para satisfazer os gostos
diversificados de cada cliente. Os serviços, a maioria são de A La Carte e Self Service,
servindo as 3 refeições por dia (café da manhã, almoço e jantar). Apostam,
principalmente, na união das comidas regionais (aquelas mais típicas) e com as
contemporâneas (aquelas mais sofisticadas), encontrada geralmente nos restaurantes
das cidades maiores como Caicó e Currais Novos.
Os pratos mais pedidos eram os regionais como: o feijão verde, arroz de leite,
frutos do mar como o peixe (tilápia), camarão, linguiça (camarão, carne de sol, peixe), o
bode, a galinha caipira, e o carneiro. Ganhando destaque os pratos preparados à base
de carne de sol, como a paçoca, escondidinho de carne de sol e a própria carne de sol
com nata e os doces caseiros como filhós, doce de leite, musses, pudim, entre outros.
Quadro 1: Pratos mais servidos nos restaurantes

MUNICÍPIO

PRATOS*

ACARI

Paçoca de Carne de Sol, Linguiças e Peixes

Figura 3 - Paçoca de
Carne de Sol
CAICÓ

Figura 5 - Peixe Frito

Figura 4 - Linguiça de
Camarão

Queijos, Carne de Sol, Arroz de Leite e Galinha

Figura 6 - Arroz da Terra

Figura 7 - Paçoca de Carne

Figura 8 - Galinha Caipira

de Sol
CURRAIS NOVOS

Carne de Sol, Arroz da Terra, Paçoca de Carne de Sol e Maxixada

Figura 9 - Queijo de

Figura 10 - Carne de Sol

Coalho

com Queijo

Figura 11 - Maxixada

*Fotos: google imagens, disponíveis em: http://www.google.com.br/imghp?hl=pt-BR&tab=ii
Fonte: pesquisa da autora, 2011

3.1 Capacitação : Donos e Funcionários dos Restaurantes
Das cidades pesquisadas apenas Currais Novos e Caicó destacam-se no
empreendedorismo, pois foram os que mais procuram especializar-se participando de
cursos como o EMPRETEC2, curso de cozinheiro, boas práticas, curso de chefe de
cozinha entre outros. Como exemplo de sucesso de capacitação tem o Restaurante
Brilhante do proprietário Sandro Brilhante (Caicó) que em um programa de TV
apresentou os pratos de sua autoria (O caviar de Caju e o Caju metido a Besta). Das
outras cidades, o interesse de se especializar veio mais por parte dos funcionários do
que pelos próprios donos. E ainda, segundo o entrevistado e analista técnico do sebrae,
a maior procura por estes cursos vem dos estudantes de turismo da região.
3.2 Restaurantes e o Turismo
No intuito de saber da existência de algum evento Gastronômico, festivais e
outros eventos na região a maioria afirma ter participado do evento gastronômico
Saboreando – viagem pelos temperos do Seridó promovido pelas prefeituras locais em
2

O EMPRETEC é um seminário que tem por objetivo desenvolver características de comportamentos
empreendedores nos participantes. Emprega metodologia desenvolvida pela Organização das Nações
Unidas (ONU), ministrada no Brasil com exclusividade pelo Sebrae, com resultados excelentes. É indicado
a empresários e empreendedores que planejam iniciar um negócio ou modificar sua forma de agir.
(SEBRAE/NA)

parceria com o SEBRAE, e a ABRASEL (Associação brasileira de bares e restaurantes).
Destaca-se também eventos como o Festival da carne de sol e do queijo, realizado no
município de Caicó e , O Festival do Pescado em Acari, e festivais fora da região , como
o Festival de Martins, realizado na própria cidade serrana.
Grande parte dos os entrevistados consideraram que a participação nestes
eventos foi de grande importância devido ao reconhecimento de seus trabalhos e a
oportunidade

de

mostrar

o

diferencial

de

cada

estabelecimento

mostrados

principalmente pelos empresários de Caicó e Currais Novos. Porém, ainda é
considerada baixa a participação nestas manifestações e o fluxo de turistas de fora ainda
é fraco.
Estes eventos são caracterizados por utilizarem a gastronomia como atrativo
turístico, como por exemplo o Festival do Pescado que, além de ter o objetivo de
promover a produção de peixe e camarão na região, também incentiva a gastronomia
local como elemento turístico e o Festival da carne de sol e do queijo que objetiva
resgatar a tradição secular da carne de sol e do queijo da região que sempre foi
reconhecida nacionalmente e valorizar a culinária seridoense. E, segundo Yves, são
prestigiados principalmente pela população local e cidades vizinhas, porém, ainda há
pouco investimento nestes eventos e em sua divulgação.
3.3 SEBRAE e o seu papel como fomentador da atividade turística na região.
Analisando o papel do SEBRAE no fomento do turismo na região destaca-se o
trabalho de roteirização feita com a consultoria contratada pela mesma originou-se o
catálogo dos serviços turísticos destinadas às agências operadoras de turismo e
disponibilizados também na internet com o site www.roteiroserido.com.br onde estão
disponíveis os roteiros, cadastros de Hotéis e pousadas, eventos e notícias da região e
outras informações relacionadas ao turismo.
Para divulgação do Roteiro dispõem de projetos como o FAMTOUR3 o qual
oferece feiras e eventos ( Salão de turismo, Feira de Turismo Rural), eventos na própria
região como a FAMUSE4 (Feira de Artesanato dos Municípios do Seridó) que mostra
toda cultura e a arte do seridoense aos visitantes e turistas.
3

FAMTOUR consiste em uma caravana formada por consultores do Sebrae-RN, seis empresas do setor
turístico e guias de turismo de Natal que visitam municípios seridoenses para que os representantes das
agências e operadoras conheçam os atrativos e equipamentos turísticos destas localidades. (ROTEIRO
SERIDÓ)
4
A FAMUSE começou em 1983 e, ao completar 30 anos, deverá ser celebrada com um evento de porte
nacional. Em Caicó (cidade que fica a 269 quilômetros de Natal, no Rio Grande do Norte), completa quase
três décadas, mostrando o melhor do artesanato do Rio Grande do Norte. A feira é uma das principais
atrações da Festa de Sant’Ana. (ROTEIRO SERIDÓ)

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A culinária do Seridó não representa apenas a comida, mas sim, representa uma
cultura que sofreu influência de outras culturas, são os produtos da terra que se
sobressaem definindo o estilo alimentar do povo seridoense. A culinária do seridó é uma
sobrevivente que , mesmo com os intercruzamentos culturais, ela mostra a legitimidade
cultural em suas receitas originais e seculares que guardam uma história de vida,
orgulho e apego às raízes para os seridoenses e são eventos como o Saboreando que
pode ser um começo de mostrar que o seridó é um lugar de cultura significativa e
perceptível e de turismo.
Nota-se que os pratos como o arroz da terra, a carne de sol, a paçoca, o feijão
verde, o queijo, a manteiga de garrafa entre outros, é um vínculo entre povo e comida.
Os seridoenses valorizam muito sua culinária e estes têm também como um recurso
econômico, que também é forma de valorizar suas tradições da globalização. Para isso,
os Festivais Gastronômico é uma forma de unir manter esta tradição e preservação da
identidade local e preservação cultural como também é um fator de desenvolvimento
econômico através da atividade turística.
Podemos perceber a importância dos restaurantes na valorização e preservação
da culinária local através da utilização de produtos locais em seus pratos. Eles valorizam
realmente o produto da terra, mantém sua originalidade mesmo com as exigências do
mercado capitalista. E é nesse processo que a culinária seridoense torna-se um produto
econômico através da atividades turística. Porém, para isto, será necessário a
continuidade desta valorização e resistência desta cultura gastronômica por parte dos
produtores locais, procurando se especializarem, da população, na preservação culinário
e dos órgão responsáveis, na busca por mais investimento no turismo local,
principalmente, incluindo os Festivais Gastronômico que é uma forma de unir a
valorização da identidade local, a preservação cultural e o desenvolvimento econômico
através da atividade turística.
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RESUMO
A atividade turística possui relevância, devido às
possibilidades de desenvolvimento econômico local, a
partir dos setores ligados a essa prática. Essa pesquisa
tem como objetivo analisar a visão dos residentes do
município de Guaramiranga‐CE, sobre os problemas
causados pelas festividades endógenas e como a prática
turística interfere no modo de vida da população. Os
resultados coletados descrevem alguns problemas
urbanos e sociais identificados no município,
estimulados durante o calendário de eventos que a
cidade possui. Os dados foram coletados através de uma

pesquisa quantitativa realizadas com 30 residentes
escolhidos aleatoriamente. O instrumento de coleta de
dados utilizado foi através de um questionário, aplicado
com residentes do munícipio. Segundo os dados
apresentados, percebe‐se que o local sofre com
problemas estruturais, e apesar da cidade viver
economicamente sustentada pelo turismo, a população
tenta se adaptar as mudanças ocasionadas.

PALAVRAS‐CHAVE: Turismo, Desenvolvimento, Residente, Problemas Urbanos.

A CASE STUDY OF IMPACTS OF THE CITY SOCIOECONOMIC GUARAMIRANGA‐CE FROM THEIR
FESTIVALS ABSTRACT
Tourist activity has relevance because of the possibilities
for the local economic development, for the sectors
related to this practice. This research aims to analyze
the vision of the residents from Guaramiranga ‐ Ceará,
about thes problems caused by the endogenous
festivities and how the tourists interferes on the way of
life of the population. The collected results describe
some of the city stimulated during the existing calendar

of events in town. This data has been collected through
a quantitative research with thirty citizens randomly
chosen. The instrument of gather data used was a quiz
applied on the chosen residents. According to the
collected data, the city has structural problems, and
even the city lives supported by the tourism, the citizens
are trying to adapt to the these changes..

KEY‐WORDS: Tourism, development, Resident, Social problems.

UM ESTUDO DE CASO DOS IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS NA CIDADE DE GUARAMIRANGA‐CE
A PARTIR DE SUAS FESTIVIDADES
INTRODUÇÃO
Guaramiranga localizada a 104 km de distância da capital, na microrregião de Baturité.
Conforme o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população é
constituída por 4.164 habitantes, com estimativa de 3.909 habitantes para uma extensão
territorial de 59,436 Km², possuindo assim uma densidade demográfica de 70,06 hab/km². (IBGE,
2010)
Situada em um dos pontos mais elevados do estado, Guaramiranga garante clima ameno,
vegetação perene, e magníficas paisagens em meio a uma Área de Proteção Ambiental (APA),
que abrange todo o município. Destaca‐se no cenário cearense não só pela área ecológica mais
também pelo turismo cultural, que está sendo uma nova modalidade além de sol e praia. O
turismo cultural na cidade é marcado por várias manifestações artísticas durante o período de
festividades, além de possuir potencialidades para outra modalidade que é a prática de
ecoturismo.
Ao longo dos anos, a economia da região vem sendo modificada, anteriormente em 1990
possuía um economia frágil e muitas vezes considerada estagnada pela decadência da cultura do
café e carência de atividades industriais, possuindo um crescimento limitado. Visando em uma
economia mais sólida, os governantes implantaram a atividade turística como alternativa para o
crescimento econômico de Guaramiranga. Com a interiorização do turismo, a região vem
sofrendo constantes transformações principalmente pelas festividades que ocorrem no
calendário anual da cidade. Segundo Teixeira:
Implementa‐se a criação e a exploração de roteiros turísticos diversificados,
interiorizando o turismo, para que as cidades que não pertençam ao litoral
sejam também beneficiadas por meio de diversas modalidades de turismo.
Guaramiranga representa esta interiorização, embora seja reconhecida pelos
seus diversos potenciais ecológicos, cultural, religioso, esportivo, entre outros.
(TEIXEIRA, p.13, 2005)

Integrada a cadeia dos destinos do Ceará, algumas festas e eventos são criados e
consolidados no munícipio, os de maior notoriedade são Festival de Jazz e Blues, Festival
Nordestino de Teatro e Festival de Vinhos.
O Festival de Jazz e Blues teve início em 2000 e hoje é respeitado e reconhecido
internacionalmente. Ocorrem todos os anos durante o carnaval reunindo vários profissionais e
admiradores da música e cultura, configura um grande impulsionador da economia da cidade
serrana e divulga os gêneros Jazz, Blues e Instrumental.
O Festival Nordestino de Teatro nasceu em 1993 e firmou‐se ao longo dos anos no mês de

setembro, tem uma duração média de 8 dias onde se apresentam espetáculos teatrais para toda
comunidade além de debates, oficinas, shows musicais, tendas de recreação e encontros de
artistas e pesquisadores. Está entre os grandes eventos culturais do país e tem se firmado, no
segmento teatral do Nordeste brasileiro, como o mais importante revelador de talentos
regionais. E ainda aumenta o fluxo de visitantes na cidade de Guaramiranga.
O turismo em Guaramiranga se deu devido os festivais que passam a divulgar a cidade,
através dessa atividade hoje o município tem como sua principal atividade econômica o turismo
que atraem vários visitantes, que consumem os serviços oferecidos dentro dos estabelecimentos
da cidade fortalecendo a economia local. Porém, o turismo não pode ser considerado a principal
fonte de economia local, pois:
O turismo, como qualquer outra indústria, é pouco sustentável na medida em
que é extraordinariamente sensível às flutuações do mercado internacional.
Nunca poderá ser entendido como a única solução para o desenvolvimento. O
seu sucesso e perenidade dependem de estruturas de autonomia económica
social e cultural pré‐existentes à sua chegada. (FARIA, p. 39, 2004)

Qualquer cidade sofre com os problemas urbanos em Guaramiranga não foi diferente, o
processo de transformação foi impulsionado pelo crescimento da atividade turística.
O presente estudo objetiva analisar a visão dos residentes do município sobre os
problemas causados pelas festividades e como a crescente prática turística interfere no modo de
vida da população local.

MATERIAIS E METÓDOS
Área do Estudo
A pesquisada de cunho quantitativo foi realizada no município de Guaramiranga‐CE, que fica a
cerca de 104 km da capital cearense.
População do Estudo
Residentes do munícipio de Guaramiranga‐CE, escolhidos de forma aleatória.
Coleta de Dados
Foi aplicado junto aos residentes da cidade de Guaramiranga‐CE um questionário
semiestruturado para identificar a opinião destes em relação aos efeitos causados durante o
período das festividades.
Tipo de Estudo
Trata‐se de um estudo transversal no qual o entrevistador teve um único contato com os
entrevistados.

Análise Estatística
Os dados foram tabulados manualmente em seguida inseridos no Programa Microsoft Excell
2010 para construção dos gráficos
RESULTADOS E DISCUSSÃO

Figura 1‐ Problemas urbanos identificados pelos
residentes na cidade de Guaramiranga‐ CE
durante as festividades, 2014.

Figura 2‐ Análise dos entrevistados
quanto ao agravamento dos problemas
urbanos durante as festividades em
Guaramiranga‐CE, 2014.

Figura 3‐ Problemas urbanos identificados pelos residentes na
cidade de Guaramiranga‐ CE durante as festividades, 2014.

Os resultados mostram que os residentes consideram os festivais favoráveis para o
desenvolvimento da cidade. Apenas 3,30% (figura 1) julgam ruim, um número baixo diante da
amostra tomada, cerca de 69,9% (figura 1) determinam que as festividades são vantajosas para o
munícipio, revelando a importância econômica que estas representam para o lugar. Contudo, os
entrevistados ressaltaram que com essas festividades os problemas urbanos aumentaram

gradativamente identificado pelos 80% (figura 2) apresentados na pesquisa, alguns deles são
saneamento básico, infraestrutura de trânsito e segurança que tiveram um percentual de 80,2%
podendo ser visualizado na figura 3.
[...] Hoje, a atividade turística constitui a principal atividade econômica do
Município, tendo a cidade de Guaramiranga como foco principal. Boa parte da
população vive em função dessa atividade, tanto do turismo de veraneio, com
grande numero de sítios, como do turismo convencional (JUNIOR, p. 46, 2004).

Como afirma Junior à prática turística influencia diretamente a economia de
Guaramiranga, que com o declínio da economia cafeeira passou a ver o turismo como fonte
primordial de tal setor. Sabendo que o deslocamento de pessoas rumo a outro lugar gera
inúmeros impactos em proporções diferentes. Percebe‐se que a cidade já sofre tais efeitos e
ainda tem que se adequar ao mesmo, podendo mencionar a desigualdade social que gera a
inclusão/exclusão entre os atores do processo.

Figura 4‐ Beneficiados com a Infraestrutura
segundo os entrevistados em
Guaramiranga‐ CE, 2014.

Figura 5‐ Efeitos da implantação da prática
turística em Guaramiranga‐ CE, 2014.

A desigualdade se dá a partir das diferenças entre as classes sociais presentes na cidade,
dificultando o processo de implantação do serviço público que interfere diretamente na vida
daqueles que ali vivem. Antes da implantação da pratica turística necessita de uma infraestrutura
básica que forneça suporte primeiramente as moradores para em seguida ser instrumento de
apoio aos turistas. Cerca de 10% (figura 4) afirmam que a infraestrutura beneficia somente os
residentes, e 30% (figura 4) relacionado ao turista demostrando um número inferior referente ao
residente. Sendo que a infraestrutura deve ser primeiramente planejada para os moradores e em
seguida ser utilizado de equipamento como apoio ao turista.
Esses locais são procurados, em sua maioria, por proporcionar a fuga das
grandes cidades, do trabalho e do cotidiano, de forma acessível, próximos, ideais

para serem desfrutados no fim de semana, enquanto as férias anuais não
chegam. No entanto, a maioria dessas localidades ingressa na atividade sem se
quer apresentar as mínimas condições básicas de infraestrutura turística, o que
pode causar danos irreversíveis ao local. (SILVA, p.192, 2004)

A maioria dos residentes fica as margens do procedimento trazendo a tona para a
sociedade a velha contradição de turismo como solução dos problemas. Assim ficam
transparentes os problemas advindos de tal atividade, que quando pensada unicamente pelo
olhar econômico deixa na vulnerabilidade outras áreas de extrema importância para o bem
comum da comunidade.
[...] Além do mais, o turismo ocasiona riscos, tais como: marginalizar as
comunidades locais; descaracterizar a identidade cultural; danos significativos ao
meio ambiente natural; aumento de uso de drogas e da prostituição. (TEIXEIRA,
p.45, 2005)

Teixeira enumera algumas das ameaças vinculadas ao turismo, e Guaramiranga não deixa
de ser atingida. Dessa maneira a prática turística passa a modificar o modo de vida das pessoas
que ali moram, alguns deles foram relatados pelos entrevistados como o alto custo de vida,
dificuldade no âmbito da mobilidade e aumento no consumo de drogas ilícitas, sendo um total de
73,25% (figura 5), durante o período que ocorre esses eventos.
Desta forma entende‐se que o turismo já deixou suas impressões no lugar e nem todas
foram positivas. Um fato bastante curioso é a forte migração da cidade, nos últimos anos a
população vem diminuindo paulatinamente e segundo o último censo do IBGE tende a decrescer
ainda mais nos anos vindouros. Alguns estudos já enfatizam que Guaramiranga não seria um
local para viver e sim para visitar, devido a época de baixa estação, período em que a cidade fica
literalmente “deserta” dando a sensação de uma área que não é habitada.

CONCLUSÃO
Mesmo com a limitação desse estudo os dados sugerem que os residentes da cidade de
Guaramiranga consideram os festivais presentes no município importantes para a sustentação
econômica do mesmo. Todavia, algumas deficiências são apontadas, um exemplo são os
problemas urbanos presentes que afetam diretamente os nativos do lugar, provocando assim a
desigualdade que dificulta o desenvolvimento social.
Percebe‐se também que a infraestrutura necessária para a implantação do turismo deixar
a desejar em relação há alguns quesitos. Principalmente no que diz respeito à mobilidade, por ser
uma cidade pequena apresenta fraquezas em suas ruas com vias estreitas que dificulta a
passagem de muitos veículos simultaneamente, e a falta de estacionamento que impulsiona aos
proprietários dos veículos a estacionarem em meio às ruas da cidade. Com a grande
movimentação de pessoas a cidade tenta se adaptar aos problemas urbanos gerados pelo
trânsito caótico durante os eventos.

Nesta perspectiva entende‐se que as festas que ocorrem em Guaramiranga mudaram a
feição da cidade, trazendo males e benefícios para a população local, desenvolvendo o turismo
como perspectiva econômica e também como aglutinador de problemas.
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RESUMO
A implantação de festivais tem surgido como tentativa
de desenvolvimento local de pequenas cidades. Em
virtude do desenvolvimento da cidade de Guaramiranga
com a realização do Festival Jazz e Blues, o município de
Pacoti‐CE na tentativa de divulgar a cidade e
desenvolver o município socioeconomicamente criou o
Festival Café com Chocolate e Flores realizado pela
Prefeitura de Pacoti, Revista Charme e Sebrae/CE. O
festival tinha três pilares café, chocolate e flores, para
resgatar as tradições culturais e gastronômicas do
município e assim atrair visitantes fomentando o
turismo. Os residentes participavam da programação do

evento entre eles, exposição de artesanato,
manifestações artísticas e degustação de iguarias. Este
estudo tem como objetivo analisar a influência
socioeconômica do Festival Café com Chocolate e Flores
na cidade de Pacoti‐CE durante os 4 anos que foi
realizado. Com a pesquisa verificou‐se que o dito festival
representava desenvolvimento social e econômico para
o lugar, com a consequente geração de renda e a
revitalização de traços culturais que estavam perdidos.
Na coleta de dados utilizou‐se um questionário
semiestruturado com trinta residentes escolhidos
aleatoriamente.

PALAVRAS‐CHAVE: festival, desenvolvimento, turismo, economia.

THE INFLUENCE OF FESTIVAL WITH COFFEE AND CHOCOLATE FLOWERS FOR LOCAL
DEVELOPMENT OF CITY OF PACOTI‐CE
ABSTRACT
The deployment of festivals has emerged as an attempt
to place the development of small towns . Because the
development of the city of Guaramiranga with the
completion of Jazz and Blues Festival , the municipality
of Packington ‐ EC in an attempt to promote the city and
county develop socioeconomically created the Festival
with Coffee and Chocolate Flowers performed by the
City of Packington , Charm Magazine and Sebrae / EC .
The festival had three pillars coffee, chocolate and
flowers , to rescue the cultural and gastronomic
traditions of the municipality and thus attract visitors by
promoting tourism. Residents attending the event
KEY‐WORDS: festival, development, tourism, economy.

schedule between them , exhibition of handicrafts ,
artistic events, tasting delicacies . This study aims to
analyze the influence of socioeconomic Coffee with
Chocolate and Flower Festival in the town of Packington
‐ EC during the 4 years was performed . Through
research it was found that the said festival represented
social and economic development for the site, with the
consequent generation of income and the revitalization
of cultural traits that were lost . During data collection,
we used a semi‐structured questionnaire with thirty
randomly
selected
residents.

A INFLUÊNCIA DO FESTIVAL CAFÉ COM CHOCOLATE E FLORES PARA O DESENVOLVIMENTO
LOCAL DO MUNICÍPIO DE PACOTI‐CE
Pacoti é um município cearense localizado na microrregião de Baturité, com
população estimada em 2013 de 11.857 habitantes possuindo uma densidade demográfica
de 103,61 hab/Km² e tem sua economia baseada nos serviços com 67,13% do PIB local,
seguido pela agropecuária com 23,35% e por último a indústria 9,52%. (IPECE, 2013)
O município conhecido como a cidade das flores faz parte da área serrana do Maciço
de Baturité. Situa‐se a 7 Km de distância da cidade de Guaramiranga, município que recebe
um grande fluxo de visitantes devido o calendário de eventos que possui. Pacoti passa a ser
conhecido devido à saturação dos serviços de Guaramiranga com a chegada do Festival Jazz
e Blue, principalmente pelo custo de vida no município vizinho ser muito elevado, sendo
assim Pacoti se beneficia, pois se torna uma alternativa para os visitantes, já que o lugar
apresenta parâmetros mais acessíveis.
Dessa maneira o município buscava novas possibilidades para desenvolver a
economia local e estimular o turismo de negócios e lazer, além de fortalecer o
empreendedorismo local credenciando o município de Pacoti como exportador de produtos
derivados de café. Em uma dessas tentativas criou‐se em 2009 o Festival Café com Chocolate
e Flores uma realização da Prefeitura de Pacoti, Revista Charme e Sebrae/CE, que contava
com o apoio cultural do Governo do Ceará e do Sesc. O festival dava oportunidade de fazer
negócios e formar parcerias para realizar atividades rentáveis com produtores, artesãos e
artistas da região.
O festival contava com uma programação de exposições de artesanato, plantas e
flores, manifestações artísticas, arte, música e gastronomia à base de café e Chocolate. Este
tinha como ênfase os três pilares café, chocolate e flores, o evento ocorria durante três dias
em espaços diferentes dentro do município. O evento atraia pessoas dentro do país e fora
dele e o mais importante trazia divisas para o município, esse festival teve sua última edição
em 2012, quando completou quatro anos de existência. Desde então não houve mais
divulgação do festival.
Festival Café com Chocolate e Flores – com apresentação de grupos
artísticos e musicais do Maciço, espetáculos cênicos, feira de
artesanato, exposições temáticas e degustação de café, mesas de
chocolates, trilhas ecológicas, Concurso Rainha das Flores, cursos e
oficinas de arranjos florais, patchwork, ikebana, embalagens
artesanais e paisagismo, decoradores, ferramentas e materiais para
jardins e diversas palestras relacionadas ao tema. (PORTO, p.169,
2008)
Influenciado por seu vizinho Guaramiranga, Pacoti viu que festivais poderiam trazer
renda para a população local, além disso, tinha‐se como proposta reviver a cultura local e
divulgá‐la para outros povos. Demonstrando a importância de Pacoti para o Ceará e também
para o Brasil, mostrar os traços do seu povo e trazer desenvolvimento para a região.

Os membros da comunidade local podem entender esses eventos
como importantes momentos gerados pela própria comunidade
local, constituindo uma reação a história e cultura locais e fazendo
parte da construção da coesão social através do reforço de laços com
a comunidade. (SARMENTO, p. 11, 2007)
Como afirma Sarmento esses eventos são de suma importância para fortalecimento
dos laços culturais da população local, por possibilitar insumos para a comunidade. Tendo
em vista que o Festival Café com Chocolate e Flores integrou o calendário de eventos da
cidade de Pacoti e trouxe notoriedade para o município.
O presente estudo tem como objetivo analisar a influência socioeconômica que o
Festival Café com Chocolate e Flores representou para cidade de Pacoti‐CE.
MATERIAIS E METÓDOS
Área de estudo
A pesquisa de cunho quantitativo foi realizada no município de Pacoti‐CE, 118 km distante
de Fortaleza com principais vias de acesso CE 060, CE 356 e CE 065.
População do estudo
Residentes do município de Pacoti‐CE, escolhidos de forma aleatória.
Coleta de dados
Foi aplicado junto aos residentes da cidade de Pacoti‐CE um questionário semiestruturado
para identificar a opinião destes em relação ao Festival Café com Chocolate e Flores.
Tipo de Estudo
Trata‐se de um estudo transversal no qual o entrevistador teve um único contato com os
entrevistados.
Análise Estatística
Os dados foram tabulados pelo programa do Google denominado Drive, em seguida
inseridos no Programa Microsoft Excell 2010 para construção dos gráficos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados mostram que Pacoti, assim como outros municípios de pequeno porte
tem nos serviços a sua base econômica e procura reinventar este setor na criação de
festivais para atrair o desenvolvimento econômico da cidade. O Festival Café com Chocolate
e Flores era uma demonstração plena desta tentativa, o mesmo movimentava todo o
comércio, e o trade turístico da cidade. 97% (figura 1) dos entrevistados afirmaram que este
festival influenciava na renda da população local, o que revela a relevância que este
representava para a cidade, era uma fonte de renda certa.
Em consequência disso, outro importante fator ganhou força e
contribuiu para o desenvolvimento econômico nas pequenas
propriedades de Agudo: as festas típicas do município. Estas festas
potencializaram a identidade do município e contribuíram na
utilização e divulgação dos produtos coloniais provenientes das
pequenas propriedades rurais. (ROSS; BECKER, p.41, 2011)
No estudo de Ross e Becker é relatado exatamente o que Pacoti experimentou com a
implantação do festival, que foi desenvolvimento econômico, resgate da identidade local e a
divulgação da cultura da cidade para o mundo. Contudo, há de se ressaltar que com o
aumento do fluxo de visitantes a infraestrutura de uma comunidade tem que se adequar
para receber um número fora do habitual, e Pacoti assim como outras cidades não
acompanhou esse processo. Na pesquisa 60% (figura 2) dos entrevistados relataram
exatamente isso que durante o festival a cidade não apresentava infraestrutura adequada
para receber um número excessivo de visitantes.

O Festival Café com Chocolate e Flores está suspenso há dois anos, então uma das
indagações realizada na pesquisa foi como ficou o município de Pacoti
socioeconomicamente depois do festival, e para surpresa houve empate entre duas
respostas, 47% (figura 3) relataram que a situação da cidade tornou‐se ruim, ou seja, o lugar
não se desenvolveu, está estagnado e 47% (figura 3) afirmaram que a condição do município
ficou regular. Com isso percebe‐se que realmente havia uma relação entre desenvolvimento
local e o festival, pois a população relata que depois que este parou de acontecer, houve um
decréscimo na geração de emprego e consequentemente na renda da comunidade local,
outro fator foi à própria cultura local que acabou sendo novamente enclausurada.
Na pesquisa também foram apontados alguns dos efeitos positivos da implantação
do festival, entre eles podemos citar à divulgação da cidade com 34% (figura 4) dos
pesquisados, à fixação da atividade turística citado por 33% (figura 4) dos entrevistados e
geração de renda com 30% (figura 4) dos questionados, números bem próximos e que na
verdade demonstram um ciclo. O evento tornava a cidade mais atraente para os turistas e
consequentemente outros focos de renda eram inseridos na localidade, embora muitas
vezes de forma informal.

Figura 5 ‐ Problemas ocasionados pelo
festival citados pelos entrevistados, 2014.

Figura 6 ‐ Avaliação dos entrevistados
com relação ao festival, 2014.

Dentre os problemas causados durante o festival, os mais citados pelos entrevistados
foram à poluição com 28% (figura 5), seguido pela mobilidade com 27% (figura 5) dos
entrevistados. Quando um local passa a receber turistas a sua rotina torna‐se diferente, e
muitas mudanças são relacionadas à estrutura física do lugar, por isso a poluição e a

mobilidade são tão mencionadas, quando o assunto são as consequências da atividade
turística e em Pacoti esses problemas ficaram atormentando a estabilidade usual da cidade,
no que concerne a poluição é ainda mais perigoso, pois a área em que está o município é
bastante instável, que precisa de preservação, o que muitos visitantes não têm
consideração. Segundo Porto:
Como problemas advindos do turismo, metade dos entrevistados
citou as más influências trazidas pelos turistas, tais como atos de
vandalismo, sujeira, desrespeito às tradições locais e disseminação
dos estilos de vida dos grandes centros. Observe‐se que, na opinião
de alguns entrevistados, Pacoti se beneficiou do turismo, pela
saturação de Guaramiranga, no entanto, Pacoti também se destaca
por integrar os locais em seus eventos turísticos e por possuir um
movimento hoteleiro também durante a semana, em função de
hospedagem de profissionais que trabalham no município. (PORTO,
p.172, 2008)
No estudo de Porto também é relatado alguns dos “males” trazidos para o município
de Pacoti pela atividade turística, sendo um deles a poluição, ou seja, muito dos viajantes
que chegam à cidade não tem respeito e consciência ambiental, saem sujando as ruas e
degradando o meio ambiente.
Embora o turismo seja frequentemente apresentado como uma
alternativa eficiente para a geração de emprego e renda, não se
propõe aqui que o setor seja a panacéia de todas as mazelas que
afetam regiões economicamente deprimidas. No entanto, a atividade
seguramente pode ser incluída no rol das possibilidades de
revitalização econômica, social e cultural de uma região, em especial
através da realização de eventos [...]. (FILIPPIM; KUSHANO; BAHL,
p.293, 2012).
Seguindo o pensamento dos autores é importante destacar que o aumento da
visitação de um local não é solução para todos os problemas já existentes, contudo é uma
alternativa para minimizar tais transtornos e ainda alavancar o desenvolvimento social e
econômico de determinada região. Daí a importância do Festival Café com Chocolate e
Flores para Pacoti, tanto que na pesquisa 90% (figura 6) dos entrevistados consideraram que
este era de grande valia para o município. Tendo em vista que população participava de todo
o circuito do festival, entre eles artistas locais que destacavam o artesanato local através de
exposições. Salienta‐se a aceitação dos moradores, pois nenhum dos entrevistados avaliou o
evento como ruim para a cidade, apenas 10% (figura 6) considerou regular por acharem que
todo desenvolvimento traz sim um ponto negativo.
CONCLUSÃO
Mesmo com a limitação desse estudo os dados sugerem que o Festival Café com
Chocolate e flores não constitui apenas um marco na economia de Pacoti‐CE, mais também

contribuía para desenvolver a prática turística a partir de atividades culturais realizada pelo
evento. Demonstrando que a proliferação de festivais em municípios de pequeno porte tem
como estratégia obter desenvolvimento local, para dá suporte a economia do município.
Além disso, o festival mantinha viva as tradições culturais da cidade, e divulgava‐as
para atrair visitantes para Pacoti, e assim não passava só uma imagem de alternativa para
suporte a Guaramiranga, mais sim a ilustração de uma cidade que também oferecia uma
programação cultural.
Nesta perspectiva considera‐se que o Festival Café com Chocolate e flores tinha
papel fundamental no desenvolvimento da cidade de Pacoti, sendo este um mecanismo
condutor do crescimento socioeconômico da comunidade. Com o interropimento do mesmo
percebe‐se que a cidade só sobrevive economicamente dos visitantes que frequentam
Guaramiranga, e passam a consumir em Pacoti devido o preço ser mais acessível. Pesquisas
futuras e dados maiores se fazem necessário para a continuidade das considerações aqui
apresentadas.
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RESUMO
Este documento descreve as festas religiosas como uma
potencialidade para as cidades e/ou municípios gerando
trabalho e renda para os moradores a partir dos
deslocamentos de turistas. O objetivo desse trabalho é
analisar como a festa de Sra. Sant’ana poderá contribuir
para o desenvolvimento da atividade turística na cidade
de Paramoti‐ Ce. A metodologia desse estudo tem um
cunho bibliográfico, pesquisa de campo e exploratório.
Espera‐se que a partir do novenários de Sra. Sant’Ana os

residentes possam ser beneficiados e mudar assim o
cenário de oportunidades de emprego na comunidade.
Com o termino desse estudo se pode analisar que a
atividade turística deve ser pautada na ajuda conjunta
do poder público e o privado.

PALAVRAS‐CHAVE: Festas religiosas, sagrado, profano, desenvolvimento econômico e turismo comunitário.

THE FEAST OF MRS. SANT'ANA TOURISM AND COMMUNITY: A NEW PERSPECTIVE ON
DEVELOPMENT
ABSTRACT
This document describes the religious parties as
a potential for cities and / or municipalities generating
jobs and income for residents from displacement of
tourists. The aim of this work is to analyze how the party
of Mrs. Sant'ana may contribute to the development of
tourism in the city of Paramoti‐Ce. The methodology of
this study is a bibliographic nature, field research and

exploration. It is expected that from novenários Mrs.
Anne residents may be benefited thereby changing the
scenario of employment opportunities in the
community. With the end of the study can be analyzed
that tourism should be based on the joint help of public
and private power.

KEY‐WORDS: Religious festivals, sacred, profane, economic development and community tourism.

1. Introdução
Este artigo tem como finalidade discutir o turismo comunitário na cidade de
Paramoti‐ce, tendo como base a festa de Sra. Sant’Ana como uma potencialidade para
desenvolver a atividade turística no município e ser uma fonte geradora de divisas
para a economia da população.
A cidade de Paramoti‐ce fica localizada no interior do estado do Ceará, com
uma população estimada de 11.308 habitantes IBGE/IPECE (2012). A mais de meio
século anos (cinquenta e nove) a Paróquia de Senhora Sant’Ana realiza os festejos de
sua padroeira de 16 ao dia 26 de julho, atraindo muitos peregrinos, inclusive de outros
estados, que buscam agradecer um pedido alcançado que vão desde de cura de
enfermidade até problemas familiares.
Muitos dos fieis que visitam Paramoti estão pautados de uma fé simbólica, que
é manifestada através de festividades. Para MEGALE (2007, pág. 43) “A religião é um
campo de experiência humana voltada para a convivência com que considera sagrado
e tem sua eficácia no simbolismo”.
Segundo CAPONERO (2010, pág. 7) “A festa é uma celebração de alegria,
exaltação coletiva em que todos são sujeitos e atores, não há espectadores.” Partindo
desse pressuposto, Paramoti atrai fieis fervorosos, que são motivados tanto pela fé
como também pela alegria em estar junto com familiares e toda a comunidade cristã.
A realização das festas populares implementadas como atividades turísticas também
fomenta a economia local, com diz RIBEIRO (2008, pág.3):
O turismo comunitário também é visto por alguns autores como meio para a
inserção de outras práticas, como desenvolvimento econômico de uma determinada
área, como meio de interação e desenvolvimento social, concretização da consciência
de preservação ambiental, cultural e ainda como ferramenta para a sustentabilidade.
De acordo com ARAGÃO; MACEDO (2011) “Como um dos elementos
hereditários de Portugal, as festas, celebrações e procissões religiosas no Brasil,
deslocam uma grande quantidade de pessoas no período dos seus acontecimentos”.
O presente artigo objetiva analisar como a festa de Sra. Sant’ana poderá
contribuir para o desenvolvimento da atividade turística na cidade de Paramoti‐ Ce.
2. REFERENCIAL TEÓRICO
2.1. Festas religiosas, uma oportunidade para o turismo.
O turismo se baseia em atividades de muitas interfaces, que vai vão desde
negócios até turismo de caverna, sendo que todas essas modalidades proporcionam
uma nova perspectiva de vida para os nativos. E um desses segmentos que
proporciona benefícios econômicos é o turismo religioso, segundo PINTO
O turismo religioso é um segmento do mercado turístico e envolve
negócios, empreendimentos e lucro geram empregos e renda, cria
opções de lazer, lança cidades como rotas turísticas e impulsiona
uma expectativa de melhoria da qualidade de vida da própria
localidade e sua população, quando bem trabalhado.

A atividade do turismo religioso além de ser uma atividade que gera benefícios
econômicos para alguns setores da comunidade ainda proporciona o surgimento de
outras opções de lazer e ainda dá uma maior visibilidade ao destino em questão.
BUENO diz, “Muitas festas tradicionais tornaram‐se atrações turísticas exercendo, pela
sua organização, uma ação de destaque, podendo alcançar uma visibilidade nacional
que favorece, entre outros aspectos, a construção de identidade social”.
E para que esse segmento turístico não traga muitos impactos negativos aos
nativos deve se basear no turismo comunitário Segundo MACEDO et. al. (2011, pág.
444) o turismo comunitário “Trata‐se de práticas solidárias e democráticas de trabalho
e na distribuição de forma igualitária das riquezas geradas pelo desenvolvimento da
atividade”. Desta forma, a maioria será favorecida com a atividade turística, não
havendo exclusão por classe ou etnia.
A inclusão da população na execução do processo turística estará divulgando os
atores que tem poucas oportunidades na comunidade, como por exemplo, o pequeno
artesão que poderá estar vendendo seus produtos para os turistas. Para FABRINO,
2013 (apud MTur BRASIL, 2010) “o desenvolvimento local no turismo representa uma
oportunidade para atores sociais e econômicos assumirem um papel ativo na
organização e oferta de produtos e serviços em destinos turísticos.” Nessa perspectiva
todos são protagonistas do processo turístico.
2.2. Relações entre o sagrado e o profano.
As festas sagradas atraem milhares de visitantes e/ou turistas e geralmente são
festas tradicionais que acontecem todos os anos em uma determinada localidade, e
esse deslocamento acontece por vários motivos entre eles a fé a um padroeiro ou em
busca de lazer que um destino pode oferecer.
Desde o século XVI até a atualidade, as festas com base no
caráter sagrado‐profano no Brasil são acontecimentos tradicionais,
que deslocam grande contingente de pessoas em busca de conforto
espiritual, equilíbrio psicológico, fuga do cotidiano, lazer ou mesmo
enriquecimento cultural (ARAGÃO, Ivan & MACEDO, Janete Ruiz de,
2011).

Esses atrativos podem trazer o lado profano para essa festividade, pois as outras
opções de lazer podem incluir atividades profanas como festas dançantes e uma visita
a um bar para conversar com os amigos. Para ANDRADE (2007, pág. 3) et al, “O
sagrado, portanto é tudo que envolve uma divindade, o que está fora desta
perspectiva, o que vá contra ela é considerado, Profano", ou seja o sagrado está
relacionado aos festejos religiosos e profano ao que circunda as relações
estabelecidas dentro das festividades, como por exemplo a comercialização de
produtos de caráter religioso ou não, festas dançantes e venda de comidas típicas.
As festas religiosas estão interligadas entre as festas profanas de tal modo que
podem ser confundidas, como afirma FILHA (2011, pág.41)
Entender como se dá esse acordo nos possibilita a compreensão do
ato de crer dentro dessa festividade; ato de crença que se intercala
com a busca da superação das necessidades terrenas e, para isso, os

fieis recorrem à ajuda no plano imaterial. Assim, as práticas religiosas
e profanas se misturam e até se confundem dentro desse espaço.

Normalmente para que se aconteça uma a outra deve estar acontecendo também,
pois nem sempre os turistas estão em busca somente da religiosidade, mas em a
procura de algo que possa fazer para não ficar entediado.
3. MATERIAIS E MÉTODOS
A elaboração desse trabalho se deu através de uma pesquisa bibliográfica, no
caso utilizando autores que estudam o assunto em questão. E uma pesquisa de campo
com aplicação de uma entrevista com Dona Maria Rodrigues da Rocha, uma senhora
que cuidou da igreja por 58 anos da paroquia de Sra. Sant’Ana, participou de pastorais
e grupos religiosos, onde se buscou saber um pouco sobre a história da construção da
paróquia e a importância dos festejos da padroeira para o povo Paramotiense, bem
como conhecer as motivações pelas quais os visitantes veem para a festa de Sra.
Sant’Ana. E ainda foi pesquisado com os comerciantes locais se a festa de Sra.
Sant’Ana gerava benefícios econômicos os mesmos.
4. RESULTADOS E DISCURSÕES
A festa de Sra. Sant’Ana é um evento religioso que reúne milhares de devotos que
buscam a santa para agradecer seus pedidos alcançados. Em 1862 a festa acontecia
em uma pequena capela, onde eram realizadas orações ministradas por D. Maria
Rodrigues da Rocha, porém em 1960 inicia‐se a construção da matriz, por decorrência
do aumento do número de visitantes.
Paramoti atualmente tem como fonte de renda o comércio representado por
comerciantes e vendedores ambulantes no mercado central da cidade, agricultura,
empregos públicos e ainda a cerâmica. Como vimos ainda há um decadência nas
fontes empregatícias.
Para tanto a festa de Sra. Sant’Ana na perspectiva de turismo comunitário deixaria
muitos legados, pois seria a partir desta que outras formas de empregos seriam
gerados. Como exemplo podemos citar Juazeiro do Norte que utiliza a fé do povo para
desenvolver várias festividades durante todo ano. De acordo com PEREIRA, Cláudio
Smalley Soares; OLIVEIRA João César Abreu: “Seu crescimento foi causa do fenômeno
religioso encabeçado pelo Padre Cícero, tido como personagem mais importante da
história dessa cidade”.
Como mostra o gráfico 1 a situação financeira de Paramoti ainda não apresenta
grande desenvolvimento, pois 58% da população recebe até um salário mínimo e 25%
recebe menos de salário mínimo.

Até 01 Salario
Minimo

25%

De 01 à 03 Salarios
Minimos

Gráfico 1‐ Renda da população
Fonte: COSTA, Ana Paula Sousa; SILVA, Ivo Luís Oliveira. Análise da potencialidade do
turismo como indutor de desenvolvimento em Paramoti, IFCE, 2013.
Os festejos da padroeira já é motivo de visitação na cidade, pois é considerada uma
tradição que atrai milhares de pessoas, porém estes ficam hospedados nas casas de
familiares e não há um consumo excessivo dos produtos e serviços da localidade. E
ainda vem muitos vendedores ambulantes de comunidades vizinhas levando boa parte
dos lucros arrecadados.
Segundo uma das empreendedoras de um estabelecimento: no período dos
novenários de Sra. Sant’Ana há um aumento nas vendas de serviços em relação aos
outros meses do ano. Porém para outros não há diferença, com isso percebeu‐se que
depende do tipo de estabelecimento onde na pesquisa foi observado que os mercantis
vendem igual aos outros meses. Já os salões de beleza, lojas de roupa e perfumarias há
um acréscimo nos lucros.
Na visão da infraestrutura, percebe‐se que há empreendimentos alimentícios e de
hospedagem como pousadas, porém com um número bem reduzido que mais adiante
poderá dar suporte para atividade turística. Nesse caso o turismo iria ajudar esses
empreendedores a gerar lucros para seus negócios e incrementar a economia local
com o surgimento de outras atividades.
O turismo comunitário na cidade de Paramoti‐ce seria uma forma de contribuir no
desenvolvimento econômico local, a partir de atividades coletivas já existentes como
artesanato, grupos teatrais, de dança, culturais e outros. Estes atores citados
anteriormente poderiam contribuir com o turismo prestando seus serviços e produtos.
A festa de Sra. Sant’Ana como já acontece é uma forma de chamar as pessoas para
visitarem Paramoti, porém sendo desenvolvido o turismo na cidade os visitantes não
iriam usufruir somente dos festejos, mas também dos atrativos que podem
desenvolver outros segmentos do turismo.
Na cidade é notável a existência de alguns empreendimentos voltados para a
recepção dos turistas como pousadas, restaurantes e lanchonetes que podem serve de
infraestrutura para a atividade turística. A seguir na tabela 1 estão representados
alguns empreendimentos.

Tabela 1 – Relação dos estabelecimentos na cidade.
NOME DO EMPREENDIMENTO
Pousada da Paz
Pousada Arco’Iris
O Lesão
RESTAURANTES
Nossa Senhora Aparecida
Chico Antônio
LANCHONETE
Santa Edwirgens
TIPO
POUSADA

Fonte: Pesquisa direta, 2014.

Devemos lembrar que nesses festejos religiosos ainda tem a presença de
manifestações profanas e em Paramoti isso não é diferente, pois há também uma
grande procura pelas festas profanas, caracterizadas pelas comemorações dançantes
que atrai muitas pessoas estimuladas a participarem de momentos de descontração.
Partindo desse pressuposto se percebe que em Paramoti há a coexistência de duas
realidades diferentes durante os festejos, como mostra as imagens abaixo:

Imagem 1‐ Novenário de Sra. Sant’Ana e festas
dançantes
Fonte: Facebook da Prefeitura de Paramoti
Portanto os visitantes veem as festas religiosas e aproveitam para participar de
outros atrativos que os festejos propiciam essas outras atividades que circundam as
solenidades religiosas estimulam cada vez mais a visitação em Paramoti, pois ambas as
realidades não excluem uma da outra, mas fortalecem.
Segundo D. Maria Rodrigues da Rocha a festa de Sra. Sant’Ana é uma oportunidade
para se desenvolver o turismo comunitário, pois há um grande deslocamento de
visitantes na cidade nesse período de diversos estados, ou seja os novenários da
padroeira já é bem divulgado em outros lugares, porém só não há maior investimentos
para esse fim.
Com a propagação dos novenários de Sra. Sant’Ana tem‐se novas chances para
desenvolver outros setores na cidade de Paramoti‐CE como a saúde, educação e
principalmente o comércio. Segundo RIBEIRO, 2008 (apud CARVALHO, 2007) “Para que

corra o desenvolvimento, é preciso priorizar a satisfação de algumas necessidades
humanas no que diz respeito à saúde, educação, moradia, lazer, emprego e renda”.
5. Conclusão
Este trabalho tem o intuito de demonstrar como a festa de Sra. Sant’Ana poderá
contribuir para o desenvolvimento do turismo comunitário. Para isso foi construído
uma base teórica para explicar esse fenômeno e uma pesquisa com os moradores para
saber qual o impacto da festa em alguns setores.
No entanto para que haja desenvolvimento do turismo comunitário é preciso um
investimento nas infraestruturas e outros setores que dão suporte ao turismo, com a
criação de projetos para assim obter verbas e contribuir com a atividade. E ainda fazer
mais divulgação dos festejos para que os números de visitantes possam aumentar.
Portanto para não excluir alguns membros da sociedade se faz necessário que
todos estejam conhecedores do significado dos benefícios que o turismo irá gerar para
a comunidade anfitriã, através da capacitação dos mesmos. E ainda descobrir outros
atrativos e criar mais eventos na festa. Este estudo servirá como motivação para
outros trabalhos que retratem a capacidade de desenvolver a atividade turística em
nosso munícipio.
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