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RESUMO 

 

 

Este trabalho busca abordar a importância do turismo no âmbito educacional, suas 
manifestações e possíveis práticas na educação básica. Por meio da abordagem 
qualitativa, estudou-se o caso da Escola Municipal de Ensino Fundamental e 
Médio Abdias Aires de Queiroz, localizada no Cariri Paraibano, município de 
Cabaceiras-PB, tendo como recorte temporal o período de 2017 a 2019. Em meio 
à resistência dessa terra de inúmeros contrastes, o turismo surge como 
possibilidade de desenvolvimento local e a educação como parte desse processo, 
promovendo o encontro a descoberta do sujeito com sua própria cultura e consigo 
mesmo. Para tanto, realizou-se uma pesquisa documental e, posteriormente, por 
meio de entrevistas e grupo focal, que ocorreram durante a pesquisa de campo, 
observou-se como o indivíduo da referida escola, enxerga a educação integrada 
ao turismo. Ainda, pretendeu-se averiguar como atividades extraclasses, 
relacionadas ao turismo, podem contribuir para transformar e incrementar o 
processo de ensino e aprendizagem, e valorizar a cultura local, através da 
sensibilização de educadores, estudantes e moradores. Os resultados da 
pesquisa mostraram que a instituição de ensino investigada, realiza atividades 
extraclasses de cunho turístico pedagógico. No entanto, essas práticas não se 
apresentam de maneira institucionalizada no Projeto Político Pedagógico da 
Escola. Não obstante, foi possível constatar o engajamento dos professores da 
unidade para que estas atividades ocorram de maneira mais efetiva e frequente. A 
gestão e coordenação da escola, bem como gestores da Prefeitura Municipal de 
Cabaceiras, colaboram para que as atividades aconteçam. Os alunos, de modo 
específico, educandos do nono ano do Ensino Fundamental, reafirmam o anseio 
para que essas atividades ocorram de maneira mais continuada. Além disso, 
observou-se que tanto gestores educacionais, como educadores e estudantes 
enxergam que o turismo pedagógico contribui para descobertas e pode reafirmar 
aspectos identitários e de pertencimento dos alunos-cidadãos autóctones. 
Ademais, a escola propicia que os conteúdos abordados em sala de aula sejam 
revisitados e relacionados nas atividades fomentadas, a partir dos aspectos do 
turismo pedagógico. Entretanto, percebeu-se que os alunos, bem como 
professores, não veem Cabaceiras como destino turístico consolidado, nem 
vislumbram a carreira na área de turismo como objetivo de formação. 

 

 

Palavras-chaves: Educação. Turismo. Turismo Pedagógico. Desenvolvimento. 
Cabaceiras - PB.  

  



 

ABSTRACT 

 

The aim of this paper is to present the importance of tourism in the educational 
environment, its manifestation and possible practices in basic education. The 
qualitative approach was used to analyse a case study of the Municipal Elementary 
and High School Abdias Aires de Queiroz, located in Cariri Paraibano (Cabaceiras 
- PB), from 2017 to 2019.This is a place of resistance, characterized by several 
contrasts, where tourism offers a possibility of local development together with 
education, contributing to the culture and self-knowledge of local people. Firstly,a 
documentation research was made; lastely, during the fieldwork, interviews and 
focus group were carried out to observe how students from that school understand 
education linked to tourism. In addition, it was aimed to verify how extra class 
activities, related to tourism, may contribute to transform and stimulate the teaching 
and learning process so that is may be of great value to the local culture, and at 
the same time, it may have an effect on teachers, students and citizens.The results 
showed that the school provides a pedagogical tourism approach in the extra class 
activities. However, they are not officially part of the school’s Political-pedagogical 
Project.Nevertheless, it was founded out that the school’s teachers have been 
trying to offer those activities frequently and effectively. Also, the school’s 
managers and coordinators, and Cabaceira’s Municipal government give support 
so that the pedagogical tourism activities may happen. Moreover, the ninth grade 
students (Elementary Level) claim they are interested in those activities and hope 
they take place more frequently. Furthermore, it was noticed that education 
managers as well as teachers and students understand the pedagogical tourism as 
a key to discoveries, and it may help to defend their identity and develop a sense 
of belonging of the local students-citizens. Additionally, that kind of tourism makes 
it possible that the content learned in the classroom may expand in the extra class 
activities, through the pedagogical tourism. In spite of that, it was observed that 
teachers and students do not see Cabaceiras as a tourism destination, nor plan to 
work with tourism in their career. 

 

Keywords: Education. Tourism. Pedagogical Tourism. Development. Cabaceiras-
PB. 
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MEMORIAL 

 

  Nasci no Cariri Paraibano, exatamente no município de Cabaceiras na 

Paraíba, pelas mãos da parteira chamada de Dona Áurea. Meus pais tiveram onze 

filhos, eu sendo a caçula das mulheres, como diria minha mãe “a rapa do tacho”. 

Ainda bem pequena, acompanhava as idas e voltas do meu pai ao Rio de Janeiro. 

Tivemos uma infância muito simples, com tantos filhos e com o alcoolismo de 

nosso pai, não tinha como ter tanto luxo.  

No final dos anos 1980, meu pai decide então se mudar definitivamente 

para São Gonçalo (RJ), trazendo minha mãe, Ana, e os quatro filhos menores, eu 

e meus três irmãos. Foi uma mudança muito difícil, eu demorei a me adaptar, vivia 

constantemente doente, sem que a ciência conseguisse explicar o motivo. 

Desde bem pequena, ainda estudando no Grupo Municipal Pedro de 

Freitas Cavalcanti, no Sítio Viração, zona Rural de Cabaceiras, era considerada a 

“queridinha” dos professores, sempre me mostrei estudiosa e respeitava os 

professores infinitamente. Um dia, a professora Silvia Sabiá, escreveu em meu 

caderninho uma frase que trago comigo até hoje, dizia: “O estudo não é tudo, mas 

tudo começa pelo estudo. Parabéns! Você é muito estudiosa!” Essa frase decora 

meus cadernos ainda hoje e me motiva! (sim, em meio ao mundo digital, ainda 

adoro cadernos, papel e escrever!!!). Admirava tanto os professores que, quando 

tive a oportunidade de escolher, ainda menina, convidei para ser minha madrinha 

de fogueira (uma tradição nordestina), minha professora Maria de Freitas, pessoa 

por quem nutro profundo carinho e admiração.  

No Rio de Janeiro, fiquei dois anos sem ir à escola. Era difícil conseguir 

vaga em uma escola pública naquela época. Também confesso que não era 

prioridade de meus pais, semianalfabetos, estudar, pois nunca estimularam muito 

ou tiveram como prioridade, mesmo na vida dos filhos, a educação. Talvez o fato 

de não ir à escola aqui no Rio de Janeiro, tenha dificultado tanto minha adaptação 

e fazia com que eu realmente não gostasse desta cidade, como repetia sempre 

(hoje, eu amo o Rio). 



 

Mesmo sem ir às aulas, minha brincadeira predileta, ainda pequenina, por 

volta dos sete anos de idade, era usar o porão da casa onde morávamos como 

escolinha, e eu era sempre a professora.  Colocava objetos ou mesmo sabugos de 

espigas de milho (já que não tinha bonecas), nas cadeirinhas, como se fossem os 

alunos, e dizia que estava dando aula. Já naquela época, eu repetia que ia ser 

muito inteligente e que falaria vários idiomas quando crescesse. Todos achavam 

bobagem e riam, pois tínhamos uma situação bem difícil financeiramente, mas 

nunca passamos fome, ao menos...  

No ano de 1991, quando estava na pré-adolescência, depois de muito 

choro e insistência, voltei para minha terra natal, onde vivi por um ano com minha 

irmã Maria, minha segunda mãe, ajudando-a a cuidar do seu filho mais velho. 

Finalmente tinha conseguido retornar para onde não gostaria de ter saído, porém, 

ainda fiquei mais aquele ano sem estudar. 

De volta ao Rio de Janeiro, meus pais finalmente me colocaram em uma 

escola, um Centro Integrado de Educação Pública (CIEP 422), o Brizolão, como 

era popularmente conhecido. Estudava em tempo integral, junto com meus outros 

dois irmãos, sofríamos um pouco com o fato de nossa idade estar defasada em 

relação aos demais alunos, visto que ficamos muito tempo sem estudar. Meu 

irmão mais velho sofria mais, era vítima de bullying por ser bem mais velho que os 

demais colegas, talvez por isso odiava estudar e largou a escola nos anos 

seguintes. Eu era muito dedicada, adorava estudar, fazia todas as atividades que 

o Brizolão me proporcionava: dança, esportes, artes, artesanato, etc.  

De certo modo, para mim parecia ser um pouco mais fácil, eu era muito 

popular na escola, por ser muito estudiosa, tirar notas altas, muitas vezes dava 

cola para as meninas, assim, não “buliam” comigo, pois dependiam de mim para 

ensinar a matéria. Entre os meninos, era notada porque como tinha muitos irmãos 

homens, entendia tudo sobre futebol, inclusive, quando precisavam de alguém 

para completar o time, lá estava eu. Joguei futsal até o primeiro ano do ensino 

médio, quando tive que parar porque não podia sair ao longo do dia para os 

campeonatos, pois já trabalhava. Minha aproximação com os meninos também 

evitava muitas vezes que zombassem de meus irmãos e driblava inclusive brigas 



 

na escola por conta disso, sempre intervinha falando que eram meus irmãos e 

pedia para que não implicassem com eles.  

Meus pais não costumavam ir à escola, não olhavam nossos cadernos ou 

nos ensinavam a fazer exercícios, e hoje penso que talvez nem soubessem fazer. 

No CIEP, eu fazia o papel de mãe, quando tinha reclamação, especialmente sobre 

o mau comportamento de meu irmão mais novo, que brigava às vezes e não 

aceitava o bullying dos colegas, então eu falava com as professoras e transmitia 

para minha mãe. Lembro de minha tristeza, quando na nossa formatura de quarta 

série, meus pais nem sequer foram, depois disso sempre fugi das formaturas, 

mesmo quando tinha dinheiro, nunca mais quis participar desses eventos, pois era 

a única sem os pais na plateia. 

No Brizolão, também era muito querida pelos professores, inspetores e 

direção. Lembro que em um período o diretor do CIEP, senhor Amaury (que me 

deu uma vontade imensa de reencontrá-lo agora) dizia que eu era sua filha. Eles 

eram maravilhosos comigo, me davam presentes, que não ganhávamos em casa, 

me davam atenção, carinho e acima de tudo, muito incentivo. Eu retribuía com 

boas notas, bom comportamento e sempre que precisava, eu me engajava em 

tudo que necessitava de colaboração. Lembro que não dançava quadrilha na 

escola, não tinha roupa típica, porém, certo dia, precisavam de alguém para 

completar a dança, lá estava eu com uma roupa emprestada, só porque careciam.  

Na terceira série, conheci a professora Fabiana. Me espelhava nela, e 

crescia em mim o desejo de me tornar uma educadora, através de seu jeito, sua 

maneira de ensinar e sua organização, fazia tudo para lhe dar orgulho. No último 

ano na escola, com 12 para 13 anos, ainda estudando em tempo integral, comecei 

a fazer curso de corte e costura. Para isso, os professores permitiam que eu 

saísse duas vezes por semana mais cedo para ir ao curso, no qual eu fazia várias 

coisas artesanais, e dizia que seria uma forma de ganhar um dinheiro, pois eu 

sempre demonstrei habilidades manuais, algo que creio ter herdado de minha avó 

materna, além do seu nome Josefa. 

Permaneci no CIEP até o final do ano de 1994 porque o ensino era 

somente até o quinto ano, antiga quarta série. Senti muito em sair do Brizolão, 

apesar de estudar em tempo integral e ter que caminhar todos os dias uns 45 



 

minutos na ida e na volta, pois lá eu tinha oportunidades, não somente de estudar, 

ainda de praticar esportes, e fazer outras atividades, aprender tudo, que é o que 

gosto até hoje. 

  Em 1995, passei a estudar na Escola Municipal Professora Aurelina Dias 

Cavalcanti, bem mais perto da minha casa. Estudei dois anos na parte da tarde, já 

trabalhando como babá nos períodos que não estava na escola. Tive dificuldade 

em me adaptar, dizia aos professores que os alunos que estudavam a no meu 

turno, eram muito imaturos, no entanto, meus professores, meus confidentes, 

diziam que na verdade eu era precoce. Lá conheci outra professora que se tornou 

um referencial para a minha vida, a professora Rita de Cássia, professora de 

Ciências, que me escutava sempre e me estimulava.  

A escola realizava vários passeios, eu me entristecia porque não tinha 

dinheiro, nem mesmo a blusa da escola, que naquela época era comprada e, por 

isso, não podia ir a lugar nenhum. Já sonhava em conhecer lugares, ver e fazer 

coisas diferentes.  

Aos 14 anos, quando obtive a idade mínima permitida, passei a estudar à 

noite, quando meu pai foi diagnosticado com câncer, em estágio avançado, ainda 

com a complicação de uma cirrose. Então, meus irmãos mais velhos passaram a 

manter efetivamente a casa e todas as despesas, conversaram comigo 

perguntando se eu pararia de estudar para trabalhar, pois não tinham como pagar 

meus livros, já que naquela época não ganhávamos livros didáticos. Eu disse que 

passaria a estudar à noite e trabalharia de dia, mas que não deixaria de estudar, 

como eles fizeram, e assim aconteceu.  

Continuei trabalhando como babá até que consegui uma oportunidade em 

uma pequena fábrica de costura, sem muitos direitos e ainda tinha que me 

esconder no banheiro ou fingir que era sobrinha da proprietária, de passagem pelo 

local, quando aparecia fiscalização. Ainda assim permaneci na fábrica até concluir 

o ensino médio, além de um “dinheirinho”, a dona, mesmo sem aprovar muito, 

permitia que eu saísse duas vezes por semana ao longo do expediente que era de 

7 às 17h, para fazer meu curso de inglês, desde que eu trabalhasse aos sábados 

de 7 às 16h para pagar o horário que havia saído para estudar. Ainda permitia que 

eu saísse todos os dias 15 minutos antes do final do expediente, tempo esse que 



 

eu me banhava rápido e permitia que eu chegasse a tempo na escola bem 

distante de casa nessa época. 

Por falar em curso de inglês, consegui a vaga após concorrer com 400 

alunos, foi o que disseram na época, a seleção era por currículo escolar, e como 

havia sido eleita melhor aluna da escola por quatro anos seguidos (não me 

recordo bem como funcionava isso), consegui a vaga no então Centro de Línguas 

da SEMEC (CLS), hoje Centro Interescolar Ulisses Guimarães (CIUG), onde 

atualmente, estudo francês. 

O curso era muito concorrido, ainda que gratuito, eu tinha que comprar os 

livros, caríssimos, eu passava seis meses pagando a uma amiga da escola, 

Marcela, que comprava no cartão de crédito, já que eu não tinha idade para ter 

um, e nem podia, financeiramente falando. Durante o período que estudava, 

conseguia gratuidade nos ônibus para ir ao inglês usando a blusa da escola. 

Depois, já perto do final do ensino médio, o local do curso mudou e passou a ser 

distante, eu tinha que pegar dois ônibus na ida e na volta de casa para chegar lá, 

demorava mais tempo, então tinha que cumprir mais horário na fábrica para 

compensar.  

Como não tinha condições de pagar duas passagens de ida e de volta para 

o CIUG, após terminar o ensino médio, não tinha mais direito à gratuidade, então 

passei a andar quilômetros, por volta de 40 minutos de ida e volta, do ponto final 

do ônibus 1 até o CIUG, assim consegui permanecer no curso até me formar, 

pagando somente o valor de uma condução. O inglês era a concretização do meu 

sonho de menina, falar vários idiomas, além de ser a única possibilidade gratuita e 

de qualidade naquela época, isso fazia tudo valer a pena.  

Ainda foi no CIUG que passei a ver a possibilidade de conhecer mais, a 

sonhar com um intercâmbio, que não se concretizou porque eu não podia parar de 

trabalhar, e isso significaria parar de estudar também, logo, não era uma 

possibilidade para mim. Lá encontrei professores incríveis, como a professora 

Marcia Petti, outro exemplo de educadora para mim, quem fico feliz ter 

reencontrado, agora em fase adulta, e poder compartilhar com ela minha 

caminhada educacional. 



 

Quando saí da Escola Aurelina, fui enviada para o Colégio Estadual Walter 

Orlandini, mas não fiquei satisfeita, mesmo a direção do Aurelina afirmando que 

só os melhores alunos conseguiam vagas lá. Eu queria mesmo era fazer o curso 

de formação de professores (Curso Normal) e me tornar uma professora primária, 

estudando no Instituto de Educação Clélia Nanci (IECN). Fui matriculada no 

Walter Orlandini muito contrariada, mas decidi ir todos os dias no Clélia Nanci em 

busca de uma vaga para estudar lá o Curso Normal durante o dia. 

A coordenação da escola dizia que não tinha vaga para mim no Curso 

Normal, ainda assim insisti por meses. Depois de tanta persistência, disseram que 

se eu realmente quisesse estudar lá, poderia me matricular no curso noturno de 

formação geral, e assim poderia pedir transferência no ano seguinte para o curso 

de minha preferência. Eu me preocupava em como me manteria estudando de dia, 

já que tinha que trabalhar, porém, ainda assim eu o fiz.  

Com a vaga garantida, a luta passou a ser para efetuar minha matrícula na 

escola, pois meu pai já havia falecido, e por causa disso, minha mãe, revezava 

sua moradia entre a Cabaceiras (PB) e São Gonçalo (RJ), mas nesse período da 

matrícula, ela estava na Paraíba. Meus irmãos mais velhos, maiores de idade, 

trabalhavam e diziam que não tinham como perder um dia de trabalho para 

assinar minha matrícula.  

Depois de muita angústia e já as vias de perder a vaga, porque o ano letivo 

já havia começado, alguém que não me lembro o nome (obrigada anjo), me 

sugeriu procurar o Conselho Tutelar e contar minha história, alegando minha 

dificuldade para estudar. Busquei o Conselho imediatamente e a partir daquele dia 

passei a responder legalmente por mim, nunca mais dependi de ninguém para 

assinar minha matrícula.  

 Depois desse feito, finalmente consegui me matricular no Instituto de 

Educação Clélia Nanci, apesar de uns contratempos para efetuar a matrícula, pois 

no meu histórico escolar constava que eu havia estudado no Grupo MUSICAL 

Pedro de Freitas Cavalcante e não no Grupo MUNICIPAL Pedro de Freitas 

Cavalcante, vindo mais uma luta para a correção do histórico e efetivação da 

matrícula, até que novamente “a moça da secretaria” (não me lembro do nome, 

mas obrigada de novo, anjo), passou um corretivo em cima do MUSICAL e alterou 



 

para Municipal, corrigindo meu histórico e concluindo minha matrícula. Acho que 

ali, ela já estava cansada de minha insistência e já tinha percebido que eu não 

desistiria. 

Comecei finalmente a estudar no IECN, até que no ano seguinte, consegui 

a vaga para fazer o Curso Normal, mas vendo que não teria como deixar o 

trabalho na fábrica para somente estudar, não teria como me manter, pois as 

despesas do curso eram muito elevadas, tive que permanecer estudando à noite. 

Amava estudar no Instituto, mesmo que saísse de lá às 22h45, com todos os 

perigos da noite para uma menina de 16 anos. Quando o ônibus das 23h, não 

passava ou ainda quando o motorista passava direto para não levar os 

estudantes, eu tinha que pegar outro ônibus que me deixava distante de casa e 

andar bastante.  

Lembro que um dia cheguei em casa às 01h40 da madrugada. Neste dia, o 

ônibus das 23h não passou, fiquei esperando, deu meia noite e nada, então tive 

que pegar o outro ônibus que me deixava distante, andei muito e com medo por 

ruas escuras. Quando cheguei em casa, mamãe chorava preocupada, certa de 

que havia acontecido alguma coisa comigo. 

Enfim, terminei o ensino médio, e, mais uma vez, não quis participar da 

formatura, também não tinha dinheiro para tanto. Comecei a perseguir o sonho de 

entrar para a universidade pública, enquanto todos diziam que só quem “era 

filhinho de papai” conseguia. Eu brincava de maneira irônica quando assim ouvia, 

respondendo: “eu, se quer tenho pai”, mas repetia para mim mesma que ia 

conseguir.  

A minha inexperiência com vestibular foi um grande obstáculo no início. 

Naquela época os professores pouco falavam sobre isso, ao menos na escola 

pública. Além disso, a gente não tinha diversos conteúdos por falta de 

professores, mas ainda assim eu sonhava. No ensino médio, os livros eram bem 

caros, então eu comprava, dividindo-os com a Marcela (Cel), de forma que uma 

semana o livro ficava com uma e na semana seguinte com a outra, fazendo assim 

um revezamento de livros, mas isso nunca foi um empecilho para bons 

rendimentos ou para estudar. 



 

  O vestibular ainda era próprio de cada universidade, sendo assim, eu teria 

que pagar por várias provas caras, para minha realidade. Eu sem muita referência 

ou informação sobre o vestibular, não sabia que dava para tentar uma isenção de 

taxa, então juntava cada centavo para fazer os exames. Como tinha muita 

defasagem de conteúdos e o vestibular era muito concorrido, comecei a fazer pré 

vestibular comunitário no Colégio Estadual Pandiá Calógeras, aos sábados, já que 

trabalhava e estudava durante a semana toda. Nesse momento, já havia finalizado 

o inglês e não precisava mais trabalhar aos sábados para compensar.  

Às vezes, estudava aos domingos, quando tinha simulado e atividades 

extras, mas confesso que não gostava, pois deixava de participar das atividades 

da igreja. Desde os sete anos, passei a frequentar a Paróquia de Santo Antônio, 

sozinha e por vontade própria, e mamãe permitia que eu fosse com a vizinha. 

Sempre fui muito engajada, cantava no coral, na adolescência passei a liderar o 

grupo jovem e movimentos paroquiais, adorava os trabalhos voluntários, ir a asilos 

ou orfanatos me faziam sentir melhor, e não olhar para minhas dificuldades. Além 

disso, participava de atividades teatrais e que envolviam estudos. Penso que a 

minha caminhada religiosa também fez toda a diferença, pois na igreja e no 

convívio com demais jovens, inclusive mais abastados, despertava mais e mais o 

meu interesse por estudar e por viajar, para ir além mesmo; também não sei como 

seria se eu não tivesse saído do universo em que vivia com os jovens do meu 

bairro, o futuro de muitos não foi tão positivo...  

Sempre sonhei em estudar na Universidade Federal Fluminense (penso 

que na minha época era o sonho de todos que eram moradores de São Gonçalo e 

Niterói), entretanto prestei vestibular para a Universidade Estadual do Rio de 

Janeiro (UERJ), que era mais próximo a minha casa, no caso da Faculdade de 

Formação de Professores (FFP). No primeiro ano que tentei o vestibular, fui 

aprovada para o curso de Letras, mas por inexperiência (naquela época eu 

achava que só quem tirava notas como 9 ou 10 eram aprovados), acreditei que 

não tinha passado. Fiquei muito decepcionada, e só depois, quando casualmente 

encontrei um ex professor na rua, Alex (que me deu as melhores e mais 

engraçadas aulas de química na vida), outro grande incentivador, do pré-vestibular 

comunitário,  contei o ocorrido mostrando para ele minhas notas, ele me disse que 



 

havia sido aprovada. Fui à UERJ, mas já havia perdido o prazo de matrícula, 

então não consegui entrar.  

Fiquei muito triste, mas não desisti. No ano seguinte comecei a fazer pré-

vestibular comunitário à noite na Paróquia São Pedro de Alcântara em São 

Gonçalo, onde conheci o professor de geografia Miguel Marins, em quem passei a 

me espelhar na vida. Insisti no vestibular, continuei perseguindo o sonho, mas 

comecei a pensar na possibilidade de fazer um curso técnico para garantir uma 

profissão, mesmo que técnica, que poderia trabalhar pagar mais.  

Lembro ainda que logo depois que saí da fábrica, quando estava próxima a 

concluir o curso de inglês, consegui uma oportunidade para trabalhar como 

garçonete em um restaurante. Um dia, quando fui falar com o proprietário que 

precisaria sair em meio ao expediente para as aulas de inglês, que mudavam de 

horário semestralmente, ele me disse que pobre não precisava fazer inglês, não 

permitindo minha saída o que culminou na minha demissão, contrariando a 

vontade de minha família.  

Comecei então a procurar um emprego mais formal após deixar a fábrica, e 

depois de terminado o inglês e o ensino médio, eu já tinha 18 anos. Passei a 

trabalhar como freelancer em outra fábrica, mas sempre procurando emprego 

registrado, porque queria conquistar meu primeiro emprego de carteira assinada. 

Distribuía currículos semanalmente no Centro do Rio de Janeiro e região, em 

todas as agências de emprego existentes. Às vezes só tinha dinheiro para a 

passagem, tomava cafezinho nos locais que davam café de graça e levava uma 

garrafa de água, na verdade, ganhava os vales transporte (naquela época em 

papel) e também o almoço, do namorado, outro grande incentivador para que seu 

estudasse, viajasse e fosse além.  Fazia tudo isso sempre em companhia de um 

livro, sempre estudando algo. 

Consegui finalmente a primeira assinatura na carteira de trabalho, uma 

vaga temporária de final de ano, como operadora de telemarketing, que durou 

bem pouco tempo e tive que retornar à fábrica, embora ainda buscando um 

emprego efetivo que me possibilitasse continuar a estudar. Comecei então a fazer 

curso técnico em Turismo e Hotelaria, enquanto não conseguia fazer a graduação. 

Na verdade, fiquei desestimulada ao descobrir que os cursos eram integrais, 



 

pensava que se não tinha conseguido aos 14 anos, estudar sem trabalhar, como 

faria isso agora já adulta. 

Assim vi no curso técnico uma saída e oportunidade para realizar meus 

sonhos de continuar a estudar e começar a viajar. Naquela época já tinha decidido 

que queria fazer graduação em Turismo na UFF. Terminei o curso técnico, mas 

não conseguia oportunidade de emprego porque não tinha experiência e por ser 

jovem. A primeira experiência de emprego efetivo no Brasil era (ou é ainda) uma 

grande luta. Como ter experiência sem oportunidade? Como ter mais idade se é 

seu primeiro emprego?  

Como não conseguia nenhuma oportunidade no turismo e nem na hotelaria, 

consegui finalmente um emprego em uma imobiliária. Como o salário era muito 

baixo e queria juntar dinheiro para estudar e viajar, continuava trabalhando 

também na fábrica, visto que durante a semana trabalhava meio turno na 

imobiliária e trabalhava os finais de semana de 8h às 18h, folgando em finais de 

semana alternados. Quase todos os meus finais de semana de folga eram para 

pequenas viagens que conseguia pagar. 

Saí da imobiliária pequena para uma maior, aliás, uma das maiores de 

Niterói (RJ), no entanto, lá encontrei um grande empecilho para estudar. O salário 

era satisfatório, mas trabalhava uma semana de 8 às 14h e na semana seguinte 

de 14 às 20h, o que não permitia que eu estudasse. Quando fui conversar com o 

proprietário sobre a possibilidade de fixar meu horário de trabalho, pois eu tinha o 

anseio de continuar estudando, ele respondeu de maneira agressiva que “pobre 

não precisava estudar”. Dessa forma, pedi minha demissão, antes mesmo que 

terminasse período de experiência.  

Retornei para trabalhar na confecção de costura da Tia Sú (como fui para lá 

muito menina, me acostumei chamar os donos de tios). Por ser boa “funcionária”, 

eles sempre permitiam que eu retornasse, e há 20 anos é assim! Mas continuei 

estudando, fazia vários cursos, informática, secretariado, etc., tudo que fosse 

gratuito ou que desse para eu custear. Sempre estudando e querendo aprender 

mais. 



 

Decidi então fazer o curso de Guia de Turismo, já que ainda não podia 

fazer a faculdade. Foi aí que me apaixonei definitivamente. Eu via no curso a 

possibilidade de viajar, estudar tudo e continuamente, e ainda ganhar para isso, 

ou seja, receber para fazer as duas coisas que mais gostava (e gosto), estudar e 

viajar. Terminei o curso em 2008, mas como estava empregada em uma empresa 

referência em Engenharia de Combate a Incêndio, continuei trabalhando lá. Tinha 

entrado como recepcionista e fui crescendo. Tinha um cargo de Gestão de 

Contratos e ainda estava vinculada ao departamento de Licitações, o que permitia 

que eu fosse uma funcionária respeitada, com horários flexíveis e bons 

rendimentos, permitiam que eu viajasse, sendo assim meus feriados prolongados 

e férias.  

Agora então já tinha a possibilidade de retomar o meu sonho de fazer 

faculdade. Já acreditava que podia pagar, embora eu sonhasse em estudar numa 

universidade pública, não podia parar efetivamente de trabalhar para o curso 

integral. Decidi então fazer o ENEM, e para minha alegria, mesmo estando fora 

dos cursinhos de vestibular há tempos, consegui uma boa colocação, sendo 

aprovada no vestibular da UFF para Turismo naquela época, mas optei por 

continuar trabalhando e fazer o Curso de Licenciatura em Turismo pela Fundação 

Cederj. 

 Como o curso era semipresencial, eu pude continuar trabalhando, além de 

estudar e viajar. Lembro que quando disse que havia sido aprovada, meu diretor 

disse que pagaria o curso de graduação para mim, desde que fosse na área 

escolhida por eles, como Engenharia, por exemplo. Eu rejeitei a proposta, disse 

que havia lutado para conseguir passar e que não ia abrir mão de fazer o que eu 

sonhava, para fazer o que era bom para a empresa, e assim o fiz. 

Lembro bem o dia em que assinei minha matrícula, em 2011. O curso de 

pós-graduação em turismo na UFF ainda nem existia, mas assinei minha matrícula 

repetindo para mim mesma que faria meu mestrado na UFF. Lembro ao longo da 

graduação quando repetia isso para os colegas, eles se impressionavam e até 

riam um pouco da minha determinação (meio loucura, já que nem existia o curso 

ainda). 



 

Durante a graduação comecei então a sentir necessidade e o anseio de 

saber e conhecer mais das minhas origens, algumas características inerentes a 

mim que eu não encontrava no jeito de ser do povo fluminense – “no carioca”. 

Decidi então viajar pelo Nordeste e conhecer mais sobre minha região e 

especialmente sobre minha terra. Neste período minha mãe já havia retornado 

definitivamente para a Paraíba, morando na zona rural de Cabaceiras, onde tanto 

amava. Comecei então a aproveitar cada oportunidade que tinha para ir ao 

nordeste, todos os cantos possíveis, finalizando a “expedição por mim mesma”, 

pela minha Paraíba. 

Aqui no Rio de Janeiro poucos sabiam das minhas origens, especialmente 

no meio profissional ou acadêmico. Eu não costumava falar sobre isso porque em 

determinado tempo isso era motivo de chacota (e ainda é por parte de sujeitos 

xenofóbicos). Como minha fala foi praticamente formada aqui, nunca tive muito 

sotaque, então facilmente isso era disfarçado, mas me inquietava. Eu precisava 

me conhecer, desbravar minhas origens, compreender minhas características, e 

assim o fiz. Isso foi um encontro comigo mesma, mudou completamente meu olhar 

e meu falar; ou seria o meu não falar sobre minha história?! 

Após esse período de viagens, decidi deixar a empresa de engenharia, pois 

não fazia mais sentido para mim. Passei a trabalhar por conta própria: fazendo 

artesanato, trabalhos manuais em geral, e vendendo, conseguia me manter assim, 

ainda que com certa dificuldade, mas tinha decido não mais trabalhar em algo que 

não me identificava e que muitas vezes me exigia realizar ou participar de coisas 

que não concordava. Desejava me voltar para a área que escolhi e estudar mais. 

Durante a faculdade, continuei fazendo outros cursos e agora queria 

direcionar meu conhecimento e não mais trabalhar porque tinha que pagar as 

contas. Estava na hora de lembrar o que aos sete anos eu repetia, “falar vários 

idiomas”, então comecei a estudar espanhol, e conclui o curso logo após a 

graduação, o que me possibilitou atuar no Encontro Niterói com América do Sul, 

recebendo e acompanhando grupos diversos e autoridades de outros países, por 

exemplo, a então Ministra de Turismo do Chile, artistas e personalidades. Foram 

trinta dias intensos de trabalho, falando o idioma, mesmo cheia de receios, mas 

que me fizeram “viajar” sem sair de Niterói, estar em encontro com diversas 



 

culturas e diferentes países, algo que eu ainda não tinha a possibilidade financeira 

de realizar.  

A graduação foi uma experiência extraordinária, de crescimento profissional 

e pessoal, mesmo com todas as lacunas e preconceitos que pairam ao redor do 

Ensino a Distância no Brasil, quiçá no mundo. Posso afirmar que perdi algumas 

oportunidades de emprego por citar minha relação com a EAD. Entretanto, o 

ensino semipresencial exigiu de mim mais disciplina e perseverança, além de abrir 

mão de sábados e domingos para fazer provas. Por sorte, minha turma era 

incrível, íamos em todas as tutorias presenciais e participávamos de tudo que 

acontecia no Polo ou na “nossa” Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. 

Além de engajados, formamos uma verdadeira família, que permanece até os dias 

atuais.  

A Licenciatura em Turismo ainda me permitiu meu primeiro contato com a 

sala de aula, uma vez que estagiei em quatro unidades escolares diferentes, 

dentre elas, o Colégio Estadual Antônio Prado Júnior, que oferece formação 

técnica em Guia de Turismo e Agente de viagens; O Colégio Estadual Júlia 

Kubitschek, com curso de formação de professores e educação de jovens e 

adultos; e no Liceu Nilo Peçanha, em Niterói, onde mesmo em meio às greves 

daquele ano, tive a oportunidade de ser a última estagiária, a de número 2000, na 

disciplina de Geografia com o professor Heraldo Mesquita, outra grande referência 

de educador na minha vida. Essas experiências confirmaram meu desejo para 

atuar na docência atrelada ao turismo. 

Em 2012, comecei a trabalhar no Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES) como funcionária terceirizada, atuando na recepção 

de comitivas de estrangeiros, no atendimento ao público e atuando diretamente 

nos eventos internos e externos do banco. Também iniciei minha trajetória 

atuando em cerimoniais e eventos, algo que faço até hoje, que também me agrega 

bastante. 

O último ano da graduação se configurou como ano de extrema dificuldade 

pessoal, pois minha mãe apresentou um câncer, o mesmo que o meu pai havia 

falecido quando eu tinha acabado de completar 16 anos e veio a falecer nove 

meses após a descoberta da doença. Como eu estava no final da graduação e ela 



 

residia em Cabaceiras, em 2014, em todas as oportunidades que tive para viajar 

ou me ausentar do trabalho, ia à Paraíba para acompanhar o tratamento da minha 

mãe. As últimas avaliações a distância das disciplinas da graduação, foram 

realizadas no hospital em Campina Grande. Enquanto ela fazia  a hemodiálise, eu 

permanecia sentada no banco (duro) da recepção e utilizava o wifi do hospital, que 

apesar de proibir o fornecimento da senha, as recepcionistas gentilmente me 

forneciam para que eu pudesse concluir meus trabalhos.  

Em setembro de 2014, mamãe veio a falecer. Era fase final da graduação. 

Fui ao velório da minha mãe em Cabaceiras, e como Cederj era extremamente 

burocrático para a realização de segunda chamada de provas, o que poderia nem 

acontecer no mesmo semestre, e não cogitava não concluir a graduação naquele 

ano, retornei de Cabaceiras do sepultamento da minha mãe diretamente para a 

realização das minhas ultimas avaliações semestrais (tentei estudar um pouco 

durante o voo). Por sorte recebi muito carinho e acolhida de meus colegas e 

professores, que entre uma prova e outra me davam colo. 

 Depois de seu enterro, não havia retornado à Cabaceiras até a pesquisa 

de campo do mestrado, algo muito marcante para mim e para minha história. 

  Construí o meu Trabalho de Conclusão de Curso da Licenciatura, 

derramando, literalmente, lágrimas em cima dos livros, após três meses da morte 

de minha mãe. Isso só foi possível pelo apoio e incentivo de outro educador que 

marcou minha vida, o professor Ramofly Bicalho, meu orientador, que lia meus 

escritos, tão amadores e inexperientes, em meio aos seus muitos trabalhos e 

viagens que realiza e desenvolve. Seu incentivo e sua capacidade de me motivar 

em meio a todas as questões pessoais (ainda perdi a casa onde morava, que foi 

demolida três meses após a morte dela), foram fundamentais para que eu 

conseguisse concluir essa etapa.  

Apresentei meu TCC cinco meses após enterrar minha mãe, aquela que 

mesmo longe, era o pilar da minha vida. Dediquei o trabalho em sua memória. O 

professor Ramon, mesmo diante de todas as minhas lacunas, foi quem primeiro 

me estimulou em relação ao mestrado. Lembro no dia da minha apresentação, ele 

repetindo que eu havia sido academicamente perfeita e que me via no mestrado e 



 

indo além. Fiz questão de compartilhar com o mesmo a minha aprovação no 

processo do mestrado e agradecê-lo. 

No ano de 2015, ano de minha colação de grau, iniciou o Curso de Pós 

Graduação Stricto Sensu da UFF. Quando fiquei sabendo, logo me lembrei do que 

falei quando assinava minha matrícula da graduação “vou fazer mestrado na 

UFF”. Logo que peguei meu certificado da graduação, entendendo que poderia 

participar do processo para a segunda turma, fui à Universidade conversar com o 

professor que haviam me indicado como sendo o responsável pelo curso. Retornei 

após o fatídico encontro, muito cabisbaixa e desmotivada, visto que ele afirmou 

que eu não teria capacidade de passar, uma vez que eu era egressa do Cederj e 

conforme as palavras dele eu “era muito crua” para o mestrado. Ele me 

aconselhou a retornar para casa e começar a produzir artigos para melhorar meu 

Currículo Lattes; nas suas palavras: “aquecer o Currículo Lattes”. 

Sai da UFF disposta a mudar aquela realidade, mas sabia que escrever 

artigos poderia não “aquecer” meu Lattes de uma hora para outra. Saí de lá e fui 

diretamente me inscrever em um Curso de Especialização. Não poderia ser 

qualquer curso. Mesmo sem saber bem como seria para pagar o curso nos 

próximos dois anos, me matriculei na especialização em Docência do Ensino 

Superior.   

Naquele período, estava disposta a não mais trabalhar somente para pagar 

as contas para sobreviver, queria trabalhar com turismo, queria dar aula também. 

Comecei a pesquisar outras possibilidades de melhorar meu Lattes, focada no 

mestrado. Foi então que uma amiga (Géssicão, foi a primeira pessoa que conheci 

na graduação, lembro que no dia da matricula estava preocupada com o horário 

do trabalho e ela gentilmente me cedeu seu lugar na fila para que eu não me 

atrasasse, a mesma me acompanhou no dia da matricula do mestrado, obrigada 

amiga. Do Cederj para a vida!) me falou que havia a oportunidade de trabalhar 

como pesquisadora no Inventário da Oferta turística (IOT) do estado do Rio e que 

o processo aconteceria pela UFF.  

Inscrevi-me sem pensar duas vezes, participei do processo, e mesmo sem 

saber como seria para ficar e me manter por trinta dias na Costa do Sol, aceitei, 



 

tudo em pró do Lattes, e para trabalhar de algum modo no turismo, vislumbrando a 

vida acadêmica.  

A experiência de participar do IOT foi grandiosa, enquanto pesquisadora e 

pessoa. Foram dias e noites de intenso trabalho a fim de mapear toda oferta 

turística de sete municípios da Costa do Sol. Para minha grata surpresa, durante a 

realização das pesquisas, um dos professores coordenadores de campo usava um 

crachá, e ao observar seu nome, me deparei com um sobrenome que me era 

familiar, Fonseca Filho. Ao conferir seu currículo, me dei conta que ele foi a minha 

principal referência utilizada na escrita de meu TCC, que teve como temática o 

turismo pedagógico, no qual abordei o turismo no fomento da educação. Foi 

surpreendente porque, pensei se tratar de um senhor mais velho (mas na verdade, 

ele tem quase minha idade), pela sua vasta experiência acadêmica. Além disso, 

não imaginava que fosse vinculado à UFF, uma vez que somente o relacionava 

com a Universidade de São Paulo (USP), onde ele fez o Doutorado.  

Durante o IOT, atuando repetidas vezes ao lado do Professor Dr. Ari da 

Silva Fonseca Filho, e percebendo sua simplicidade no tratamento dos 

pesquisadores, falando de igual para igual, me senti à vontade para relatar meus 

sonhos em relação ao mestrado, falando ainda que discretamente, sobre minha 

trajetória. Por sorte, no caminho da vida encontramos professores empáticos e 

que estimulam nossos sonhos, fazendo toda diferença na nossa vida. O professor 

Ari disse que enxergava em mim o perfil de uma acadêmica, me estimulando a 

cursar uma disciplina no curso de mestrado como aluna ouvinte, algo que eu não 

sabia que era possível. Na época, lamentei o fato dele ainda não ser professor 

titular do mestrado, pois não seria possível tê-lo como futuro orientador. 

Retornei do IOT Costa do Sol e me inscrevi para fazer a disciplina de 

Gestão de Pessoas com a professora Doutora Carolina Lescura, outra professora 

que se tornou um exemplo para mim. Cumpri a disciplina, e foi uma experiência 

engrandecedora, com intuito de definir a linha de pesquisa na qual seguiria e 

conhecer um pouco mais do mestrado. Também pensei em cursar a disciplina da 

professora Fábia Trentin, mas não consegui realizar, em virtude do excesso de 

atividades da Pós e também porque havia ingressado em um curso de língua 

francesa, retomando o sonho dos idiomas. 



 

No segundo semestre de 2016, surgiu a oportunidade de atuar novamente 

como pesquisadora no IOT, dessa vez na Costa Verde, pesquisando três 

municípios da região. Focada no projeto mestrado, fiquei 17 dias na Costa Verde, 

outra experiência enriquecedora, e para mais uma surpresa, dessa vez a 

professora coordenadora de campo era a professora Fábia Trentin, outra 

educadora, exemplo de professora por quem nutro profundo carinho e admiração. 

Logo no início do ano de 2017, iniciou-se o processo do mestrado para a 

terceira turma. Era um ano muito importante e intenso na minha vida pessoal, visto 

que estava de casamento marcado para o mês de outubro. Além disso, eu ainda 

estava na especialização, no francês e trabalhando muito. Entretanto, não poderia 

perder a oportunidade de fazer o processo, ao menos para conhecer e me 

familiarizar. Para minha alegria, ao ler o edital, percebi que constava entre os 

nomes de docentes do mestrado, o professor Ari. Então, ao preparar o meu 

projeto direcionado para educação e turismo, o indiquei como primeira 

possibilidade de orientador.  

Fiz grande parte do processo em silêncio, sem que ninguém soubesse, pois 

todos a minha volta falavam que eu era louca por estudar tanto, por estar com a 

especialização, francês e disciplina de mestrado, e ainda trabalhando com eventos 

e com a costura, às vésperas do casamento. Considerando que como não tinha 

muito suporte pessoal, tive que organizar tudo praticamente sozinha. Então, 

estudava madrugada a fora, dentro do ônibus, em pé nas filas, na hora do almoço, 

em qualquer momento possível. Aos poucos fui sendo aprovada nas etapas até 

que um dia, meu noivo percebeu meu excesso de estudo e tensão, eu decidi 

revelar para ele que, felizmente, mesmo sem entender muito me deu todo apoio. 

Antes da arguição oral, a defesa do projeto, eu mal conseguia respirar. 

Tinha crises de tosse de tão nervosa, porque tudo isso era (e é) muito importante 

para mim. Durante a espera, encontrei poucos minutos antes de entrar na sala, no 

corredor do bloco H, a professora Fábia. Ela olhou nos meus olhos cheios de 

lágrimas e tensão, me olhou profundamente e me disse: “Calma, você consegue”. 

Novamente a atitude de empatia de um professor em um simples gesto, fez toda 

diferença na minha vida, e é assim que eu vejo a educação, que eu quero realizar, 

fazendo a diferença na vida do outro. 



 

  A aprovação me trouxe toda alegria e emoção. Era a superação de tantos 

obstáculos juntamente com a realização do sonho de estudar na Universidade 

Federal Fluminense, de estudar turismo juntamente com educação, de estar na 

educação pública e de qualidade. Enfim, de seguir adiante na minha vida 

acadêmica, e dizer aos outros que duvidam de pessoas de origem simples e 

oriundas do EAD, que somos capazes sim! 

O primeiro semestre do Mestrado foi bem intenso e exaustivo. O processo 

de adaptação juntamente com as atividades da especialização, do trabalho, do 

francês e dos preparativos para o casamento, que aconteceu exatos dois meses 

depois do meu ingresso. Lembro que entreguei meu primeiro artigo de conclusão 

de disciplina dois dias após o casamento, ou seja, durante a minha lua de mel, 

que abri mão de ter por conta do mestrado. Ainda vieram à tona todos os conflitos 

de identidade, cobranças pessoais e acadêmicas.   

Aconteceu então o primeiro encontro voltado para orientação. O professor 

Ari tinha acabado de retornar de suas férias, empolgado, dizendo que havia 

conhecido o lugar que sonhava conhecer há tempos. Curiosa, perguntei que lugar 

tão especial era esse, e para minha surpresa, era Cabaceiras, minha terra natal, 

algo que ele nem desconfiava. Foi uma emoção muito grande! Ele então sugeriu 

que fosse meu campo de pesquisa, visto que tínhamos uma temática, mas não 

tínhamos o campo. Isso se mostrou desafiador para mim, por toda relação 

pessoal, pelas limitações financeiras, por perceber que isso seria um “mergulho 

em mim mesma”, mas, por outro lado, eu teria que ser a pesquisadora. 

No final do ano de 2017, novamente estimulada pelo professor Ari, decidi 

fazer prova de reingresso para cursar Bacharelado em Turismo, também na UFF 

(meu sonho inicial). Tal ideia surgiu em virtude dos concursos para professores na 

área de turismo, serem direcionados para Bacharéis, logo, eu enquanto 

Licenciada, ficava impedida de concorrer a qualquer vaga. Realizei a prova e 

passei, sendo aprovada já para o primeiro semestre de 2018.  

Em 2018/1, eu estava no mestrado, na especialização, na graduação em 

turismo e no francês, além de continuar trabalhando, inclusive finais de semana. 

Ainda assim, foi um semestre apenas com aprovações e conquistas, que fizeram 



 

valer a pena cada noite mal dormida ou quase não dormida, em direção à 

realização de meus sonhos e continuidade de meus estudos.  

Em agosto de 2018, antes mesmo da qualificação, realizei minha pesquisa 

de campo, com o apoio de meu orientador. Em setembro, também junto com o 

professor Ari, participamos do XV Encontro Nacional de Turismo com Base Local 

em Recife (PE), apresentando um trabalho sobre a cooperativa ARTEZA, 

destacada nesta dissertação. Em novembro de 2018, consegui concluir o TCC da 

minha especialização sendo aprovada com nota máxima, abordando as 

possibilidades e dificuldades da Educação a Distância, a partir do caso do Cederj. 

Em dezembro de 2018, concluí a primeira etapa do mestrado com a Qualificação.  

 O primeiro semestre de 2019 foi repleto de alegrias. Fui aprovada em alguns 

concursos, para professor substituto da FAETEC e do Colégio Pedro II, além da 

aprovação em primeiro lugar nos processos seletivos para tutoria presencial e a 

distância para atuar no Cederj. Orgulha-me ainda participar do Projeto de Tutoria 

da Faculdade de Turismo e Hotelaria – FTH, nota cinco em ambos os cursos, 

como Tutora do Curso de Hotelaria.  

Ainda no primeiro semestre de 2019, decidi assumir minha identidade de 

JoseFina (nome da minha boutique itinerante, em que crio e confecciono produtos 

artesanais e personalizados). Artesã, devidamente cadastrada, inclusive, 

assumindo uma fala da professora Helena Catão, em uma aula sobre Identidade, 

em que ela disse que “temos o direito de ser e ter várias identidades, ser mulher, 

mãe, dona de casa, professora, acadêmica”... e eu complemento, ser guia de 

turismo, turismóloga, empreendedora, poliglota, aluna, artesã, aprendiz! Fala essa 

que fez toda a diferença na minha vida em meio a todos os conflitos identitários no 

início e ao longo do mestrado. 

Como futuro próximo, almejo continuar sonhando, concluir no próximo 

semestre o Bacharelado em Turismo, novamente tendo o professor Ari como meu 

orientador, bem como concluir também meu terceiro idioma estrangeiro, o francês. 

Sonho ainda com tempos melhores em que eu possa me dedicar e promover o 

turismo e a educação com qualidade, mas me preocupo muito com o atual cenário 

político e educacional do país. Quero retornar à minha Cabaceiras, de modo a 

apresentar os resultados de nossa pesquisa e incrementar um projeto voltado para 



 

educação turística nas escolas do município. Dar continuidade a minha vida 

acadêmica em direção ao doutoramento, e não desistir nunca, jamais de ser 

alguém melhor. 

A menina que não tinha livros, hoje escreve um livro! 

Quanto mais digam que não sou capaz, mas eu realizarei. 
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INTRODUÇÃO 

 

O turismo é um fenômeno social contemporâneo e global, que se configura 

pelos deslocamentos de indivíduos motivados por conhecer novos lugares ou 

mesmo retornar a determinada localidade ou ainda, em busca de experiências ou 

repouso pessoal. Trata-se de um processo complexo, que afeta e envolve 

comunidades, agentes da esfera pública e privada; ocasionando transformações 

que podem ser benéficas ou trazer danos à cultura e ao meio ambiente da 

localidade. Barretto (2003, p. 20) afirma que: 

O turismo consiste no deslocamento de pessoas que, por diversas 
motivações, deixam temporariamente seu lugar de residência, visitando 
outros lugares, utilizando uma série de equipamentos e serviços 
especialmente implementados para esse tipo de visitação. A atividade dos 
turistas acontece durante o deslocamento e a permanência fora da sua 
residência. 

 

Com isso, a autora adverte que sendo o negócio apenas uma parte do 

fenômeno turístico, ao analisá-lo apenas pela perspectiva econômica, corre-se o 

risco do distanciamento da dimensão antropológica, identificando os turistas não 

como pessoas, mas meros portadores de dinheiro (BARRETTO, 2003).  

Da mesma forma, Barreto (2003) ainda destaca que refletir sobre turismo 

apenas pela dimensão socioantropológica e ambiental pode se distanciar de suas 

derivações no plano econômico, compondo visão romântica e deslocada da 

própria origem e histórico da atividade. 

 Portanto, turismo é uma atividade realizada por indivíduos em sociedade e 

devido a este fator, pode propiciar novas descobertas que podem ser positivas ou 

negativas, dependendo de como a atividade é pensada e planejada. 

O turismo configura através do desenrolar das relações sociais e da 

apropriação dos espaços, suas buscas diversas e permanentes que propiciam 

descobertas de novos destinos potenciais turísticos, permitindo que os processos 
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de turistificação ocorram em determinada localidade, de maneira que possa trazer 

novas reflexões e olhares. 

  Muitas são as dificuldades encontradas pelo docente educação brasileira, em 

que múltiplos obstáculos são provenientes das lacunas existentes no sistema 

educacional e das desigualdades sociais da população brasileira. O município de 

Cabaceiras (PB), em seu contexto reforçado pelas desigualdades regionais, se 

apresenta dentro desse panorama de contrastes brasileiros, seja nos aspectos 

que tangem o fenômeno turístico, seja no âmbito da educação ou mesmo nos 

aspectos sociais.  

  A ida à campo possibilitou um diagnóstico geral, para observar a ocorrência 

de manifestações que podem ser caracterizadas dentro dos conceitos que tangem 

a da educação turística, uma vez que escolas do município e região, 

especificamente, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Abdias Aires de 

Queiroz, onde foram feitas as observações de campo, são realizadas  atividades 

extracurriculares em localidades tidas como turísticas.  

  Cabaceiras recebe - de acordo com os registros documentados nos 

principais pontos e atrativos turísticos da cidade, como o Museu Histórico, 

Memorial Cinematográfico e Lajedo de Pai Mateus - grupos de turismo pedagógico 

oriundos de diversas outras localidades, até mesmo de outras capitais do 

Nordeste, por exemplo, de Campina Grande e João Pessoa (PB), interessados em 

realizar pesquisas de campo e estudos do meio nos atrativos do município, 

relacionados à cultura e ao cinema, e de modo mais efetivo, buscam os lajedos 

existentes na localidade, as partes integrantes do Projeto do Geoparque Cariri 

Paraibano.  

  Ainda em uma constatação preliminar, foi possível perceber que as escolas 

municipais de Cabaceiras, habitualmente realizam atividades extracurriculares que 

configuram-se como educação turística, embora não abordadas ou denominadas 

como tal, (talvez por não serem reconhecidas pelas unidades educacionais com 

essa nomenclatura). Isso foi possível verificar de modo mais específico, no diálogo 
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junto à direção da escola Abdias Aires de Queiroz – objeto desse estudo, em que 

a diretora enfatiza: 

Os professores sempre levam os alunos para estudos fora da escola: no 
museu, no memorial, no Lajedo de Pai Mateus ou em outros pontos 
turísticos da cidade. Nós incentivamos e apoiamos essas atividades e as 
ações definidas pelos professores, mas chamamos de atividades fora da 
escola (BARBOSA, 2018)1. 

 

   Entretanto, mesmo sendo observado o cenário das atividades se 

configurando dentro da fundamentação do turismo pedagógico, entendemos a 

necessidade de se investigar mais profundamente o fenômeno e suas 

manifestações em Cabaceiras, bem como possibilidades existentes, o que 

propomos ao longo da construção desta dissertação. 

  Diante dessa realidade, o turismo, ao ser inserido na educação básica, deve 

se pautar nos aspectos sociais, culturais, econômicos, sendo identificado como 

fator de desenvolvimento, passível de promover efeitos positivos e negativos 

numa determinada localidade e comunidade. Para minimizar esses efeitos 

negativos, como aponta Fonseca Filho (2013):  

[...] a necessidade de se desenvolver a educação turística no sentido de 
informar e envolver autóctones e moradores no processo de 
desenvolvimento turístico, seja na proteção ou preservação do patrimônio 
cultural local ou mesmo na oferta de cursos que visem a profissionalização 
da comunidade para atender turistas (FONSECA FILHO, 2013, p.60). 

   

  A realização da atividade turística como parte da educação, de acordo com 

os conceitos abordados inicialmente, apresenta caráter que pode ser considerado 

como imprescindível em uma localidade turística ou com potencial para o turismo, 

tal como o município de Cabaceiras, a ser apresentado mais efetivamente no 

decorrer dos escritos. 

  Portanto, o presente estudo tem como objetivo geral compreender como o 

turismo está sendo desenvolvido no município de Cabaceiras, localizado no sertão 

                                                           
1 Para evitar a exclusão de conteúdos ou mesmo dar a mesma ênfase de algumas falas, em 

determinados momentos, optou-se por apresentar trechos das entrevistas em formato de citação. 
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da Paraíba, tendo em vista o desenvolvimento de atividades ligadas ao turismo 

pedagógico nos principais atrativos turísticos locais.  

Dessa forma, como objetivos específicos, propomos: 

● Estudar o turismo do município de Cabaceiras (PB), segundo as 

características que compõem o perfil do município, para identificar as 

possibilidades de fomento do turismo pedagógico na localidade; 

● Levantar experiências de turismo pedagógico em Cabaceiras (PB), 

considerando os principais grandes centros emissores de turistas do Estado, tais 

como Campina Grande e a Capital João Pessoa (PB); 

● Analisar o contexto da educação municipal local, com o propósito de saber 

como o turismo é percebido pelos professores e estudantes, isto é, se aspectos 

que caracterizam o turismo pedagógico acontecem nesse contexto escolar, e 

ainda, se realizam atividades extracurriculares no município e região; 

● Propor orientações para a educação turística local, sensibilizando 

educadores e educandos, bem como demais agentes envolvidos no processo de 

ensino aprendizagem, para o turismo no município, a partir das manifestações do 

turismo pedagógico na localidade. 

Para tanto, a metodologia do presente trabalho se pauta na abordagem 

qualitativa, com a pesquisa bibliográfica acerca dos temas: turismo (BARRETTO, 

2003); turistificação (KNAFOU, 1999; FRATUCCI, 2014); turismo pedagógico, 

estudo do meio (FONSECA FILHO, 2007, 2013; PONTUSSCHKA et al. 2009), 

Cabaceiras (CABACEIRAS, 2018; IBGE, 2018), abordando-se suas características 

e seu  turismo.  

Em primeiro lugar, realizou-se pesquisa documental com base no projeto 

político pedagógico da Escola Municipal Abdias Aires de Queiroz, no documento 

oficial da Secretaria Municipal de Educação de Cabaceiras que apresenta o 

diagnóstico com dados de 2019, e em documentos complementares que abordam 

o turismo e o processo de desenvolvimento social e turístico do município, sendo 

um deles o que trata do projeto “Roliúde Nordestina” – referenciando ao 

desenvolvimento do turismo cinematográfico em Cabaceiras. Ademais, verificou-

se registros documentais que explicitam a trajetória do maior evento turístico da 
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cidade – a Festa do Bode Rei e, por fim o Estatuto oficial que trata da fundação da 

Cooperativa de Curtidores e Artesãos em Couro de Ribeira (ARTEZA), parte 

fundamental no processo de desenvolvimento econômico e social de Cabaceiras, 

que é símbolo de manutenção da tradição no que tange o ofício coureiro, símbolo 

de resistência, por ser grande responsável pela diminuição dos elevados índices 

de êxodo rural na cidade e região. 

Em segundo lugar, fez-se também um levantamento bibliográfico a fim de 

identificar teorias relacionadas às temáticas abordadas na pesquisa que 

direcionassem as principais metodologias para a realização dessa pesquisa. 

Em terceiro lugar, foi realizada pesquisa de gabinete por meio, virtual para 

se identificar as Agências de Viagens e Turismo que atuam ou descrevem suas 

atividades como turismo pedagógico no Rio de Janeiro, a fim de observar as suas 

abordagens nos exemplos locais; apresentando assim, especificamente, o Projeto 

Conhecer da Agencia Forma Turismo, que se destaca no desenvolvimento do 

turismo pedagógico no Brasil. 

Por fim, a pesquisa de campo, preliminarmente, foi realizada pela internet, 

identificando-se agências com propostas de turismo pedagógico em Cabaceiras 

(PB), tendo em vista dois centros emissores, Campina Grande e João Pessoa. 

Nessa etapa aconteceu os primeiros contatos com a Empresa de Turismo da 

Paraíba (PBTUR) e com agentes locais envolvidos no processo turístico, que 

pudessem contribuir com informações iniciais sobre o turismo e a educação em 

Cabaceiras. 

Num segundo momento, ocorreu a ida ao município para registros 

fotográficos, observação direta e realização de entrevistas a partir de 

questionários semiestruturados, pensando na melhor adequação ao contexto da 

pesquisa, com a finalidade de captar as percepções dos múltiplos agentes do de 

Cabaceiras, gestores, professores e estudantes, vinculados à governança do 

município, do contexto educacional da cidade e da Escola Abdias Aires de 

Queiroz, onde se concentram parte de nosso estudo.  
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Em relação ao trabalho de campo, utilizamos também como procedimento 

metodológico, o Grupo Focal, sendo com um grupo de educadores e outro com 

educandos da escola Abdias Aires de Queiroz. Também nos apropriamos da 

história oral e da observação direta, que permitiu maior aproximação com a 

comunidade e com os diversos sujeitos de Cabaceiras. 

Quanto ao estudo exploratório, buscou-se maior familiaridade com o 

problema, com vistas a torná-lo mais explícito. Como afirma GIL (2002, p.42), 

estas pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a 

descoberta de intuições. As entrevistas iniciais foram realizadas por telefone, 

considerando a necessidade de um contato prévio. Entrevistas complementares 

ainda se deram, por meio dos aplicativos de mensagens, whatsapp e Messenger, 

com gravação de áudios e respostas escritas. 

Discorreremos de maneira global, mostrando como o turismo vem se 

desenvolvendo na cidade de Cabaceiras e, de maneira mais específica, nos 

limitaremos a observar características e manifestações que podem apresentar 

atributos de educação turística, ou mesmo identificando nas atividades extraclasse 

realizadas pela Escola Municipal Abdias Aires de Queiroz, que atende do quinto 

ao nono ano do ensino fundamental em Cabaceiras (PB), o que pode revelar 

possíveis roteiros direcionados ao turismo pedagógico.  

Abordaremos ainda, os processos e ações vinculados à educação turística 

e ao turismo pedagógico, e como o ambiente pode ser preservado em meio às 

explorações e ações econômicas que propiciam a criação de empregos e mão de 

obra que permitem o desenvolvimento da população local e colaboram para que a 

atividade permeie reflexões mais amplas e conscientes do turista e da 

comunidade, além de terem propiciado transformações que contribuíram com o 

desenvolvimento da localidade, além do fortalecimento do identitário local. 

Contudo, pretendemos inserir a Escola Abdias Aires de Queiroz no 

“Programa de Educação Turística na Educação Básica”, que é um programa de 

extensão fomentado pelo orientador desta pesquisa e no qual a autora está 

inserida, vinculado à Universidade Federal Fluminense (UFF). O projeto tem como 
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finalidade sensibilizar professores e estudantes da educação básica para o 

turismo, onde estarão garantidas a gratuidade dos serviços prestados e 

certificação aos envolvidos. 

Assim sendo, o projeto propõe, promover a atualização de conhecimentos e 

certificar professores que atuam na educação básica, habilitando-os para que 

sejam os futuros multiplicadores dos conhecimentos turísticos em suas unidades 

escolares, bem como despertar o interesse dos estudantes em atuar 

profissionalmente no setor turístico, e ainda, evocar novas práticas de turismo 

responsável e sustentável, identificando os alunos como potenciais e futuros 

turistas, que venham valorizar o patrimônio cultural e o seu sentimento de 

pertencimento em relação à cidade onde vivem.  

Esse estudo está dividido em três capítulos, sendo que no primeiro, 

apresentamos as principais teorias a respeito do turismo e da educação, 

considerando seu caráter fenomenológico, discorrendo sobre a educação turística 

e o turismo pedagógico, na educação básica. Ainda, o primeiro capítulo aborda 

casos de agências que trabalham com o turismo pedagógico, inicialmente, 

delimitando a pesquisa à região sudeste, uma vez que é o contexto no qual 

autora, orientador e universidade estão inseridos. Posteriormente, amplia-se a 

abordagem para o Estado da Paraíba, visto que o foco da pesquisa está na cidade 

de Cabaceiras, no Cariri Paraibano. 

No segundo capítulo, trazemos a pesquisa de campo, apresentando, 

detalhadamente, o município de Cabaceiras e seus inúmeros contrastes, no que 

diz respeito à história, à geografia e ao turismo na localidade. Já num segundo 

momento, coloca-se as perspectivas e olhares de dentro e de fora, detalhando o 

local de estudo, a instituição de ensino, bem como as práticas relacionadas ao 

turismo, além das percepções dos docentes e discentes sobre as atividades 

propostas. 

Ademais, falaremos das principais teorias que fundamentam esse estudo, 

se referem ao fenômeno turístico abordando seus artifícios de apropriação 

espacial e cultural, isto é, ao processo de desenvolvimento na localidade, assim 
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todas as esferas – econômica, social, política, cultural e ambiental, colocando o 

aluno no centro desse estudo em seu período de formação básica. 

  Desta forma, é possível justificar a relevância dessa temática na esfera 

acadêmica, uma vez que se faz necessário estudá-la para aprimoramento e 

elaboração de novos caminhos e ferramentas em prol de uma educação de 

qualidade, que se desenvolva a partir dos princípios constitucionais. 

  Na esfera social, justifica-se essa pesquisa pela busca da valorização e 

preservação do patrimônio turístico, seja ele cultural ou natural, fortalecendo as 

raízes e identidades individuais e coletivas, a partir do protagonismo dos diversos 

sujeitos envolvidos no desenvolvimento do turismo e da educação.  

  Nesse sentido, podemos identificar tal relevância, em dois sentidos. O 

primeiro contribuindo para a formação desse indivíduo, possibilitando que ele seja 

inserido no mercado de trabalho, ao ter conhecimento teórico-prático; o segundo 

ponto vincula educar o indivíduo desde cedo a respeitar, conservar e preservar as 

identidades e patrimônios existentes, não degradando o meio em que vive e sua 

composição. Assim sendo, ocorre uma economia no que diz respeito a possíveis 

danos e reparos ocasionados ao patrimônio material, beneficiando, 

consequentemente, o morador, o turista e os planejadores turísticos, sejam estes 

públicos ou privado. 
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1  O TURISMO E SUAS MANIFESTAÇÕES NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

A ideia desta pesquisa emergiu da percepção da necessidade humana, de 

modo mais específico, do educando, em ir além dos conteúdos teóricos abordados 

em sala de aula, uma vez que a busca pelo conhecimento não se limita ao meio 

físico e temporal, envolve o fomento das relações sociais e o meio ambiente onde 

elas se desenvolvem.  

Pensando na compreensão do estudante como agente reflexivo, capaz de 

modificar e ser modificado, compreendendo-se como parte do mundo e da 

comunidade onde habita, Freire (1987) reforça a existência deste homem como 

sendo através de sua permanente ação, transformadora da realidade objetiva, 

criando história e se fazendo seres históricos sociais. Em meio a esta postura de 

agente reflexivo, que pode ser transformador, é importante destacar a 

necessidade de promover a formação de um aluno de maneira mais autônoma, 

sendo estimulado a construir reflexões mais críticas a respeito de si mesmo e do 

entorno. 

Piaget (1975) destaca a importância da autonomia para a construção do 

conhecimento, no qual este é visto como um relacionamento entre o sujeito e o 

objeto, construído a partir desta perspectiva e não formulando uma cópia. De 

acordo com o autor, o objeto apenas existe para o conhecimento das relações 

com o sujeito, sendo assim organizado a partir das experiências de um sujeito que 

se impõe cada vez de maneira mais ativa e parte desta construção.  

Freire (1979 p. 52) defende a importância da educação com caráter 

dialógico, que promove a liberdade de expressão e reflexão, promovendo 

crescimento, em que “[...] ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho: os 

homens se libertam em comunhão”.  Nesse contexto, ele leva a educação 

contemporânea, a partir da compreensão do educando como tendo papel 

fundamental no processo educativo, e cabe aos educadores pensar em 

alternativas e na permanente empreitada de incrementar e sugerir novos meios e 
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formas de aprendizagem que possibilite novas descobertas ou mesmo permita 

que o estudante desenvolva novos olhares e percepções. Segundo Freire (1987): 

O objeto a ser conhecido não é de posse exclusiva de um dos 
sujeitos que fazem o conhecimento, de uma das pessoas 
envolvidas no diálogo. No caso da educação, o conhecimento do 
objeto a ser conhecido não é de posse exclusiva do professor, que 
concede o conhecimento aos alunos num gesto benevolente. 
(FREIRE, 1987, p.12). 

 

Ainda, Freire (1967) fala sobre a capacidade da educação em sentido mais 

amplo, como possibilidade de o homem discutir, refletir e ter uma postura diante 

dos problemas, do tempo e espaço. Desse modo, o aluno também é apresentado 

como sujeito que participa ativamente da construção do conhecimento, dialogando 

com os conceitos apresentados pelo professor e construindo um pensamento e 

questionamentos próprios que podem contribuir com o processo de aprendizagem. 

A Constituição Federal do Brasil (BRASIL, 1988), aborda a educação 

enquanto direito de todos, garantida pelo Estado e pela família, apontando o 

principal objetivo do processo educacional que é o desenvolvimento do indivíduo, 

não somente no que diz respeito à qualificação, mas também o preparo da pessoa 

humana para seu exercício da cidadania. 

Candau (2002) contribui se referindo à escola como um microuniverso 

social, caracterizado a partir da diversidade social e cultural, tendo suas condutas, 

muitas vezes reproduzidas e formuladas a partir das relações sociais que 

perpassam esse universo escolar. Neste sentido, refletindo sobre os percursos e 

caminhos que os sujeitos da educação contemporânea podem se enveredar, 

buscando novas alternativas e permitindo a ampliação de diálogos, a atividade 

turística se configura como um importante fenômeno da atualidade. 

Sendo assim, o turismo, de acordo com Moesch (2002, p.27), “[...] surge em 

uma história da sociedade humana enquanto prática social”, permitindo se 

desenvolver a partir dos diferentes espaços, que são ressaltados por Santos 

(1996, p.51), como “[...] conjunto indissociável de sistemas de objetos e de ações”, 

destacando-se esse fenômeno turístico como tendo em sua base as relações 
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humanas, motivando encontros e descobertas, propondo movimentos. Dessa 

maneira, o autor (1996) se refere ao território, em caráter de autoria da vida social, 

configurado como a própria sociedade em movimento, reafirmando que sem o 

território não há possibilidade da sociedade ser explicada, pois nela se 

estabelecem os movimentos e as histórias, constituindo a cultura de um povo.  

Discorrendo ainda sobre essa ideia, Augé (2012) contribui quando observa 

que “[...] o lugar é necessariamente histórico a partir do momento em que, 

conjugando identidade e relação, ele se define por uma estabilidade mínima” 

(AUGÉ, 2012, p.53). Logo, o movimento como espaço de construção de história 

de um dinamismo maior que compõe a cultura, constrói a história do indivíduo em 

contato com os diferentes sujeitos e culturas.  

Nechar (2006) indaga sobre o turismo enquanto fenômeno multifacetado, o 

qual deveria ser objeto permanente de investigações, implicando em seu 

reconhecimento, tendo sobremaneira o homem como centro desta análise e 

assim: “[...] o encontro com outras civilizações, culturas, histórias, tradições e 

práticas gera repercussões e impactos nos hábitos, modos de vida, valores e 

costumes que podem ser positivos ou negativos” (NECHAR, 2006, p.05). 

Ainda nessa perspectiva, há um outro autor que corrobora com o ponto de 

vista do turismo enquanto fenômeno social. Dias (2003) fala sobre os interesses e 

motivações atrelados ao turismo referindo-se ao impacto nos indivíduos que se 

deslocam e assim são provocados para mudanças comportamentais e agregando 

conhecimento aos que praticam. Ele ainda ressalta que o turismo propicia o 

fortalecimento da identidade grupal a partir do contato que permite observação e 

comparação com as diversas culturas, sendo ainda configurado como um meio de 

difusão de novas práticas sociais, que possibilitam ampliar as perspectivas de 

obtenção da paz pela compreensão e aceitação das diferenças culturais. Dias 

(2003) complementa reforçando a ideia de contribuição para a formação e a 

educação de quem pratica.  

Beni (2001, p.18), reitera esse olhar do turismo enquanto fenômeno, pois 

“[...] atividade do turismo surge em razão da existência prévia do fenômeno 
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turístico, que é um processo cuja ocorrência exige a interação simultânea de 

vários sistemas com atuações que se somam para levar ao efeito final". Deste 

modo, Beni (2001) reafirma a abordagem de Dias (2003) demonstrando as 

interfaces do turismo em meio às suas práticas sociais e manifestações, a 

capacidade de promover e fomentar intercâmbio cultural e construir relações 

sociais. 

Nesse sentido, Fonseca Filho (2007) ressalta na obra de Barretto (2004), o 

entendimento do turismo como fenômeno social, capaz de reproduzir e refletir 

sobre os problemas da sociedade, identificando reflexos da política econômica, 

das políticas públicas em educação e saúde, no setor trabalhista e na distribuição 

de renda. 

Já Machado e Morales (2010, p.3), esboçam a ideia do turismo como 

prática que vai além do teor meramente econômico, em que o “turismo é um 

fenômeno que envolve pessoas, lugares, ambientes, paisagens e recursos. Pode 

ser compreendido como uma prática muito mais que econômica, financeira e 

comercial.” 

Pensando no turismo em meio a esse movimento cultural e espacial, 

emerge a ideia de complexidade deste fenômeno, uma vez que o turismo tendo 

caráter amplo, suas características social e cultural se expressam além da 

finalidade como atividade econômica; embora seja importante destacar sua 

relevância no que tange o desenvolvimento econômico de determinada localidade 

turística ou mesmo com potencial turístico. 

Cabe ressaltar que embora esta pesquisa vise ir além dessa perspectiva 

econômica, sob nossa ótica, as partes são complementares, uma vez que o 

turismo sendo planejado e promovido com visão ampla, provavelmente promoverá 

desenvolvimento econômico, o que se relaciona diretamente com a perspectiva 

social.  

Entretanto, Fonseca Filho (2007, p.6), apresenta o turismo como um 

produto da cultura, em sua essência, pois “[...] a complexidade de seu 

entendimento é mais contemplada pelo enfoque cultural e não apenas com 
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explicações de caráter econômico” e, desse modo, não se resumindo às analogias 

e ponderações feitas em outrora, em que o autor as vê com sendo reducionista e 

limitadas. 

Nesse ínterim, corroborando com o que diz esse autor sobre tamanha 

complexidade do turismo, Souza e Silva (2010) apresentam como característica 

basilar o deslocamento de pessoas, de maneira a permitir interações de natureza 

cultural, social e econômica, imprimindo no turismo um caráter complexo, amplo e 

multifacetado. Quanto a isso, Carvalho (2011) declara: 

Em virtude de se tratar de um fenômeno global e complexo que 
incide diretamente no cotidiano do núcleo receptor e nas formas 
de expressar a cultura e a identidade das populações envolvidas, 
o turismo pressupõe o aproveitamento do legado cultural de forma 
integrada, garantindo a preservação do patrimônio cultural com a 
necessária valorização da memória e identidade locais e o 
respeito às comunidades receptoras. Observa-se a necessidade 
de um planejamento equilibrado da oferta cultural, no sentido de 
atender às expectativas da população local e possibilitar a 
validação da experiência turística (CARVALHO, 2011, p. 159). 

 

Panosso Netto (2005, p.30) complementa alegando que “essa experiência é 

fenômeno, então é correto dizer que turismo é fenômeno”. Sendo importante 

compreender o turismo enquanto fenômeno global contemporâneo que envolve as 

relações sociais e o espaço.  

Logo, a partir dessa colocação, as experiências vividas, seja pelo 

educando, pelo turista, pelo educando turista, ou ainda, pelo turista educando, 

compõem sobremaneira as experiências em decorrência do fenômeno turístico. 

Elas são vividas de modos diferentes, uma vez que tais experimentos estão 

relacionados aos seus contextos e modos de vida. Sobre este ponto, o mesmo 

autor ainda ressalta: “podemos dizer que o turismo é um fenômeno de 

experiências vividas de maneiras e desejos diferentes por parte dos seres 

envolvidos, tanto pelos ditos turistas quanto pelos empreendedores do setor” 

(PANOSSO NETTO, 2005, p. 30). 

Panosso Netto (2005) destaca a necessidade epistemológica do turismo ser 

fundamentado no que chama de filosofia da ciência, indo além das discussões e 
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dos aspectos superficiais, mas que atinja o essencial e permita que o turismo seja 

trabalhado e pesquisado com a devida importância. 

Deste modo, surge a perspectiva do ambiente escolar para promover, 

social e culturalmente, a atividade educacional, uma vez que o turismo, 

relacionado à educação, permite que o aluno possa conhecer o ambiente, 

formando uma consciência crítica e analítica a respeito do meio em que vive.  

 

1.1  PRESSUPOSTOS TEÓRICOS PARA DISCUSSÃO SOBRE TURISMO E 
EDUCAÇÃO 
 

      A preparação para esta pesquisa de mestrado foi iniciada com um 

mapeamento bibliográfico, que se apresenta de acordo com Veal (2011), como um 

processo de revisão de pesquisas existentes. 

Dessa forma, considerando a perspectiva do turismo como fenômeno 

social, observamos que tanto a educação, quanto o turismo se configuram como 

fenômenos que podem se complementar, ampliando a compreensão das teorias e 

do ambiente, como reforçam Brandão e Aldrigue (2005):  

 [...] o turismo pode ser trabalhado como educação. As escolas deveriam 
investir mais na prática do turismo pedagógico, no sentido de motivar os 
alunos à compreensão crítica de seu entorno social, abordando temas 
como: meio ambiente, cidadania, ética, etc. (BRANDÃO; ALDRIGUE, 
2005, p.6). 

 

Os roteiros turístico-pedagógicos que são realizados nos cursos de 

formação técnica e no ensino superior como parte do processo de ensino 

aprendizagem, visam levar o discente e o docente ao desenvolvimento cultural, 

reconhecendo e interpretando o patrimônio cultural e natural, e possibilitando 

perpassar os conhecimentos teóricos abordados em sala de aula.  

Sendo, assim, uma possibilidade de motivar o aluno a desvendar, na 

prática, as teorias previamente apresentadas expositivamente, como destacam os 

autores Scremin e Junqueira (2012), referindo-se às atividades, denominadas por 
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eles como turismo educacional - que consideram sinônimo do turismo pedagógico 

- reforçando sua importância em contextos externos. Para eles: “[...] o turismo 

educacional proporciona uma verdadeira construção do conhecimento, 

interligando a teoria com a prática” (SCREMIN; JUNQUEIRA, 2012, p.37). 

  Além disso, o conhecimento adquirido na prática permite que o aluno siga 

seus próprios instintos, reflita sobre seus próprios olhares e responda seus 

próprios questionamentos, como reiteram Machado e Morales (2010): 

É pedagógico não somente porque serve a interesses educacionais de 
quem visita, mas também porque ao participar e se apropriar da 
organização do turismo, os próprios residentes constroem outros olhares 
desenvolvem percepções diversas sobre o ambiente em que vivem. 
(MACHADO; MORALES, 2010, p.3). 

 

O turismo pedagógico ou estudo do meio realizado nas escolas de maneira 

organizada e sistêmica, considerando o aluno como parte desse processo de 

aprendizagem, pode levá-lo às experiências em campo, seja por meio das viagens 

de cunho pedagógico, seja pelas das aulas externas com trabalhos de campo, 

tornando o aprendizado atrativo, dinâmico e, até mesmo, lúdico.  Desse modo, 

instruindo princípios que valorizem sustentavelmente esses espaços onde o 

turismo pedagógico pode se desenvolver, estabelecendo e respeitando as 

identidades e culturas existentes.  

Scremin e Junqueira (2012) observam ainda sobre a necessidade dos 

educandos em relação à exploração de novas realidades, no contexto de ensino, 

sendo necessária a inovação que propicie um aprendizado espontâneo, sendo o 

espaço um fator incentivador. Assim, nessa perspectiva, permite-se que esse 

estudante se enxergue como agente ativo no processo de aprender, descobrir, 

desenvolver, indo além de mecanismos que, em alguns casos, podem ser 

considerados como “engessados” e acabam por desmotivar não somente o 

educando, mas também o educador e os demais agentes envolvidos nesse 

processo educacional.  

Como destacamos, o turismo é um fenômeno intrinsecamente social, que 

se apodera de cultura, permite uma expansão da visão de mundo, integração e 
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pode proporcionar reflexões que possibilitem minimizar a alienação dos indivíduos 

envolvidos neste processo, apresentando a realidade de comunidades visitadas e 

construindo o respeito e a tolerância pelas diversidades. Segundo Carvalho 

(2011):  

O turismo como fenômeno que promove a articulação entre as culturas, 
oportuniza ou amplia as estratégias de visibilidade às diferentes 
produções culturais, presentes ou passadas, agregando novos valores 
aos bens simbólicos, redefinindo usos e significados, agenciando 
tradições, ao interpor heranças específicas em zonas de contato em um 
movimento de constante interação (CARVALHO, 2011, p.157). 

 

No bojo dessa discussão, de acordo com Scremin e Junqueira (2012), é 

possível destacar que na construção dos roteiros pedagógicos, os educadores têm 

fundamental importância, já que eles são os que têm conhecimento dos conteúdos 

abordados em sala de aula e da metodologia aplicada. Estes autores, entretanto, 

identificam que muitas vezes tais atividades são construídas e formuladas, 

especialmente no Brasil, sem que haja esse diálogo na elaboração ou mesmo 

desenvolvimento dos roteiros turísticos pedagógicos. 

Para Fonseca Filho (2007), os conteúdos escolares devem ser construídos, 

considerando a realidade de cada comunidade turística, em que a atividade deve 

ser pensada e planejada segundo as características naturais e sócio culturais da 

localidade onde o roteiro irá acontecer.  

O documento da Organização Mundial do Turismo (OMT, 2003) que trata 

sobre a temática “educação para o turismo”, destaca que este último poderia ser 

inserido no sistema escolar, se configurando como parte das disciplinas chamadas 

de área social. Ressalta ainda a perspectiva do turismo como forma de promoção 

de conscientização que permitiria que os mais jovens desenvolvessem uma 

consciência mais crítica e não apenas fossem formados para trabalhar na área de 

turismo, buscando conhecer e valorizar os patrimônios existentes. 

 Corroborando com tais afirmações, é possível compreender que o aluno, 

ao embarcar nessa viagem, ou seja, no roteiro turístico pedagógico, além de 

estudante pesquisador, será um turista, de acordo com as determinações da OMT, 
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logo a educação pode ser determinante para que o aluno se torne um turista mais 

consciente, compreendendo e respeitando o meio ambiente e a cultura local.  

Moesh (2002, p.27) ressalta que “[...] a realidade desse fenômeno social, 

exige uma nova práxis, um novo saber-fazer, com uma nova referência, 

conjugando objeto, teoria, métodos e prática”. Desta forma, a prática do turismo 

atrelada à educação de maneira planejada, considerando os conteúdos 

curriculares, pode ser compreendido como fator agregador da própria prática por 

parte do educador, unindo os conteúdos e as atividades turísticas, fomentando 

novos métodos que podem contribuir fundamentalmente com o desenvolvimento 

social. 

Buscando apresentar características que figuram o turismo pedagógico, 

ainda para minimizar os conflitos existentes de terminologias e definições sobre 

esse nicho, apresenta-se Ansarah (2001), que define o turismo pedagógico:  

Trata-se de uma atividade extraclasse, organizada pelas escolas com 
colaboração de empresas especializadas, e vivenciadas pelos alunos 
como forma de complemento de um conhecimento abordado em sala de 
aula, envolvendo deslocamentos e/ou viagens de maneira prazerosa 
(ANSARAH, 2001, p.294).  

 

Essa mesma autora (2005) apresenta o desenvolvimento do turismo 

pedagógico em âmbito nacional, destacando as necessidades de pensar sempre 

de maneira organizada e destacando a necessidade de pensar em seu caráter de 

desenvolvimento pessoal e social:  

Um segmento que está crescendo no Brasil é o turismo pedagógico, o 
qual envolve atividades voltadas à educação, ao aprendizado, ao 
conhecimento de ‘algo’ que possa acrescentar ao turista, isto é, que 
possibilite a ele ter uma visão da realidade. E esse segmento requer 
atenção e profissionalismo por parte de seus planejadores. A viagem de 
estudo tem a capacidade de promover o desenvolvimento humano, social 
e educacional, podendo servir ao ensino (ANSARAH, 2005, p.293).  

 

Corroborando com as ideias apresentadas pela autora supracitada, 

Krippendorf (2001) apresenta contribuição importante às viagens de cunho 

educacional, trazendo nova significação a realização do ato de viajar em direção 
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às culturas existentes, sendo “um ser humano que se encontrou e que tomou 

consciência de sua mobilidade e das razões que o levam a viajar. Que aprendeu a 

se olhar de frente e a relativizar sua própria existência, encontrando outras 

culturas” (KRIPPENDORF, 2001, p.184). 

Assim, com intuito de apresentar definições mais oficiais, recorremos à 

página do Ministério do Turismo (Mtur), em que é possível observar poucas 

informações ou mesmo fundamentação sobre Turismo Pedagógico. Verificamos 

que as últimas alterações da página a respeito do assunto são do ano de 2014, 

em que apresenta o turismo pedagógico como “[...] nicho de mercado que mais 

dobrou nos últimos cinco anos 2 ”. Ainda no mesmo site, há informações 

relacionando o turismo pedagógico com agências que atuam na realização de 

intercâmbio - o que discutiremos mais adiante - sendo muito comum agências 

relacionando as práticas ao turismo pedagógico. Logo, é possível perceber 

conflitos sobre esse nicho ou mesmo sobre essa terminologia. 

A Organização Mundial do Turismo – OMT (2003, p.90), reitera que “[...] 

todo turismo pode ser educativo à medida que, de antemão, todo turista aprenda 

sobre os diversos aspectos que o destino lhe oferece ao interagir com os 

diferentes atores participantes do processo”. No entanto, ainda que o turismo 

apresente caráter educativo para todas as atividades de cunho turístico, isso não 

quer dizer que toda atividade turística seja turismo pedagógico, o que pode 

provocar confusões terminológicas ou mesmo de classificação. 

Apesar de o turismo ter um caráter diretamente relacionado com a cultura e 

com o desenvolvimento social, o turismo pedagógico, segundo Ansarah (2001; 

2005) e Krippendorf (2001), se classifica como área do turismo que promove 

viagens direcionadas para a educação.  

No que diz respeito às viagens, para ser chamado ou ainda considerado 

turismo educacional ou pedagógico, faz-se necessário que os roteiros estejam 

                                                           
2 Destaque para notícia apresentada no site oficial do Ministério do Turismo, relatando sobre o 
crescimento do turismo pedagógico no Brasil. Disponível em: http://www.turismo.gov.br/ultimas-
noticias/604-turismo-pedagogico-cresce-no-brasil.html. Acesso em: 25 de setembro de 2019. 
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voltados para atividades e locais que sejam históricos, culturais ou científicos, e 

tais atividades sejam acompanhadas por um educador especializado. 

Outro aspecto que podemos observar em meio a essas discussões, diz 

respeito à ideia equivocada de que turismo pedagógico são as atividades de lazer 

e recreação realizadas com escolas ou com crianças. Para esclarecer, 

Dumazedier (2004, p. 34) define lazer como: 

Conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-se de livre 
vontade, seja para repousar, seja para divertir-se e entreter-se ou ainda 
para desenvolver sua informação ou formação desinteressada, sua 
participação social voluntária ou sua livre capacidade criadora após livrar-
se ou desembaraçar-se das obrigações profissionais, familiares e sociais.  

 

A partir da demarcação do autor, que apresenta o lazer podendo estar 

vinculado à informação ou ainda à formação, sendo a sua realização desobrigada, 

podemos dizer que há a possibilidade de, em virtude desse caráter formativo, o 

lazer se relacionar com a o turismo pedagógico, mas ainda assim, em muito se 

distinguem.  

Outra questão também pode ser alvo de conflito conceitual, uma vez que o 

turismo pedagógico pode em meio às suas atividades de cunho educacional, 

oferecer momentos de formação lúdica, lazer e socialização permanente. Como 

reforça Santos (1997), referindo-se à importância e, até mesmo, à necessidade do 

indivíduo não apenas para diversão, mas para o desenvolvimento humano e 

pessoal. O autor ainda complementa, apresentando os aspectos lúdicos como 

facilitadores da aprendizagem e colaborando com a boa saúde mental e, desse 

modo, motivando os processos de socialização, comunicação e construção do 

conhecimento.  

Nesse sentido, é possível pensar o caráter lúdico agregado às atividades 

propiciadas pelo turismo pedagógico, que pode contribuir e possibilitar ainda mais 

o aprendizado, as interações e a socialização permanente, possibilitando que 

laços sejam estreitados.  
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A educação, sendo vinculada ao turismo ou não, pode se desenvolver de 

maneira formal, informal ou não formal. A educação não formal, fundamentada por 

Gohn (2011), é inerente a uma intencionalidade na ação, na participação que visa 

trocar ou transmitir saberes ou aprender. A autora destaca que a educação 

informal está diretamente relacionada aos ambientes espontâneos, tendo a 

capacidade de se desenvolver segundo gostos, preferências, ou pertencimentos 

herdados, neste caso, vinculado ao cultivo das relações sociais.  

Libâneo (2010), quanto à educação informal, reforça que é possível que a 

casa, a igreja ou mesmo rua, podem estar envolvidos no ato de aprender-e-

ensinar. O autor defende a tese de que todos os indivíduos estariam misturando a 

vida com a educação, afirmando a capacidade de ocorrência do ato de educar em 

diversos âmbitos e diferentes espaços, onde todos mesmo que não sejam 

educadores formais, podem contribuir para o desenvolvimento educacional 

individual e coletivo, conforme ressalta:  

Não há uma forma única nem um único modelo de educação; a escola não 
é o único lugar em que ela acontece e talvez nem seja o melhor; o ensino 
escolar não é a única prática, e o professor profissional não é seu único 
praticante (LIBÂNEO, 2010, p. 26). 

 

Partindo desse pressuposto, observar e comparar casos de localidades que 

possuem em seus currículos os estudos turísticos, e ainda agências de turismo 

voltadas para o turismo pedagógico contribuiu com nossa pesquisa. Foi possível 

analisar como as atividades turísticas relacionadas à escola refletem no ambiente, 

como a disciplina de estudos turísticos se desenvolve e resulta na educação 

básica. 

 

 

1.2  OBSERVAÇÕES EM DIREÇÃO A TEMÁTICA ESTUDADA  
 

Buscamos, a partir dos conceitos do turismo, em paralelo com a educação, 

algumas observações que possibilitaram identificar elementos que se assemelham 
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às atividades promovidas pelo turismo pedagógico, pensando-se no turismo 

enquanto fenômeno social e cultural para as vidas e formação dos sujeitos. 

Nesse sentido, iniciamos a pesquisa a partir da observação eventual de um 

grupo de estudantes que visitava, sem nenhum vínculo com os pesquisadores, o 

Museu Arqueológico de Itaipu, localizado em Niterói. Naquele momento, cabe 

ressaltar que a ida ao museu ocorreu de modo espontâneo, pois não havia, a 

priori, implícito na visita, nenhum objetivo de pesquisa. 

Ao final da visita, foi possível observar um grupo de alunos de uma escola 

daquela região, que ao término da aula, realizada naquele dia no museu, foi em 

direção à praia de mesmo nome, Itaipu, e seguindo as orientações do professor 

que os acompanhava, começaram a retirar todo lixo que visitantes haviam deixado 

lá. Eram crianças que supostamente cursavam o ensino básico, uma vez que 

aparentavam ter entre 10 e 13 anos e usavam uniformes de uma escola municipal. 

Algumas pessoas que estavam no local, pois já era final de tarde, se puseram a 

contribuir com a ação de coleta do lixo e se juntaram aos alunos.  

Ao final daquela ação, uma pretensa ação educativa socioambiental, o 

discurso do professor enfatizava que eram poucos alunos, porém, o exemplo e 

pequenas atitudes seriam capazes de mudar o mundo, o ambiente em que 

vivemos e considerando cada um enquanto parte concreta desse ambiente, 

ressaltando que cada atitude pode mudar as pessoas. 

 Tal discurso e exercício, naquele momento, chamou atenção e possibilitou 

refletir sobre as inúmeras facetas da educação atrelada ao turismo, fomentando 

ações efetivas, permitindo atenuar os efeitos da alienação sociocultural e 

ambiental, permitindo, inclusive, por meio da atividade educativa em um atrativo 

turístico, gerar uma ação eficaz nos estudantes e comunidade ali presente. 

Dessa forma, percebemos que hoje em dia privilegia-se a necessidade de 

se educar pensando na formação profissional e não para promover uma 

consciência crítica como afirma Ansarah (2002, p.19): “[...] a preocupação 

imediata ainda não está voltada para consciência crítica dos alunos, tampouco 
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para o desenvolvimento do pensamento crítico, mas exclusivamente para o futuro 

profissional”.  

Cabe destacar, as inúmeras dificuldades encontradas pelo educador no 

contexto da educação pública ou mesmo da escola particular, no contexto 

nacional. A sobrecarga de atividades e a carga horária elevada dentro e fora da 

escola possivelmente impedem e dificultam o desenvolvimento de seu trabalho 

nesse sentido. 

 Ansarah (2002) ainda complementa que na elaboração de planos de 

estudo, muitas vezes, se esquece de pensar em se desenvolver no indivíduo, o 

aprendizado em direção à crítica funcional voltada para as situações de um campo 

tão dinâmico.  

A observação da atividade, embora ocasional, nos despertou para a função 

da educação em espaços ou localidades consideradas turísticas.  A ação que se 

deu, naquela tarde, no Museu Arqueológico pode ser considerada apenas uma 

ação educativa direcionada ao meio ambiente. Entretanto, a fala do educador 

suscita elementos fundamentais na relação entre visitantes e visitados, inserindo o 

acolhimento ao visitante como pauta do discurso, em que se atribuiu aos alunos o 

papel de visitante, em um exercício pleno de alteridade, direcionado à localidade 

que recebe turistas, assim como a turma se classificava naquele momento, e a 

função de cada um no meio ambiente e no atrativo visitado. Poderia aquele grupo 

ser de outra localidade e ter viajado até a cidade de Niterói com intuito de estudar? 

Ou ainda ser uma escola do município despertando os alunos para a relação do 

turismo com a educação? 

A educação para o turismo, de acordo com Fonseca Filho (2007), mesmo 

em meio às limitações conceituais, é discutida com  preocupação, sobretudo, com 

relação aos impactos inerentes do fenômeno turístico, sejam sobre o meio 

ambiente natural ou ainda sociocultural e econômico, primando por tecer discursos 

em prol de profissionalização da área. Em meio a essa discussão, a observação 

da atividade no referido museu, levou-nos a refletir se uma atividade de cunho 

turístico pedagógico poderia alterar o curso das vidas de tantas pessoas e como 
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seria se as escolas promovessem esse tipo de ação turística, pedagógica, sócio- 

ambiental? 

O pedagogo francês Celèstin Freinet foi precursor das teorias a respeito 

das aulas passeios como motivadoras e provedoras de vida da comunidade e da 

escola, propiciando um ensino que se desenvolva além da aula expositiva.  

Ao propor a saída dos alunos da escola para uma aula-passeio, Freinet 
(1975) constatou o entusiasmo entre eles. Explorando os arredores, 
percebeu-se a curiosidade pelos acontecimentos extraclasse e a partir 
disso as aulas-passeio foram sendo incorporadas ao cotidiano da escola 
(ARAÚJO; PRAXEDES, 2013, [s.p.]). 

 

Corroborando com o filósofo, Fonseca Filho (2010) adverte que há um 

grande interesse por parte de diversos autores com relação aos impactos do 

turismo sobre o meio ambiente e, por isso, defende a real necessidade de se 

constituir uma efetiva educação para o turismo, visando minimizar 

comportamentos irresponsáveis de turistas. 

  Como parte da educação turística se apresenta o turismo pedagógico, 

anunciando ser capaz de fomentar no sujeito uma consciência social, ambiental, 

patrimonial, sendo importante que esses elementos aconteçam o quanto antes na 

vida do indivíduo, numa contextualização atual, em que as crescentes 

preocupações em torno do meio social e ambiente perpassam a esfera 

educacional, em busca do bem social e comum. Assim, no que tange seu 

desenvolvimento no país, Scremin (2012) afirma: 

O Brasil conta com uma multiplicidade de culturas, com diferentes 
costumes, hábitos, religiões o que propicia vários caminhos para se utilizar 
do turismo pedagógico nas diversas áreas do conhecimento. Assim, toda 
essa diversidade ao final contribui para um enriquecimento cultural, 
reforçando valores e conceitos, tornando o aprendizado à vida. 
(SCREMIN, 2012, p.38). 

  O desenvolvimento da atividade turística, de maneira pedagógica, abarca 

diversas esferas, podendo propiciar um comprometimento com o patrimônio, seja 

este material ou imaterial3, sendo o turismo relacionado às práticas educativas 

                                                           
3 Bens material e imaterial são bens de natureza que revelam ou expressam memória e identidade 
das populações e comunidades (BRASIL, 2010). 



60 
 
 

como um possível minimizador de impactos negativos sociais e ambientais, e 

ainda, podendo estimular ações direcionadas a sensibilização turística, que pode 

ser capaz de atenuar fatores de alienação propensos a ocorrerem no aumento 

desenfreado do turismo numa localidade.  

Além disso, pode promover o respeito e reforçar as identidades, a sua e a 

do outro, acerca da origem, do patrimônio. Ainda sob essa perspectiva, pode 

reforçar e estimular a formação das relações sociais para que promovam 

melhorias, não somente econômicas, mas políticas e socioculturais, a partir do 

turismo como educação, propiciando o protagonismo por parte do aluno.  

  Fonseca Filho (2010) ressalta a relevância de uma educação ambiental, 

desenvolvida por programas não formais, como forma de estimular a formação de 

uma consciência cidadã. E esta deve ser manifestada não apenas pelos turistas, 

mas também pelos autóctones e moradores locais com a finalidade de 

salvaguardar os recursos culturais, físicos e turísticos da região receptora e serem 

as bases da existência do turismo. 

Como consequência do turismo pedagógico, que perpassa os muros da 

sala de aula, é possível permear e ampliar conhecimentos em torno da 

comunidade, formar cidadãos mais conscientes e propensos às relações sociais, 

evitando maiores danos ambientais, buscando olhar o entorno como parte de sua 

identidade, e permitindo a troca de experiências efetivas que fomentem a 

formação de novos olhares e a participação de todos os agentes envolvidos, seja 

na atividade turística, seja em âmbito educacional. Conforme Zysman e 

Rabinovich (2008) defendem: 

O objetivo educacional do trabalho realizado nessas viagens é adquirir 
uma melhor compreensão do valor da conservação da natureza e da 
diversidade sociocultural, priorizando a sensibilização do indivíduo quanto 
à importância do seu papel na construção de um mundo diferente, tanto na 
relação sociedade-natureza quanto na dos indivíduos entre si. (ZYSMAN; 
RABINOVICH, 2008, p.81). 
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Nesse sentido, é importante ressaltar que o turismo pedagógico não é 

somente uma viagem turística, que tem um intuito de realizar passeios e visitar 

lugares conhecidos ou não. Também não se define apenas para fins de recreação 

ou diversão. Se destaca exatamente por propor ações que permitem auxiliar no 

desenvolvimento social e ambiental, considerando o seu caráter transformador do 

meio em que vive ou mesmo do local onde visita. 

No início da década de 1990, Beni (1990), um dos autores seminais da 

academia do turismo no Brasil, inicia a discussão sobre o que chama de Sistema 

de Turismo (SISTUR). Na tese defendida pelo autor, o SISTUR apresenta a 

abrangência e importância dos estudos do fenômeno turístico, uma vez que se 

configura como uma atividade resultante do somatório de recursos naturais, 

culturais, sociais e econômicos, reafirmando o turismo como um fenômeno 

complexo e multicausal. 

Sonaglio (2013) apresenta, nesse contexto brasileiro, o turismo alicerçado 

em pilares que ainda revelam uma perspectiva simplória da realidade complexa na 

qual está inserido, mesmo em meio ao seu caráter sistêmico e organizacional, 

embasado em interdisciplinaridade. Assim, o turismo como fenômeno social 

apresenta contribuições em diversos campos de estudos, suas com extensas 

possibilidades. 

Nakamura e Machado (2012) relacionam o ato de viajar com os objetivos 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), pelos quais o aluno, por meio de 

atividades externas, tem a possibilidade de conhecer pessoas e apreciar lugares, 

desenvolvendo, desse modo, postura ativa em meio à vivência social. 

Os mesmos autores ainda enfatizam a importância de conhecer, através 

dos estudos do meio, os recursos naturais, bem como a diversidade cultural ou os 

problemas existentes no país, desenvolvendo a possibilidade de contextualização 

dos conteúdos abordados em sala de aula com a prática. Bonfim (2010, p.123) se 

refere ao turismo pedagógico como maneira de promover o desenvolvimento 

social pela aprendizagem de maneira crítica e transformadora. O espaço turístico 

é defendido pela autora como espaço de educação externa.  
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Portanto, percebe-se uma nova concepção da atividade, uma vez que o 
espaço turístico se transforma em um espaço de educação extraclasse, 
contribuindo para auxiliar o processo de aprendizagem com uma nova 
prática pedagógica (BONFIM, 2010, p. 123). 

 

Cabe destacar, que o espaço turístico pode se configurar como propício 

para que ocorra a aprendizagem de maneira efetiva e metodológica, não sendo 

sobremaneira empecilho para a abordagem dos conteúdos obrigatórios ou mesmo 

complementares relacionados ao currículo e Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCNs). As viagens de turismo pedagógico se apresentam como agregadoras de 

valores culturais e sociais, além de possibilitar a integração entre os diversos 

agentes educacionais e sociais. 

 

1.3  VISÕES COMPLEMENTARES SOBRE TURISMO E EDUCAÇÃO 
 

  Embora o turismo pedagógico seja reconhecido como nicho de atuação por 

agências de turismo no Brasil, enquanto metodologia de aprendizagem ainda é 

raramente explorada, como supõe Falcão (2010), reforçando que a temática é 

pouco discutida e abordada em meio aos escritos acadêmicos do Brasil. 

  Tal afirmação também pode ser constatada, em um primeiro momento, 

através da realização de levantamento bibliográfico realizado no segundo 

semestre de 2017, em confiáveis bases de dados, que será apresentado de 

maneira mais específica no capítulo que trata da metodologia de pesquisa, 

visando a um prévio levantamento sobre metodologias aplicadas. 

  Esse estudo possibilitou compreender e pensar na metodologia mais 

apropriada e efetiva para realização desta pesquisa, bem como observar as 

abordagens utilizadas e perspectivas dos pesquisadores nos estudos mais 

recentes, realizados na área de turismo, mais especificamente sobre o turismo 

pedagógico e seus desdobramentos. 

  Para efeito de informação prévia, o levantamento considerou apenas trabalhos 

concluídos, o recorte temporal de cinco anos e 2017 como ano final. Considerou, 
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ainda, a proximidade com a temática da pesquisa como uma revisão 

complementar e fundamental para o estudo, observando bibliografias existentes e 

metodologias adotadas. 

  Fonseca Filho (2013) destaca a escassez bibliográfica e confusão de termos 

associados à educação turística, constatando que são inúmeras as classificações 

para a mesma temática, que, no entanto, não são sinônimos, o que dificulta a 

compreensão direcionada à realização do levantamento bibliográfico, a partir da 

utilização de outros termos: 

[...] Turismo Pedagógico; Turismo Educacional; Turismo Estudantil; 
Turismo e Ensino; Educação pelo Turismo; Educação para o Turismo; 
Turismo Escolar; Turismo na Educação Básica; Turismo e Ensino 
Fundamental; Turismo e Ensino Médio; Conscientização Turística; 
Sensibilização Turística (FONSECA FILHO, 2010, p. 64). 

 

Entretanto, cabe destacar que Fonseca Filho (2013) apoiado nas obras de 

Vaz (1999) e Oliveira (2008), apresenta a diferenciação do turismo pedagógico 

como segmento de mercado, realizado por agências de viagens e turismo 

específicas, apresentando tal informação como característica principal de 

identificação e diferenciação. 

 Em virtude da dificuldade inicial em relação à busca de referenciais 

teóricos mais recentes, Fonseca Filho (2013) se propõe a ampliar a procura 

considerando instituições universitárias, o que foi fundamental para a realização 

de sua pesquisa e ainda reafirmou as informações iniciais, que diziam respeito às 

confusões de nomenclatura e a pouca existência de bibliografia mais definida em 

relação aos conceitos e abordagens. Por fim, o autor conclui que o turismo 

pedagógico, enquanto segmento de mercado, tem caráter agregador para o 

desenvolvimento social, cultural e patrimonial. 

Pensando em identificar os escritos posteriores aos estudos de Fonseca 

Filho, dadas suas considerações a respeito da escassez de estudos sobre a 

temática, realizamos um levantamento bibliográfico com a intenção de 

complementar as teorias existentes e abordadas nessa pesquisa, bem como 

compreender como se apresenta o andamento das pesquisas mais recentes sobre 
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o assunto, especialmente sobre o turismo pedagógico. A descrição do percurso 

para chegar aos autores e obras estarão descritos no próximo capítulo. 

Dhein e Guex (2013) relatam a relação do turismo pedagógico com o 

instrumento de educação e cidadania, apresentando premissas conceituais da 

educação turística que englobam a capacidade de educar utilizando o meio e 

permitindo a inclusão do educando socialmente, uma vez que as aulas passeios 

se apresentam como propensas a contribuir com reflexões mais abrangentes no 

processo de ensino-aprendizagem e fomento das relações sociais.   

Uma das principais metodologias utilizadas por Dhein e Guex (2013) foi a 

pesquisa exploratória, utilizando como procedimentos metodológicos a pesquisa 

bibliográfica com estudo de caso e entrevistas. 

 As autoras falam sobre o desenvolvimento das atividades de turismo 

pedagógico no Brasil e o despreparo profissional que envolvem as instituições que 

o realizam. Ressaltam que embora haja adversidades para a realização deste tipo 

de turismo existe um esforço dos agentes que atuam nas atividades, destacando 

que há uma evolução positiva nesse sentido. 

Outra pesquisa identificada foi a de Araújo e Praxedes (2013), que falam 

sobre as atividades educacionais e uso da aula passeio para vivenciar 

experiências além da sala de aula, refletindo sobre o uso de espaços não formais 

de ensino por professores de Biologia em escolas públicas de Natal, no Rio 

Grande do Norte. 

Esses autores abordam características chamadas de tradicionais do ensino 

de biologia e apresentam novas propostas curriculares baseadas em documentos 

oficiais norteadores do ensino básico nacional brasileiro, mostrando que as aulas 

passeios podem propiciar amplas experiências nesse contexto. A metodologia 

utilizada foi a pesquisa bibliográfica e, assim como a pesquisa anterior, a 

realização de entrevistas. 
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Moreira e Pinto (2013) tratam de uma temática que pode ser considerada 

como promissora, porém, ainda pouco pesquisada no Brasil: o geoturismo e a 

interpretação ambiental. 

A pesquisa apresenta os roteiros de turismo pedagógico em observância da 

geodiversidade e do patrimônio natural, corroborando diretamente com as 

contribuições bibliográficas deste estudo, uma vez que apresenta relação direta 

com o objeto de pesquisa, especialmente no que se refere aos Lajedos existentes 

no município de Cabaceiras, o campo da pesquisa, e ainda mais ao Projeto do 

Geoparque Cariri Paraibano. As principais metodologias adotadas foram a 

pesquisa participante, a pesquisa bibliográfica e a aplicação de questionários.  

Silva, Holanda, Cavalcanti da Silva e Leal (201) as potencialidades do 

turismo no fomento da educação, suas perspectivas em diversos âmbitos e em 

diferentes contextos, como no nordeste brasileiro. Também realizaram pesquisa 

bibliográfica, pesquisa documental, pesquisa de campo com aplicação de 

questionários e entrevistas. 

A partir de suas análises a respeito da educação turística, expressam como 

o turismo pode contribuir socioculturalmente, bem como em âmbito político, 

econômico e ambiental, sendo, deste modo, interessante ter seus conteúdos 

inseridos transversalmente no ensino, de maneira a propiciar benefícios ao aluno, 

à escola e à comunidade. 

Rodrigues e Alves (2014) delimitam o turismo pedagógico compreendendo 

possibilidades múltiplas na relação ensino-aprendizagem, apresentando-o, 

inclusive, como metodologia de ensino ou mesmo como ferramenta para 

reformulação e atualização dos métodos trabalhados por educadores das escolas 

do país. Apresentam as visões de educadoras participantes do projeto “Turismo 

Pedagógico na Escola: Uma porta aberta para a educação inclusiva”, realizado em 

Mariana, Minas Gerais, fruto de outro projeto intitulado “UFOP com a Escola”, 

vinculado à pró-reitoria de extensão da Universidade Federal de Ouro Preto e à 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES); o 
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projeto ainda contemplava outras localidades como Ouro Preto, Itabirito, Diogo de 

Vasconcelos e Acaiaca – Região dos Inconfidentes, todos em Minas Gerais.  

A pesquisa buscou analisar a percepção de professores das escolas 

participantes em relação às atividades chamadas de turismo pedagógico. Os 

autores realizaram pesquisa bibliográfica e entrevistas, apresentando em suas 

análises o turismo pedagógico apenas como ferramenta e considerando, ainda, a 

educação turística como instrumento que possibilita a participação mais efetiva 

dos alunos e o alinhamento com outros conteúdos abordados em sala de aula. 

Sêia, Moreira e Perinotto (2014) realizaram uma pesquisa exploratória, 

abordando o turismo pedagógico como uma metodologia inovadora, sendo 

utilizada no ensino médio como incremento educacional.  

Tendo o município de Parnaíba, no Piauí, como alvo da pesquisa, os 

autores. Analisaram todos os agentes envolvidos no processo de ensino 

aprendizagem na localidade, observando e concluindo sobre os benefícios do 

turismo para a educação além da escola, propiciando maior formação técnica e 

desempenho dos alunos.  

  É interessante abordar a percepção desses autores que ao longo da 

pesquisa reiteram as necessidades de modernização da escola e das atividades, 

propondo desafios e expondo dilemas educacionais dos tempos atuais, 

apresentando, ainda, o turismo como prática de incremento, que pode levar o 

aluno à descoberta de novos horizontes e fazer com que o estudante interaja com 

o meio e com o outro, numa perspectiva de inserir o turismo pedagógico, 

apurando conteúdos básicos do currículo escolar.  

Cardoso e Gattiboni (2015) apresentam um estudo realizado sobre o 

turismo pedagógico a partir da perspectiva de integração curricular, realizada em 

uma escola pública do Rio Grande do Sul, em Gravataí, em uma unidade de 

ensino fundamental e médio da rede estadual, observando o processo de 

qualificação, onde o turismo pode ser utilizado na construção dos saberes de 

maneira efetiva e baseada no que as autoras chamam de integração curricular. 
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  A pesquisa concluiu que o turismo pedagógico pode contribuir de maneira 

significativa e expressiva na formação de indivíduos e cidadãos mais autônomos e 

responsáveis, sendo o processo do turismo pedagógico uma alternativa propensa 

à integração curricular, que pode gerar renovação no ensino e desenvolvimento 

sociocultural. As metodologias utilizadas foram pesquisa bibliográfica, análise de 

dados, observação participante e ainda pesquisa - ação. 

Schüler e Brochie (2016) apresentam os resultados de um estudo de caso, 

de suas observações sobre o turismo pedagógico aplicado no ensino técnico-

profissionalizante do Curso Técnico em Turismo, da Escola Estadual Técnica São 

João Batista. 

As autoras concluíram que há necessidade de aliar a teoria à prática 

profissional in loco, a partir das saídas técnicas durante o curso, garantindo 

aproximação do aluno à realidade da profissão formadora, abordando de maneira 

complementar a visão de alunos, educadores e gestores escolares nesse projeto. 

As técnicas utilizadas para realização da pesquisa foram: estudo de caso, 

entrevistas, aplicação de questionários, utilização do método indutivo-interpretativo 

e ainda realizaram observação participante. 

Já Carvalho, Escobar e Cademartori (2017), através da realização de 

estudo de caso, pesquisa bibliográfica e observação participante, relatam o 

desenvolvimento das atividades de cunho turístico-pedagógico realizadas em um 

período de pesquisa ao longo de três anos, entre 2014 e 2017, na sede do Centro 

de Estudos Ambientais Eco-Terrenão, no município de Glorinha, Rio Grande do 

Sul.  

Em seus escritos, ressaltam que tais atividades desenvolvidas na 

localidade podem despertar o indivíduo que delas participam para um olhar mais 

analítico e perceptivo para os problemas de degradação do meio ambiente e suas 

responsabilidades. Nesse sentido, apontam que o turismo pedagógico integrado à 

educação e à conservação do ambiente natural pode ser utilizado como estratégia 

capaz de contribuir para a transformação do sujeito a partir da sensibilização deste 

indivíduo para as questões ambientais. 
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Fernandes e Cesário (2017) defendem o que eles abordam como saídas 

via educação, para a compreensão do turismo no uso de territórios, imprimindo 

estratégias para aprendizagem a partir da percepção do território como espaço 

para desenvolvimento do fenômeno e da educação turística.  

Os autores reafirmam que tais experiências permitem ao discente uma 

sensibilização que propicie o entendimento do pertencimento do sujeito ao 

ambiente. Ao longo da pesquisa qualitativa (estudo de caso), concluem ainda a 

existência de um ensino de turismo muito incipiente, com ausência de discussões 

sobre a identidade do lugar e destacam a educação turística como a salvaguarda 

do território, propiciando fomento à sensibilização e consciência nos gestores 

locais e educacionais, a partir do processo em questão e das ações educativas. 

 

1.3.1  Principais variáveis sobre o estudo bibliográfico  

 

Ao longo da leitura e análise dos estudos selecionados, foi possível 

constatar diferentes abordagens sobre os conceitos relacionados à educação 

turística e, de modo mais expressivo, sobre o turismo pedagógico e suas 

definições. Foi possível ainda observar que as atividades direcionadas a tais 

práticas são realizadas de diferentes maneiras e em contextos educacionais (ou 

mesmo sociais) diversos, apresentando lacunas na implementação e 

desenvolvimento do turismo pedagógico ou quanto à relação de educação e 

turismo. 

Cabe ainda destacar, conforme apresentado por Fonseca Filho (2013), que 

são muitas as nomenclaturas e ainda há incongruências no que diz respeito a 

discussões efetivas em relação ao turismo pedagógico, considerando um único 

direcionamento estrutural. Os textos apresentam conflitos ainda em relação aos 

planejadores das atividades, sendo somente elaboradas por meio de agências ou 

pela unidade escolar. 

Os trabalhos analisados, entretanto, apresentam considerações que 

enfatizam a importância do turismo relacionado às atividades pedagógicas, no 
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âmbito da educação turística, do turismo pedagógico ou mesmo atividades 

extraclasse. De maneira geral, é possível ainda observar, a partir dos relatos, que 

tais atividades são desenvolvidas pensando na utilização do turismo como 

estratégia para diferenciação no processo de ensino-aprendizagem, em meio aos 

conflitos e desafios da educação no mundo contemporâneo. Por outro lado, muitas 

são as abordagens de percepção do turismo apenas como ferramenta 

educacional. 

Os diversos autores e suas respectivas pesquisas evidenciaram o caráter 

qualitativo das abordagens metodológicas mais aprofundadas que são realizadas 

sobre o turismo pedagógico. Os estudos de caráter expositivo ou exploratório são 

predominantemente nas descrições e análises de casos observados pelos autores 

e pesquisadores do fenômeno turístico, além de suas percepções serem 

comumente descritivas. 

A metodologia escolhida e adotada pelos autores respeita suas buscas em 

melhor adequar o contexto temporal, histórico e a realidade do local investigado, 

percebendo suas limitações físicas e espaciais e o tempo para busca e 

apresentação dos resultados que apresentem relevância acadêmica e social. 

Em uma análise preliminar, foi possível constatar, dentre as metodologias 

utilizadas nos artigos escolhidos para o estudo, que vigoram as mais diversas 

metodologias, sendo as pesquisas em bases bibliográficas predominantes. 

Estudos de caso e entrevistas semiestruturadas e estruturadas também estão 

presentes em grande parte das pesquisas abordadas. 

As pesquisas investigadas não assumem um caráter especificamente 

relacionando aos estudos da pesquisa de base etnográfica, pois é possível 

também identificar semelhanças com realização de procedimentos metodológicos 

que compreendem observação de campo, realização de entrevistas e observação 

participante, dentre outros métodos, assim presentes em muitas pesquisas, 

caracterizando maior busca e envolvimento do pesquisador com o meio e com a 

localidade.  
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A análise contribuiu para observação e compreensão dos principais 

métodos utilizados em pesquisas em turismo e, a posteriori, possibilitou a 

definição do desenho metodológico desta pesquisa. Nesse sentido, a metodologia 

escolhida permitiu alcançar resultados significativos e abrangentes, principalmente 

no que tange ao conceito de turismo pedagógico, apresentando, sobretudo, novos 

caminhos para a realização da pesquisa de campo. 

Constatamos que o ato de pesquisar não se constitui como um processo 

engessado em que só pode ser utilizada uma única forma metodológica, ao 

contrário, faz-se necessário estar aberto e observar cada cenário e contexto 

social, identificando a melhor metodologia e utilização de procedimentos 

metodológicos e abordagens, que permitam retratar o espaço e suas 

características com mais aprofundamento da realidade e adequação das 

abordagens em direção aos objetivos da pesquisa em cada etapa. 

Iniciar a pesquisa a partir da realização de um levantamento bibliográfico, 

observando metodologias, características e enfoques, apresenta tamanha 

expressão para que o pesquisador perceba e compreenda os conceitos 

fundamentais e descubra os autores seminais para o desenvolvimento coerente e 

sucinto de seu trabalho, sendo basilar essa busca preliminar ao estudo.  

A preparação para o campo e a construção de questionários são fortes 

aliados na busca por resultados mais equivalentes e consistentes, sendo que a 

competência para esta prévia elaboração é determinada por um estudo prévio 

detalhado. As entrevistas propiciam um contato mais próximo do entrevistador e 

do entrevistado, o que deve ser conduzido com ética e comprometimento 

(CRESWELL, 2007).  

O estudo de caso, conforme apresenta Gil (2002, p.54) “[...] consiste no 

estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita 

seu amplo e detalhado conhecimento, tarefa praticamente impossível mediante 

outros delineamentos já considerados”. Assim, o estudo de caso é uma análise 

mais subjetiva e efetiva do pesquisador em relação a um grupo ou indivíduo 

pesquisado, na tentativa de perceber e compreender como “algo” se dá naquele 
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ambiente ou espaço, como se individualizam e caracterizam os sujeitos, a 

comunidade, o objeto de estudo, além de analisar e concluir os aspectos físicos e 

imateriais de uma sociedade ou instituição.  

Lakatos e Marconi (2003, p.194) afirmam que a observação participante 

“consiste na participação real do pesquisador com a comunidade ou grupo. Ele se 

incorpora ao grupo, confunde-se com ele”, desse modo pode-se concluir que 

realizar uma observação participante é realizar um “mergulho” mais profundo do 

pesquisador no âmbito da pesquisa, permitindo uma integração ao objeto de 

estudo e ao seu contexto social e sua realidade.  

Nesse tipo de estudo, o observador partilha da situação, conforme 

preceitua ainda Lakatos e Marconi (2003), destacam que dentro das 

possibilidades e permissividade dos agentes pesquisados, tornando-se um agente 

reflexivo e sendo, em algumas circunstâncias, transformado ou até mesmo 

transformador do meio pesquisado.  

Corroborando com os autores, Oliveira (1996, p.21), reitera a 

[...] observação participante o que significa dizer que o pesquisador 
assume um papel perfeitamente digerível pela sociedade observada, a 
ponto de viabilizar uma aceitação senão ótima pelos membros daquela 
sociedade.  

 

Oliveira (1996) aborda a observação como procedimento intrínseco, 

vinculado à etnografia, que apresenta um olhar holístico do objeto de pesquisa e 

pode ser observado, tendo se desenvolvido no contexto das pesquisas brasileiras. 

No entanto, ainda aparece muito discretamente como metodologia de pesquisa 

utilizada nas buscas que tratam do turismo pedagógico no Brasil. 

  É interessante abordar a percepção dos autores que ao longo de pesquisas 

sobre as necessidades de modernização da escola e das atividades, propondo 

desafios e dilemas educacionais nos tempos atuais, apresentaram o turismo como 

prática de incremento, que pode levar o aluno à descoberta de “novos horizontes” 

e fazer com que ele interaja com o meio e com o outro numa perspectiva de inserir 

o turismo pedagógico, apurando conteúdos básicos do currículo escolar.  
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1.4 PESQUISA VIRTUAL REFERENTE ÀS AGÊNCIAS ATUANTES NO 

TURISMO PEDAGÓGICO  

 

   Após a realização e análise de levantamento bibliográfico, realizamos uma 

pesquisa virtual em busca de agências atuantes no turismo pedagógico, como é 

detalhada nesta seção, tendo como finalidade levantar exemplos do mercado com 

relação à temática do estudo, uma vez que se relacionam à necessidade de se 

problematizar tais produtos, tendo em vista as possibilidades de diálogos na 

formatação do produto ofertado, como as reais necessidades da educação. 

   Em primeiro lugar, foram levantados endereços eletrônicos de agências que 

utilizam o turismo pedagógico como parte ou exclusividade de suas propostas e 

produtos turísticos comercializados. Assim, identificamos que há forte 

predominância de empresas na região sudeste, com destaque para São Paulo e 

Rio de Janeiro, onde foi possível, identificar as agências cujas páginas eletrônicas 

abordam sua atuação vinculada ou específica na área de turismo pedagógico. 

   A primeira agência pesquisada é denominada Espaço e Vida Viagens 

Culturais4, se intitulando especializada em turismo educacional. A agência planeja 

projetos pedagógicos extraclasse há mais de 20 anos, criando, de acordo com as 

informações de seu site, roteiros inteligentes, criativos e agradáveis, sendo 

proporcionado às crianças e adolescentes, da educação infantil ao ensino médio, 

conhecer diferentes lugares do Rio de Janeiro e de todo Brasil. 

        A principal missão da agência Espaço e Vida é ampliar horizontes culturais 

e intelectuais por meio de experiências concretas, diretas e sensoriais, antenadas 

aos conhecimentos da sala de aula (ESPAÇO E VIDA, 2018). Ressalta ainda que, 

materiais pedagógicos, empresas de transporte, hotéis, pousadas, restaurantes e 

locais de visitação, enfim, tudo é apreciado para que escolas e famílias tenham 

acesso ao melhor em matéria de segurança e conforto (ESPAÇO E VIDA, 2018). 

                                                           
4 Espaço e Vida. Disponível em: https://www.espacoevida.com.br/site/www/index.php. Acesso em: 
27 de junho de 2018. 
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   A agência apresenta sua vasta experiência em aulas de campo, 

reafirmando estarem habilitados para a elaboração de projetos para diferentes 

públicos, dentre eles crianças e adolescentes em idade escolar: “[...] produzimos e 

realizamos eventos outdoor e indoor para empresas e grupos de adultos que já 

conhecem nosso know-how com o público estudantil” (ESPAÇO E VIDA, 2018). 

   Outra agência do Rio de Janeiro, localizada do bairro da Tijuca, que se diz 

atuar com Turismo Pedagógico e projetos educacionais é a Nattrip5. A agência 

reforça que o desenvolvimento das viagens ocorre conjuntamente à unidade 

escolar: “Realizamos junto às instituições de ensino o planejamento e operação de 

atividades e projetos educacionais extraclasse” (NATTRIP, 2018). 

   A agência apresenta que é especializada na elaboração e execução de 

roteiros inteligentes, criativos e agradáveis, buscando proporcionar aos estudantes 

da educação fundamental, ensino médio e ensino superior o contato com 

diferentes lugares do Rio de Janeiro e até mesmo do Brasil. 

Nosso objetivo é agregar ao processo de ensino uma alternativa em 
turismo pedagógico que ofereça experiências transformadoras e mais 
próximas à realidade do aluno, de modo mais dinâmico e utilizando ações 
pedagógicas interdisciplinares e não-formais. Acreditamos que o turismo é 
uma ferramenta que gera aprendizagem significativa e oportunidade do 
aluno consolidar o aprendizado mediante a prática (NATTRIP, 2018, 
[s.p.]). 

 

   A Da Terra Turismo 6  afirma que surgiu com o objetivo de atender às 

demandas ligadas ao turismo pedagógico, necessidades estas do processo 

educativo que engloba a escolarização, todos os seus aspectos teóricos e 

práticos, como o processo de aprendizagem e os métodos de ensino (DA TERRA 

TURISMO, 2018), especificamente, no Rio de Janeiro. 

   Sobre o turismo pedagógico, a agência defende que [...] representa a 

oportunidade de explorar a relação homem-espaço, nas mais variadas 

perspectivas de análise do conhecimento humano (geográfico, físico, biológico, 

ecológico, etc) de forma interativa, divertida e multidisciplinar (DA TERRA 

                                                           
5 NATTRIP. Disponível em: https://www.nattrip.com.br/. Acesso em: 27 de junho de 2018. 
6 Da Terra Turismo. Disponível em http://daterraturismo.com.br/. Acesso em: 27 de junho de 2018. 
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TURISMO, 2018). A Da Terra Turismo, em sua página oficial, sugere passeios, 

aulas de campo, apresentando-as como: 

[...] lições praticadas fora da escola que favorecem a interação disciplinar 
através de uma abordagem de temas socioculturais relevantes para a 
compreensão crítica e reflexiva da realidade. São elas que permitem aos 
alunos relacionar vários conceitos, valores, procedimentos e atitudes às 
suas práticas cotidianas. São aulas diferentes, interativas, prazerosas e 
criativas onde professores e alunos estreitam os laços da confiança e 
amizade e carregam esses sentimentos de volta para o espaço da sala de 
aula e para além dos muros da escola (DA TERRA TURISMO, 2018, 
[s.p.]). 

 

O objetivo das aulas passeio é interpretar o mundo, expressar emoções, 

trabalhar cooperativamente, perceber o outro, exercer a cidadania, sensibilizar-se 

com a vida e com a natureza, além de levar o aluno a maiores possibilidades de 

conhecimento através da vivência. 

Já a operadora Savastano7, localizada na cidade de Niterói – RJ, afirma 

organizar viagens às instituições de ensino e educadores que vão além do lazer. 

São projetos pedagógicos para variados destinos, com a oportunidade de realizar 

viagens programadas a baixo custo e com organização. A Savastano se propõe a 

montar um roteiro pedagógico personalizado, de acordo com os objetivos 

propostos pela unidade de ensino e visando atender aos anseios da escola. 

A Ciência Interativa (CINT)8 se apresenta como uma agência de eventos e 

turismo, prestando serviços na área de educação para a ciência e o turismo 

pedagógico, desenvolvendo o que intitula projetos interdisciplinares, desde o ano 

de 1995, proporcionando vivência prática aos estudantes, relacionando os 

conteúdos abordados em sala de aula. Suas principais ações giram em torno de 

projetos, tais como: planetário móvel, show de ciência e passeios pedagógicos. 

CINT (2018) afirma que passeios e viagens culturais proporcionam, com riqueza 

inigualável, o estudo dos aspectos ambientais, históricos, geográficos e sociais. 

Ainda, informa que: 

                                                           
7 Savastano. Disponível em http://savastanooperadora.com.br/. Acesso em: 27 de junho de 2018. 
8 Ciência Interativa (CINT). Disponível em https://www.cint.com.br/. Acesso em: 27 de junho de 
2018. 
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Atividades diferenciadas das convencionais sugerem aos alunos maior 
vontade e aprender, tornando assim, o processo de ensino mais 
agradável, despertando interesse dos alunos e motivando os professores 
além de demonstrar a realidade de cada região (CINT, 2018, [s.p.]). 

 

Outra agência, sediada do município de Niterói-RJ, com a proposta do 

turismo pedagógico, é a Verantur9, que atende ao público escolar há mais de 30 

anos, atuando junto às instituições educacionais, do ensino maternal até o ensino 

médio, oferecendo atividades educacionais e recreativas fora do âmbito escolar, 

com sua equipe multidisciplinar que, de acordo com sua “missão”, possibilita a 

formação consciente do público escolar atendido (VERANTUR, 2018). 

[...] as atividades propostas são divididas em grandes temas atuais, tais 
como Desenvolvimento Sustentável e Cidadania Global. Nelas, os alunos 
são levados a refletir sobre a importância de cada um para a formação e 
preservação de um mundo melhor, mais humano e mais sustentável. 
(VERANTUR, 2018, [s.p.]). 

 

A agência de viagens Janela Tour10 se configura como agência de viagens 

pedagógicas e de lazer direcionada às escolas do estado do Rio de Janeiro, 

adequando seus roteiros à faixa etária de cada grupo. Entretanto, na sua página 

eletrônica, é possível observar que a agência está voltada para viagens de 

formatura, sendo assim especializada em viagens comemorativas: “Dispomos de 

toda estrutura necessária para organizar a melhor viagem de formatura” (JANELA 

TOUR, 2018). 

Por derradeiro, como exemplo de agência de viagens e turismo atuante no 

turismo pedagógico, apresentamos o caso da agência Forma Turismo11, atuante 

há mais de 20 anos no mercado, de acordo com as informações do site oficial da 

Forma (2019). De maneira mais específica, abordamos Projeto Conhecer 12 

                                                           
9Verantur. Disponivel em: https://www.facebook.com/Verantur/posts/1318834708192042/. Acesso 
em: 27 de junho de 2018. 
10  Janela Tour. Disponivel em: http://janelatour.blogspot.com/p/turismo-pedagogico.html. Acesso 
em: 27 de junho de 2018. 
11Forma Turismo. Disponível em: https://formaturismo.com.br. Acesso em 28 de outubro de 2019. 
12  Projeto Conhecer. Disponível em: https://formaconhecer.com.br/?fbclid=IwAR2qkIfzkS566s 
UQXXQlQRbewu4GUVpJJwcz2KB6pJvn6-OibsJQjo9aLwQ. Acesso em: 28 out. 2019. 
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desenvolvido pela agência, tendo seu início no ano de 2015 e abrangendo 

atualmente todas as regiões do Brasil. A importância de trazer o caso desse 

projeto foi que, além da sua relevância na atuação no turismo pedagógico, o 

projeto ainda abrange os roteiros pedagógicos no sudeste e no nordeste, ou seja, 

no Rio de Janeiro, onde se desenvolve a pesquisa, e na Paraíba, nosso campo de 

pesquisa. 

O Forma Conhecer (2019) tem seu enfoque na realização de viagens de 

estudo e trabalhos de campo nos quais desenvolvem os roteiros pedagógicos, 

atendendo escolas públicas e privadas, abrangendo estudantes de diversas faixas 

etárias, compreendendo estudantes da educação infantil até o ensino médio, 

possibilitando assim a adequação das viagens às demandas das instituições 

educacionais, com a proposta de planejar o roteiro de maneira específica para 

cada organização e de acordo com a idade do aluno e ainda os conteúdos 

programáticos. 

De acordo ainda com as informações existentes em sua página eletrônica, 

o Forma Conhecer (2019) desenvolve e operacionaliza os roteiros com a 

participação de profissionais Turismólogos, educadores de diferentes áreas e 

ainda guias de turismo devidamente credenciados e com o auxílio de monitores 

especializados na atuação com estudantes, apresentando como características a 

jovialidade que permite maior entrosamento, de acordo com a empresa, uma vez 

que se aproxima do perfil dos grupos de estudantes. 

Sobre o engajamento com os pais dos alunos, a agência destaca a 

possibilidade de monitoramento de todas as atividades realizadas pelos 

educandos ao longo das viagens ou estudos, por meio das ferramentas 

tecnológicas disponibilizadas pela operadora ou ainda pelas redes sociais e blog 

vinculado ao Forma Conhecer. 

 

                                                                                                                                                                                 
Ou ainda https://www.facebook.com/pg/formaconhecer/about/?ref=page_internal. Acesso em: 28 
out. 2019. 
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1.4.1  Em busca das agências emissoras de turistas para Cabaceiras 

 

Em um primeiro momento, foi realizada uma busca inicial no site da 

Empresa de Turismo da Paraíba (PBTUR), identificando 108 informações sobre 

agências atuantes em todo estado e que ainda tivessem alguma discriminação 

relacionada ao turismo pedagógico ou cultural. Considerando que, de acordo com 

informação complementar por parte da representante da PBTUR, cada agência 

pode ser cadastrada oficialmente em até três categorias para atuação, não sendo 

possível identificar, desta forma, quais exclusivamente atuam no turismo 

pedagógico; além disso, a informante ainda ressalta que as categorias, para efeito 

de cadastro, não necessariamente precisam estar relacionadas. 

De posse dessa informação inicial, buscou-se identificar e chegar até as 

agências que atuam com turismo pedagógico e que são emissoras de turistas 

para a cidade de Cabaceiras (PB), com o auxílio e contribuição da PBTUR e ainda 

com ajuda de moradores da cidade, mais próximos da pesquisadora, que 

pudessem ir até os atrativos ou mesmo dialogar com pessoas da localidade 

atuantes no turismo, a fim de buscar informações e identificar a origem das 

agências que costumam levar turistas aos atrativos do município, com enfoque 

principal nas escolas visitantes.  

Por identificarmos um número de agências elevado e compreendendo que 

é parte da pesquisa mais ampla, procurou-se verificar as agências que 

efetivamente atuam com o turismo pedagógico e quais realizam atividades em 

Cabaceiras, em virtude de ser nosso objeto de pesquisa, apresentando-se nesta 

etapa, portanto, como principal objetivo. 

Como a pesquisa inicial teve essa limitação, buscamos, em um contato 

preliminar com os principais responsáveis dos atrativos do município, identificar 

tais agências que costumam levar grupos de estudantes com a finalidade de 

turismo pedagógico até tais atrativos; desta forma, chegamos às seguintes 

informações preliminares (Quadro I): 
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Quadro I – Agências de Turismo atuantes no Estado da Paraíba 

Agência (Nome fantasia) Especialidade/Foco Localidade 

Aero Brasil Turismo Turismo em Geral 

 

Centro – Campina 

Grande - PB 

Campina Turismo Turismo Pedagógico Catolé – Campina 

Grande - PB 

Canopus Turismo Turismo em Geral 

 

Catolé – Campina 

Grande - PB 

D’Classe Viagens e Turismo Turismo Pedagógico Centro – Campina 

Grande - PB 

Exitour Viagens eTurismo Turismo Pedagógico Centro – Campina 

Grande - PB 

It Travel Viagens e Turismo Turismo Pedagógico Centro – Campina 

Grande - PB 

Luck Receptivo Turismo em Geral João Pessoa - PB 

 

Nextour Viagens e Turismo Turismo Pedagógico Catolé – Campina 

Grande - PB 

Trajjetus Turismo Turismo Pedagógico Centro – Campina 

Grande - PB 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

Durante nossa pesquisa nos sites e páginas eletrônicas, duas agências 

destacaram-se de modo específico: a agência Trajetus Turismo13 se apresenta 

                                                           
13Trajetus Turismo. Disponível em: https://www.facebook.com/trajjetus/. Acesso em: 28 de julho de 
2018. 
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como “a melhor agência de turismo pedagógico da região” (TRAJJETUS 

TURISMO, 2018). A agência Luck Receptivo14 possui diversas agências em toda 

região nordeste e, de acordo com as informações iniciais coletadas, durante a 

estada em campo, foi possível identificar que a agência costuma transportar 

grupos de turistas às quartas-feiras para o município e, de modo mais específico, 

ao Lajedo de Pai Mateus, do qual falaremos, mais especificamente, adiante. 

Entretanto, a agência acompanha grupos com características gerais e interesse 

comum pela localidade e não somente grupos específicos de turismo pedagógico.  

  Cabe destacar que, as agências foram mencionadas em uma busca inicial, 

sendo apresentadas como emissoras de turistas à Cabaceiras de maneira geral, 

não necessariamente ofertando produtos turísticos com a temática do turismo 

pedagógico. Entretanto, como esse é o tipo de turismo foco desta pesquisa, 

algumas agências, conforme quadro apresentado anteriormente, enfatizam ter 

atuação em turismo pedagógico, embora apresentem controvérsias em suas 

ações e apresentações comerciais. 

Rejowski (2012), em seu artigo que trata do turismo pedagógico e binômios 

de literatura no âmbito do mercado, apresenta que atrativos turísticos têm sido 

transformados e ainda destaca a ação mercadológica das agências de turismo, 

uma vez que se autodefinem como especializadas em práticas denominadas 

turístico-pedagógicas, o que nem sempre ocorre de fato.  

Beni (2003) fala sobre o turismo pedagógico como uma prática que se 

constitui antiga e amplamente difundida na Europa e também nos Estados Unidos, 

entre os colégios e universidades, que organizavam viagens culturais com o 

acompanhamento de educadores, incluindo visitas a pontos históricos ou outros 

locais de interesse, visando ao desenvolvimento educacional de estudantes. 

Corroborando com o autor, Silveira et al. (2008) ressaltam que o caráter do  

turismo pedagógico proporciona aos educandos novas perspectivas, criando  

ideias inovadoras e incentivando a formação de um cidadão crítico, reflexivo e 

                                                           
14 Luck Receptivo. Disponível em: https://www.luckreceptivo.com.br/. Acesso em: 28 de julho de 
2018. 
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participativo, a partir do intercâmbio proporcionado pelo turismo pedagógico e a 

valorização do meio e da formação das relações sociais. 

O Ministério do Turismo (2014, s.p), se refere ao turismo pedagógico a 

partir de suas características relacionadas a “uma experiência transformadora de 

ensino, fora do ambiente da sala de aula”. Ainda enfatiza o crescimento do turismo 

pedagógico no Brasil nos últimos anos: “[...] nicho de mercado que mais que 

dobrou nos últimos cinco anos”.  

Ao contrário do tradicional passeio escolar, que geralmente visa apenas 
lazer, o turismo pedagógico se caracteriza por viagens programadas 
dentro do calendário escolar, além de ser objeto de notas e provas. Nas 
escolas públicas, há exemplos de programas bem sucedidos para o 
incentivo a esse tipo de viagem (BRASIL, 2014, [s.p.]). 

 

A partir das teorias apresentadas e dos exemplos expostos, é possível 

refletir sobre o turismo pedagógico em sua amplitude, destacando-o partir de sua 

função prioritária que é estimular o aluno na construção e produção de novos 

conhecimentos fora da sala de aula, buscando, assim, desenvolver aptidões que 

contribuirão para o desenvolvimento das ações humanas e o contínuo 

enriquecimento individual e coletivo. 

 De acordo com as pesquisas abordadas, é possível perceber a 

necessidade de o turismo pedagógico ser planejado e desenvolvido junto à escola 

e aos educadores, observando, assim, o projeto político pedagógico da unidade e 

os conteúdos desenvolvidos em sala de aula, para maior aproveitamento neste 

turismo. 

Diante do exposto, neste primeiro capítulo abordamos a temática do 

turismo pedagógico, buscando levantar conceitos e definições, além de 

experiências existentes, que figurem efetivamente no turismo pedagógico ou 

mesmo que ainda se apresentam como tal. 

  No próximo capítulo, abordamos a pesquisa de campo, iniciando nossa 

trajetória e apresentando a cidade de Cabaceiras, suas características e 

peculiaridades, enquanto campo de pesquisa. Num segundo momento, o foco 
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será direcionado para o estado da Paraíba, com destaque para a capital João 

Pessoa e a cidade de Campina Grande, por se configurarem como importantes 

centros emissores de turistas para o município de Cabaceiras, município no qual 

está localizada a Escola Municipal Abdias Aires de Queiroz, objeto de nosso 

estudo, que também será apresentada no mesmo capítulo, ainda com a intenção 

de contextualizá-la no decorrer dos escritos. 
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2 CABACEIRAS E SEUS CONTRASTES 

 

   Este capítulo foi dividido em seções, tendo como principal objetivo situar o 

leitor a respeito das características do município de Cabaceiras-PB, 

contextualizando nosso campo de pesquisa através de suas particularidades, 

história e geografia. Neste capítulo, ainda, abordamos com mais enfoque os 

atrativos turísticos da localidade, que contribuíram para a escolha do município 

como universo de trabalho e, por fim, apresentamos a Escola Municipal Abdias 

Ayres de Queiroz, como objeto de estudo que nos possibilitou realizar descobertas 

e constatações que são analisadas no capítulo final. 

 
2.1 ASPECTOS GEOGRÁFICOS E HISTÓRICOS DE CABACEIRAS-PB 

 

Segundo registros do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 

2017), a cidade de Cabaceiras-PB (Figura 1) fica a aproximadamente 180 km de 

distância da capital paraibana, João Pessoa, e 65 de km da capital regional 

Campina Grande. 

O município de Cabaceiras está situado no Cariri Paraibano que, de acordo 

com Souza (2008), é subdividido em duas microrregiões, assim, a microrregião 

Ocidental é composta por 17 municípios, já a microrregião Oriental, ou ainda de 

acordo com o mesmo autor, “a de Cabaceiras”, engloba 12 municípios, conforme é 

possível observar no mapa em destaque (Figura 1).  

Essa divisão, ainda conforme Souza (2008) está definida de acordo com os 

indicadores de chuvas dos municípios, sendo que a região ocidental apresenta 

índices pluviométricos superiores aos índices da região oriental, onde, nesta 

última, está situada a cidade de Cabaceiras, justamente por apresentar essa 

característica. 
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Rodeada pelo Planalto da Borborema, Cabaceiras é detentora de uma 

extensão de aproximados 453 km15 e fica a cerca de 300 km acima do nível do 

mar, apresentando um dos menores índices de pluviométrico do país, 

característico da região, conforme abordado anteriormente. Sua população local é 

estimada em 5.570 habitantes, sendo mais da metade da população (2.818 

habitantes) composta por moradores da zona rural (IBGE, 2018).  

Figura 1 – MUNICÍPIO DE CABACEIRAS NA REGIÃO DO CARIRI 

 

Fonte: Guimarães (2018). 

Mesmo apresentando um número pequeno de habitantes, em relação a 

outras localidades, o município de Cabaceiras-PB é a quinta cidade mais antiga do 

estado e, ainda de acordo com IBGE (2017), está entre as cidades com menor 

índice de chuva do Brasil, apresentando geologicamente características de 

desertificação e temperatura constantemente aproximada aos 25°C, o que torna a 

paisagem árida e dificulta a vida na localidade. 

No que diz respeito aos Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) 16 , 

dados do IBGE (2017), mostram que Cabaceiras se encontra na 47ª posição do 

                                                           
15 Planalto da Borborema – Parte mais seca do Nordeste. Compõe parte dos Estados de Alagoas, 
Rio Grande do Norte, Pernambuco e Paraíba (SOUZA, 2008). 
16Desenvolvimento humano nas macrorregiões brasileiras: 2016. – Brasília: PNUD: IPEA: FJP, 
2016. 55 p.: il., gráfs., mapas color. Disponível em: 
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estado da Paraíba, apresentando médio desenvolvimento humano, equivalente a 

0,611. Cabe destacar que a média nacional estimada equivale a 0,699, de acordo 

com os últimos levantamentos apresentados pelo mesmo órgão, ainda assim, é 

preciso refletir sobre a realidade do município, por este se apresentar abaixo da 

média nacional17. 

Nas regiões brasileiras, os índices podem ser comparados, conforme 

Gráfico 1 exibido a seguir, apresentando os seguintes dados de acordo com o 

Instituto de Pesquisa e Economia Aplicada (IPEA/PNUD, 2016): 

 

Gráfico 1 – Índice de Desenvolvimento Humano – Brasil (2016) 

 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

Buscando realizar um comparativo sobre os IDHs da Paraíba com a cidade 

de Cabaceiras, observamos o posicionamento dos municípios com índices mais 

elevados no estado e ainda importantes cidades, como é o caso da capital João 

Pessoa, a turística Cabedelo, popularmente conhecida pelo famoso pôr do sol, 

além da capital regional Campina Grande, estas três detentoras dos maiores 

                                                                                                                                                                                 
https://www.undp.org/content/dam/brazil/docs/IDH/undp-br-macrorregioesbrasileiras-2016.pdf. 
Acesso em: 09 Set. 2019. 

17Os índices são medidos a partir de uma escala de 0 a 1, sendo assim, quanto mais se aproxima 
de 1, mais elevado é o índice de desenvolvimento. 

IDH Brasil

Norte - 0,667

Nordeste - 0,663

Centro-Oeste - 0,757

Sudeste - 0,766

Sul - 0,754
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índices do estado conforme representado no Gráfico 2, que indica os percentuais 

relacionados com o IDH. 

Gráfico 2 – Índice de Desenvolvimento Humano – Paraíba 

 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

2.2 CENÁRIO EDUCACIONAL NO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS-PB 
 

Como nossos estudos estão imersos no campo da educação, faz-se 

necessário abordar as informações oficiais referentes ao Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), destacando de maneira geral os 

resultados nacionais e de maneira mais específica o estado da Paraíba, com foco 

no município de Cabaceiras. 

O cenário educacional de Cabaceiras se configura, de acordo com a 

Secretaria de Educação do município (SEDUC), entre a Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e ainda engloba o Polo Terezinha Jesus Farias Aires, voltado para a 

Paraíba

João Pessoa - 0,763

Cabedelo - 0,748

Campina Grande - 0,720

Cabaceiras - 0,611
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Educação a Distância, onde as atividades ocorrem através da Universidade Aberta 

do Brasil (UAB)18. 

Sobre as unidades escolares municipais, são quatro no total, conforme 

SEDUC (2019, p.2). A Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Neuly 

Dourado tem o total de 18 turmas, 392 alunos matriculados e 18 professores em 

seu quadro oficial, atendendo o maior número de alunos desde o maternal até o 

quinto ano do ensino fundamental, com faixa etária a partir dos três anos. Essa 

escola está situada no centro de Cabaceiras, na área urbana.  A Escola Municipal 

de Ensino Fundamental Inácio Gomes Meira, situada na área rural, possui 134 

alunos regularmente matriculados, divididos em sete turmas e com sete 

professores. A escola Maria Neuly Dourado que também atua na educação infantil 

do maternal ao quinto ano com a diferença de que a escola Neuly por está situada 

no centro de Cabaceiras, área urbana. 

A Escola Municipal de Ensino Fundamental João Francisco da Motta, 

possui 80 alunos regularmente matriculados, um total de quatro turmas para 

quatro professores, atende aos alunos até o quinto ano. Cabe destacar o fato de 

que a escola está situada em uma área de assentamento de famílias, na zona 

rural, com um número aproximado de 100 famílias constituídas nos dias atuais 

nesta área.  

Concluindo o inventário das escolas pertencentes ao município, 

apresentamos a Escola Municipal de Ensino Fundamental Abdias Aires de 

Queiroz (EMEFAAQ), que oficialmente possui em 2019 um total de 276 alunos, 

configurando 10 turmas para 14 docentes e foi, especificamente, o alvo de nossa 

pesquisa, cujos critérios para escolha da mesma, bem como o trabalho realizado 

in loco, apresentados no terceiro capítulo desta dissertação. 
                                                           
18  Universidade Aberta do Brasil (UAB): O Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) foi 
instituído pelo Decreto n° 5.800, em 08 de junho de 2006, para "o desenvolvimento da modalidade 
de educação a distância, com a finalidade de expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas 
de educação superior no País". Integrado por universidades públicas que oferece cursos 
superiores por meio da educação a distância (EaD), ainda formação inicial e continuada dos 
professores da educação básica, assim como, dirigentes, gestores e trabalhadores em educação 
dos estados, municípios e do Distrito Federal. Atualmente, o Sistema UAB conta com 133 
Instituições Públicas de Ensino Superior (IPES), ofertando 800 cursos em 777 polos (dados 
atualizados em jan/2018). Disponível em: http://uab.capes.gov.br/educacao-a-distancia. Acesso 
em: 28 de outubro de 2019. 
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Sobre os programas desenvolvidos nas escolas, ainda de acordo com 

SEDUC (2019, p.3), o município implementa, participa e incentiva ações como o 

Programa Nacional do Livro Didático19 (PNDL), que de acordo com as informações 

do Ministério da Educação, Brasil (2019), possibilitou unificar ações de aquisição e 

distribuição de livros didáticos e literários, que eram também contempladas pelo 

Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE).  

Existem também em escolas de Cabaceiras salas de recursos 

multifuncionais e PDE Interativo20 que são importantes ferramentas de apoio à 

gestão escolar. O PDE Interativo é disponibilizado para escolas públicas, mediante 

cadastramento prévio, que participaram do Censo Escolar de 2014. Outro 

programa de destaque na rede municipal da cidade é o Programa Mais 

Alfabetização21 , que objetiva fortalecer financeira e tecnicamente as unidades 

escolares na alfabetização de estudantes considerando os dois primeiros anos do 

ensino fundamental. 

 O Programa SOMA 22  apresenta o diferencial de promover a união da 

Secretaria de Estado às secretarias de educação municipais da Paraíba, 

permitindo assim que ocorra um pacto promoção em prol da aprendizagem na 

Paraíba. Outro fundo importante é denominado o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da 

Educação (FUNDEB) 23 , que substituiu o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério 

(Fundef), extinto em 2006, que possibilita atender a educação básica como um 

todo, com ações englobando da creche ao ensino médio. 

                                                           
19 Programa Nacional do Livro Didático: Decreto nº 9.099, de 18 de julho de 2017. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=12391:pnld. Acesso em: 28 de outubro de 
2019. 
20 PDE Interativo: Disponível em: http://pddeinterativo.mec.gov.br/. Acesso em: 28 de outubro de 
2019. 
21 Programa Mais Alfabetização, instituído pelo Ministério da Educação (MEC) pela Portaria Nº 
142/2018. Disponível em: https://maisalfabetizacao.caeddigital.net/#!/conheca-o-programa. Acesso 
em: 28 de outubro de 2019. 
22 SOMA: Disponível em: https://somapb.caeddigital.net/#!/pagina-inicial. Acesso em: 28 de outubro 
de 2019. 
23 Disponível em: http://portal.mec.gov.br/fundeb. Acesso em: 28 de outubro de 2019. 
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O Plano de Ações Articuladas (PAR)24 se caracteriza como uma estratégia  

assistencial, financeira e técnica, promovida pelo Plano de Metas Compromisso 

Todos pela Educação, fundamentada no Plano de Desenvolvimento da Educação 

(PDE), como instrumento de diagnóstico e planejamento de política educacional, 

possibilitando estruturar e gerenciar metas e estratégicas educacionais, para a 

construção de um sistema nacional de ensino melhor. 

Outro importante programa no contexto educacional de Cabaceiras, de 

acordo com as informações oficiais da SEDUC (2019, p.3), é o Programa Nacional 

de Alimentação Escolar (PNAE)25, que, segundo Brasil (2019), possibilita oferecer 

alimentação escolar e ações direcionadas à educação alimentar e nutricional para 

os  estudantes da rede pública de ensino, contemplando etapas da educação 

básica pública nacional. Existe, ainda, o programa Saúde na Escola – (PSE)26, 

que promove a integração da educação em termos de saúde, o que tem 

apresentado melhorias na qualidade de vida da população local.  

O Programa Nacional do Transporte Escolar – PNATE 27  possibilita o 

fornecimento e manutenção dos transportes escolares, desde a compra de ônibus 

escolar até a compra de peças para substituição ou mesmo a melhoria dos 

transportes existentes. Outro programa com esse mesmo direcionamento é o 

Programa Caminho da Escola28 , que possibilita a padronização do transporte 

escolar na educação básica nacional, bem como a ampliação das frotas de 

transporte público escolar existente. 

Por último, apresenta-se o Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE29, 

que é direcionado para realizar melhorias da infraestrutura tanto física, quanto 

                                                           
24 PAR: Instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007. Disponível em: 
http://www.fnde.gov.br/programas/par/par-apresentacao. Acesso em: 28 de outubro de 2019. 
25   Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Disponível em: 
https://www.fnde.gov.br/programas/pnae. Acesso em: 28 de outubro de 2019. 
26  Programa Saúde na Escola (PSE). Disponível em: http://portal.mec.gov.br/expansao-da-rede-
federal/194-secretarias-112877938/secad-educacao-continuada-223369541/14578-programa-
saude-nas-escolas. Acesso em: 28 de outubro de 2019. 
27  Programa Nacional do Transporte Escolar (PNATE). Disponível em: 
https://www.fnde.gov.br/programas/pnate. Acesso em: 28 de outubro de 2019. 
28  Programa Caminho da Escola: O programa Caminho da Escola. Disponível em: 
https://www.fnde.gov.br/programas/caminho-da-escola. Acesso em 28 de outubro de 2019. 
29  Criado em 1995, o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE). 
https://www.fnde.gov.br/programas/pdde. Acesso em 28 de outubro de 2019. 
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pedagógica da escola, podendo assim promover melhorias do aluno em relação 

ao desempenho escolar. 

  A Escola Municipal de Ensino Fundamental Abdias Aires de Queiroz 

(EMEFAAQ), que abordaremos com mais detalhamento, por se tratar de nosso 

objeto de estudo, atende ao Fundamental II, sendo do 6° ao 9° Ano. Fundada no 

dia 20 de setembro de 1999, funciona há 20 anos e está situada no centro do 

município de Cabaceiras, próximo aos principais atrativos turísticos. 

A Abdias Aires de Queiroz foi escolhida como objeto de pesquisa por 

atender ao segundo segmento do ensino fundamental, alunos de faixa etária entre 

10 e 15 anos, sendo 60% moradores da zona urbana e 40% da zona rural, algo 

que será mais detalhado na apresentação do campo.  

Tendo como base os resultados voltados para o Ensino Fundamental, onde 

está inserido o nono ano, que compõe nossa pesquisa de modo mais específico, 

cabe ressaltar que entendemos e percebemos a importância de observarmos 

sempre o contexto da localidade nesses estudos e resultados oficiais, entretanto, 

os índices se configuram como importantes para pensar nas ações e não somente 

para nivelar instituições.   

De acordo com as informações oficiais cedidas pela Secretaria Municipal de 

Educação de Cabaceiras, é possível realizar um comparativo entre os índices das 

escolas municipais do Brasil e as escolas municipais da Paraíba, em que a escola 

Abdias Aires de Queiroz de Cabaceiras apresenta notas consideravelmente acima 

da média, de acordo com o quadro que segue. 

Quadro 2 – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB   

Ano base 2018 

Fundamental I 5º ano - Proficiência (competência) 

Escolas  Língua portuguesa Matemática 
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Federais do Brasil 247,24 258,49 

Municipais do Brasil 217,62 227,00 

Municipais do Estado da Paraíba 188,88 199,30 

Municipal de Cabaceiras 236,75 247,41 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

Analisando os dados apresentados, ainda, pela Secretaria de Educação do 

município, observamos que a Escola Municipal de Ensino Fundamental Abdias 

Aires de Queiros, nosso objeto de pesquisa, possui os resultados relacionados ao 

9º ano do Ensino Fundamental II consideravelmente acima do índice nacional e se 

destacando no Estado, uma vez que obteve o 1º lugar do IDEB do Fundamental II 

entre todas as escolas municipais da Paraíba.  

Na Prova Brasil, a instituição apresenta notas também acima da média das 

demais escolas municipais do Brasil e do estado, o que apresentamos no quadro 

a seguir: 

 

Quadro 3 – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB  

Fundamental II – Ano Base 2018  

Fundamental II 9º ano – Proficiência (competência) 

Escolas Língua portuguesa Matemática 

Municipais do Brasil 248,10 246,56 

Municipais do Estado da 

Paraíba 

239,03 235,54 

Municipal de Cabaceiras 271,01 286,51 

Fonte: Elaboração própria (2019). 
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Sobre a Prova Brasil, SEDUC (2018), é a principal avaliação do Ministério 

da Educação e obedece a uma série de critérios que a torna uma avaliação séria e 

medidora de conhecimentos. A Secretaria de Educação, em seu documento 

oficial, ao comentar os resultados conquistados pelas escolas de Cabaceiras, em 

especial os resultados da Abdias Aires de Queiros, faz questão de ressaltar que: 

Temos orgulho dos resultados dos nossos alunos, mas temos consciência 
que temos um longo caminho a percorrer para alcançarmos o nosso 
objetivo que é uma educação de qualidade para as nossas crianças e 
adolescentes (SEDUC, 2018, p5). 

 

Considerando o índice nacional brasileiro, em suas médias do IDEB 

apresentados no Quadro 2, bem como as médias IDEB do Estado da Paraíba 

verificadas  no Quadro 3, em ambos os casos, observamos que os índices do 

município de Cabaceiras superam a média nacional e a média regional, mesmo 

apresentando índices abaixo das escolas federais do Brasil, visto que a Escola 

Municipal Abdias se estabelece com os resultados atuais superiores aos demais, 

ganhando destaque no desenvolvimento educacional e no processo de 

aprendizagem. 

 

2.3 HISTÓRIA DE CABACEIRAS (PB) 
 

No que diz respeito à história da cidade, há discrepâncias nas narrativas 

sobre a fundação da cidade, porém os relatos encontrados no site oficial do 

município de Cabaceiras, bem como nas falas da maioria dos moradores nativos 

da cidade que foram entrevistados relatam que em meados do século XVII, o 

Capitão-Mor Teodósio de Oliveira Lêdo ou ainda o bandeirante Antônio de 

Oliveira, este vindo da Bahia, teria sido o primeiro a desbravar a cidade, mais 

exatamente por volta de 1670 (CABACEIRAS, 2018). 

Isso ocorreu em terras hoje denominadas como Carmojó, porém naquele 

momento era intitulada Boqueirão, servindo de base para hastear a bandeira, 

símbolo no combate dos índios bodopitás e cariris, então habitantes daquela 
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região. Nesta localidade, foi construída uma capela em homenagem a Nossa 

Senhora das Cabeças (CABACEIRAS, 2018).  

Conta-se, ainda, que anos depois, já em 1835, construiu-se a capela de 

Nossa Senhora da Conceição e ali se formou o povoado que no ano seguinte 

recebe a denominação de Cabaceiras, em virtude do excesso de árvores de 

mesmo nome, sendo elevada ao status de cidade no ano de 1938, dando início ao 

município hoje existente (CABACEIRAS, 2018). 

Em torno da origem da cidade, há muitas controvérsias, histórias e, 

supostamente, algumas lendas, entretanto, consideramos aqui as informações 

baseadas em fontes oficiais, tais como o IBGE e a página oficial do próprio 

município, e ainda em relatos mais recentes que constam no livro “O antigo termo 

Cabaceiras – Artigos históricos”, escrito pelo Padre João Jorge Rietveld30, lançado 

no ano de 2017. 

Terra de importantes atrativos culturais e vocação cinematográfica (devido 

ao baixo índice pluviométrico, esse fator se torna positivo para as produções 

audiovisuais), a cidade conta ainda com atrativos turísticos locais, como o Ponto 

de Cultura, o Centro Cultural (Figura 2), o Museu Histórico e Cultural Cariri 

Paraibano (Figura 3), que ainda funciona na antiga cadeia da cidade, a igreja 

Nossa Senhora da Conceição e São Bento e a igreja histórica do Rosário, que tem 

importante destaque para a cidade, uma vez que contam os historiadores locais 

que foi construída por escravos e para os escravos. 

 

 

                                                           
30 Pe. João Jorge Rietveld nasceu em 1953 em Geldrop na Holanda. Mestre em Agronomia – 
Irrigação, viveu na Etiópia e na Holanda. Chegou ao Brasil em 1986, morou em Amazonas e 
Sergipe, além de ter atuado como padre em diversas igrejas na Paraíba. Trabalhou durante 10 
anos com irrigação e projetos voltados para pequenos produtores do Cariri. É professor e um 
historiador nato. Apaixonado pelo município de Cabaceiras, fala com orgulho da sua escolha em 
atuar como pároco de Cabaceiras e dos escritos registrados em seus livros e artigos publicados 
sobre a região. Texto retirado do livro publicado em 2017: “O antigo termo Cabaceiras – Artigos 
históricos”. 
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Figura 2: Centro Cultural – Ponto de Cultura, antiga Cadeia Pública de Cabaceiras 

PB 

 

Fonte: Acervo próprio (2018). 

 

Figura 3 – Museu Histórico e Cultural Cariri Paraibano 

 

Fonte: Acervo próprio (2018). 

Ainda conta com a Praça dos Mosaicos (Figura 4), com seus espaços em 

justamente em mosaicos, apresentados como obras de arte expostas nas paredes 

e bancos, feitos pela própria comunidade, de modo mais efetivo pela conhecida 

Dona Cecília, importante artesã local e que transformou sua casa em outro 

atrativo da cidade, decorando chãos e paredes com seus mosaicos, de forma que 

a casa, nos dias atuais, já é visitada por turistas que vão à localidade.  

Dona Cecília, como é popularmente conhecida, transformou o 

conhecimento adquirido em um curso promovido na cidade, como oportunidade de 
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negócio e renda, falando com orgulho dos inúmeros mosaicos espalhados pelo 

centro da cidade e dos seus artesanatos feitos com plantas típicas da região, 

como a cabaça e as cocadas. Mais adiante, o espaço conhecido como Arraial, 

exibe a escultura do “Bode Rei”, símbolo do maior evento cultural da cidade, que 

falaremos de modo mais abrangente mais adiante. 

Figura 4: Praça dos Mosaicos de Cabaceiras PB 

 

Fonte: Acervo próprio (2018). 

Há ainda o mercado municipal, onde o visitante pode encontrar comida 

típica e artesanato em couro, estes produzidos e desenvolvidos pela Cooperativa 

de Curtidores e Artesãos da Ribeira, a ARTEZA, descrita mais adiante, que possui 

relevante papel no desenvolvimento social e econômico do município. 

A cidade ainda apresenta parte de seu casario (Figuras 5 e 6), originário e 

colorido datado dos séculos XVIII e XIX, boa parte ainda preservando sua fachada 

original, entretanto, ao longo de nossa estada em campo foi possível constatar, 

que o crescimento da cidade de modo desordenado tem ocasionado 

descaracterização em parte do casario (Figura 5). Algumas casas já não seguem 

o padrão colorido das fachadas, sendo encobertas de cerâmicas e azulejos 

modernos e ainda tendo sido ampliadas, ultrapassando os limites espaciais das 

casas ou até da própria rua. 
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Figuras 5 – Casario colorido (e o processo de descaracterização) datados séculos 

XVIII e XIX. 

 

FONTE: Acervo próprio (2018). 

 

  O centro de Cabaceiras é composto por atrativos que se configuram como 

o retrato do passado e do presente, o que pode ser constatado pela presença de 

monumentos históricos, como o caso das igrejas e museus, e ainda retrata os 

eventos atuais mais marcantes para a cidade, como identidade cinematográfica, 

que será abordada de modo mais amplo na próxima seção, retratada nos muros e 

na entrada da cidade, ainda na presença dos mosaicos e no colorido do casario, 

assim como e na figura do bode esculpido e colocado na entrada como o guardião 

da cidade.  

 
2.4 CABACEIRAS: A “ROLIÚDE NORDESTINA” 
 

Mesmo diante de tal adversidade por se configurar entre os municípios do 

país com menor índices de chuva, essa característica atrelada ao ambiente 

considerado por sua população e visitantes como bucólico, permitiu que a cidade 

de Cabaceiras seja constantemente, escolhida como cenário de produções 

audiovisuais que, no ano de 2007, deram a Cabaceiras o título de “Roliúde 

Nordestina”, conforme (Figuras 6 e 7), sendo esse o título presente no letreiro, 

logo na entrada da cidade, fazendo alusão ao letreiro de Hollywood em Los 

Angeles, na Califórnia. 
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Figura 6 - Cabaceiras “Roliúde Nordestina” 

 

FONTE: Fonseca Filho (2017).  

 

Figura 7 – Monumento em homenagem ao cinema – Portal de entrada de 

Cabaceiras  

 

FONTE: Acervo pessoal (2018).                        

 

Tal fato surge como motivo de brincadeiras para a população local, 

entretanto, passa a ser resinificado em orgulho e visto como possibilidade de 

novas oportunidades de negócios para o cabaceirense. Nesse sentido, Bonfim e 

Carreri (2013) reafirmam que é resinificando as definições sobre memória, história 

e cultura que o indivíduo desenvolverá capacidades de compreender as 
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circunstâncias da vida, o que se observa no cotidiano do cabaceirense e que se 

destaca na fala dos sujeitos da localidade como veremos mais adiante. 

No ano de 2007, o título foi formalmente estabelecido ao município através 

do Programa BNB de Cultura, com o projeto intitulado Roliúde Nordestina que 

propõe, de acordo com o seu documento oficial (CABACEIRAS, 2007)31, promover 

o incentivo à realização de eventos coletivos e de formação em audiovisual, bem 

como instalar e implantar no município de Cabaceiras, no Estado da Paraíba, um 

centro voltado para o estudo, a preservação, a exibição e o fomento de 

realizações cinematográficas e afins. 

O projeto teve como objetivo a construção do Memorial Roliúde Nordestina 

para produções cinematográficas que tenham sido realizadas total ou 

parcialmente em Cabaceiras. O Memorial foi instalado e se configura como 

atrativo turístico da cidade, com intuito de aquisição de cópias dos filmes 

realizados na localidade e região, com intuito de preservar e fomentar estudos e 

pesquisas, bem como salvaguardar o acervo de fotografias, materiais utilizados 

nas filmagens, roteiros, depoimentos e críticas das produções audiovisuais da 

cidade. 

O incremento do turismo e a cultura local se constituem como outra 

premissa do projeto, permitindo a realização de eventos permanentes ou ainda em 

datas determinadas, enfocando o acervo dos filmes e a implementação de um 

núcleo especial para estudos do turismo nordestino, propiciando o aquecimento da 

economia com a geração de emprego e renda. O Memorial Cinematográfico 

Roliúde Nordestina (Figura 8) é o local onde ficam informações tais como 

reportagens de jornais e fotografias de produções audiovisuais realizadas na 

cidade e região.  

Sendo assim, o projeto tem importância para Cabaceiras, possibilitando 

desenvolvimento econômico e cultural, propiciando também a divulgação do 

                                                           
31 Projeto Roliúde Nordestina – Programa BNB de Cultura – Documento restrito e confidencial da 
Prefeitura de Cabaceiras-PB. 
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destino no Brasil e para diversas partes do mundo, contribuindo para maior 

valorização da identidade do Cabaceirense.  

Figura 8: Memorial Cinematográfico Roliúde Nordestina 

 

FONTE: Acervo próprio (2018). 

Cabe destacar que nesse ano de 2019 o Memorial Cinematográfico passou 

por reforma, como destaca a atual secretária de turismo, Mercia FrancielleVieira 

de Farias (2019), que reitera o objetivo da obra visando ainda resgatar 

informações e materiais a respeito das produções que foram realizadas e buscar 

mais materiais sobre elas. A obra foi programada em virtude das comemorações 

dos 20 anos da obra de maior destaque para a cidade, “O Auto da Compadecida”. 

Cabe ressaltar, a título de curiosidade, que esse orgulho se dá em virtude da 

projeção da cidade que é hoje conhecida nacional e até mundialmente a partir da 

obra referenciada.  

A secretária exibe com entusiasmo, em vídeo recentemente enviado aos 

pesquisadores, as fotos da reforma do monumento e das placas informativas que 

constituem a linha do tempo das produções realizadas na cidade nos últimos 20 

anos. Outra iniciativa já em desenvolvimento é a demarcação dos cenários e 

locações das produções, identificando os espaços da cidade e arredores com 

placas indicativas sobre a trajetória da Roliúde Nordestina. 

Vieira (2019) destaca a importância desse projeto de inventariação das 

obras, uma vez que há registros indicando o início das produções na localidade, 
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datadas de 1921, conforme consta no documento fornecido sobre o início da 

produção cinematográfica: 

Em 1921, Antônio Barradas, a pedido do presidente Epitácio 
Pessoa documentou detalhes da região e obras que o governo 
vinha fazendo no Nordeste. As filmagens foram feitas na fazenda 
Pocinhos, e apresentavam a ferração de cabritos e pedras 
originais da região. Estas filmagens foram inseridas no filme “Sob 
o Céu Nordestino” de Walfredo Rodriguez, lançado em 1929, 
considerado o mais importante filme histórico paraibano 
(INVENTÁRIO ROLIÚDE NORDESTINA, 2019)32. 

 

Até o momento, Viera (2019) comprova, através do mapeamento realizado 

em conjunto com agentes ligados ao Ponto de Cultura Marcas Vivas de 

Cabaceiras, a existência efetiva de 58 obras documentadas que foram realizadas 

na localidade, de maneira integral ou parte da produção. 

Antes do cinema gerar tamanha repercussão, alguns moradores locais, 

como relata a moradora entrevistada, Maria Suelene Oliveira (2017), tinham a 

impressão de que a cidade não constava no mapa do Brasil, em virtude de sua 

pequena população, pouca importância e visibilidade, e até pela irrelevância 

cultural. Explicou na entrevista concedida:   

[...] Oxente, a gente vivia aqui, ninguém sabia que a gente existia não! 
Cabaceiras nem existia no mapa do Brasil, a gente era um povo isolado 
desse mundão de meu Deus! Hoje a gente só fala que mora aonde foi 
gravado o filme da Padroeira – Auto da Compadecida, e todo mundo já 
sabe de onde a gente é (OLIVEIRA, 2017).  

 

A população local se orgulha de participar das filmagens como parte de 

figuração ou mesmo alugando suas casas e trabalhando temporariamente, 

exercendo funções diversas como as de cozinheira, arrumadeira ou auxiliar de 

serviços gerais durante as produções maiores, ou ainda na atuação como 

figurante nos filmes e demais produções. 

                                                           
32 Fonte: Wills Leal, Ponto de Cultura Marcas Vivas de Cabaceiras, Josélio dos Santos Sales, e 
Eduardo Pordeus Silva. Fornecido pela Secretaria de Turismo de Cabaceiras. 
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Figuras emblemáticas como a Dona Cecília e o José de Cila, que 

participaram das gravações, ganham destaque no cotidiano da cidade e na 

recepção de turistas e visitantes, contando as histórias dos filmes ou mesmo 

mantendo sua caracterização. Assim, a Roliúde Nordestina ostenta o fato de ter 

sido cenário para mais de cinquenta produções cinematográficas e audiovisuais.  

 

2.5 CABACEIRAS – TERRA ONDE BODE É REI 
 

Outro importante atrativo cultural que não se pode deixar de abordar é a 

Festa do Bode Rei, que no ano de 2018, em meio ao nosso período de estudo, 

comemorou seus 20 anos de existência, juntamente com a produção 

cinematográfica “O Auto da Compadecida”, um marco das produções audiovisuais 

realizadas na cidade, como já foi citado. 

 A Festa do Bode Rei (Figuras 9) é um evento oficial do município e 

acontece sempre no primeiro final de semana de junho, iniciando na sexta-feira. É 

a festa mais famosa da cidade e já tradicional em todo Estado. Atrai e recebe em 

um único final de semana cerca de 50.000 visitantes, de acordo com os dados da 

Prefeitura de Cabaceiras (2018). 

 

Figura 9: Avenida principal decorada para a Festa do Bode Rei 

 

FONTE: Cabaceiras (2018). 



101 
 
 

Cabe ressaltar que em 2018, ano em que realizamos parte da pesquisa de 

campo, mesmo em meio à greve dos caminhoneiros que afetou todo país, 

gerando grande preocupação para os organizadores, estes chegaram a cogitar o 

cancelamento da festa, como afirmou a Secretária de Turismo, Mariana Castro.  

Neste ano, em virtude das dificuldades e das dúvidas sobre a realização da 

festa ou não, a gestão do município, em meio aos questionamentos, lança para 

divulgação da festa o slogan “Palavra de Rei não volta atrás” (Figura 10), 

reafirmando a realização da festa mesmo com a crise e a greve estabelecida que 

afetou todo o país. 

Em meio a todas estas questões, Castro (2018) contou com orgulho e 

entusiasmo o ato de a festa ter superado, apesar das circunstâncias já relatadas, 

seus recordes anteriores de público e visitação, tendo recebido aproximadamente 

80 mil visitantes. Castro (2018) ainda destaca que o apoio da população e o 

envolvimento da comunidade, demonstrando a importância da realização dos 

festejos em Cabaceiras, foram imprescindíveis para a realização e o sucesso 

desta 20ª edição. 

Figura 10: Folder de Divulgação da 20ª Festa do Bode Rei 

 

FONTE: Cabaceiras (2018). 
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conhecer os processos, seja na organização ambiental e da região, observando 

desse modo, que é preciso avaliar as expectativas e possibilidades de 

desenvolvimento e do uso das áreas onde opera e se desenvolve o turismo, bem 

como o comportamento dos visitantes, compreendendo desta forma as 

características e necessidades de cada localidade e dos recursos potenciais ou 

mesmo existentes. 

Ainda sobre esses processos de apropriação e ocupação dos espaços pelo 

fenômeno turístico, Cruz (2003) contribui apresentando as paisagens como sendo 

porções visíveis do espaço geográfico, tendo importante papel na constituição dos 

lugares turísticos e sendo imprescindível se pensar nos fluxos turísticos e seus 

impactos na paisagem e no meio ambiente.  

 

2.6 CABACEIRAS E RELIGIOSIDADE: A TERRA DOS CRUZEIROS  
 

Outros importantes eventos são as festas religiosas da cidade, da padroeira 

Nossa Senhora da Conceição e do co-padroeiro São Bento, conforme Figura 11. 

Durante o dia ocorrem a procissão religiosa, a quermesse 33  e o bingo para 

angariar recursos para as obras da igreja, além da presença das típicas 

barraquinhas de paroquianos (CABACEIRAS, 2018). 

Figura 11: Igreja da Matriz Nossa Senhora da Conceição e São Bento 

 

FONTE: Fonseca Filho (2017). 
                                                           
33 Festas religiosas realizadas por igrejas católicas em variadas épocas do ano com objetivos de 
arrecadar recursos financeiros para obras ou atividades da comunidade paroquial.  



104 
 
 

 À noite a festa ganha tons de festa profana, como afirma a entrevistada 

Maria Suelene Oliveira, que é paroquiana. Ela ressalta o quão interessante é o 

apoio que o pároco João Jorge, este de origem holandesa, Mestre em Agronomia, 

escritor e autor do Livro “O antigo termo de Cabaceiras” uma composição de 

artigos históricos, dentre outros; grande incentivador das atividades de cunho 

cultural na comunidade e na região. Durante os festejos apresentações de balé e 

capoeira, há também apresentações teatrais, sendo estas algumas das atividades 

incentivadas pelo padre e promovidas pela comunidade (OLIVEIRA, 2017).  

Forró pé de serra é o ritmo que embala a festa, as bandas e os grupos 

típicos e locais da região se apresentam e promovem suas músicas, alegrando a 

noite na cidade, garantindo diversão e cultura para moradores e turistas. A 

religiosidade é aspecto bastante marcante em Cabaceiras-PB, em especial a 

religião católica, contando com 3741 habitantes que se declaram católicos, 

conforme dados do IBGE (2018). 

Assim, a cidade é popular pelos seus diversos cruzeiros, sendo os mais 

expressivos denominados Cruzeiro da Pedra, no mesmo local onde se situa o 

letreiro de entrada da cidade “Roliúde Nordestina”, Cruzeiro do Rosário, Cruzeiro 

do Século e Cruzeiro da Virgem (Figura 12). Este último cruzeiro se configura 

como o mais importante de todos, recebendo um número expressivo de visitantes 

por ano, especialmente nas peregrinações que acontecem até ele, e é visto como 

um santuário pelos moradores da região, como destaca Ana Cristina Gomes 

(2019), que contribui para a realização da festa em homenagem a menina Josefa, 

a virgem, sendo celebrada anualmente no terceiro final de semana do mês de 

outubro.  

Remontando à história, Gomes (2019) informa que a capela, hoje um 

santuário, foi construída por determinação do pai de Josefa. A menina teria se 

perdido na redondeza e foi localizada após três dias, supostamente, tendo morrido 

de fome e sede, de acordo com os relatos. O pai determinou que a menina fosse 

sepultada no exato local, onde foi encontrada e fincou uma cruz de aroeira34 em 

cima do túmulo. Três meses depois, acharam no local um buquê de flores e uma 
                                                           
34 Planta típica da região. 
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carta de uma pessoa relatando que o gesto seria um agradecimento por um 

milagre alcançado pela intercessão da menina Josefa, a virgem. Assim, o pai 

mandou construir uma capela no local e desde então o espaço é lugar de 

manifestação religiosa e recebe romeiros de todo o estado da Paraíba.  

Cabe destacar que todos os cruzeiros existentes em Cabaceiras, sendo de 

acordo com o prefeito do município um número superior a 30, representam lugares 

de demonstração da fé e misticismo predominante na localidade e recebem 

visitantes da localidade e do entorno em dias de peregrinação ou mesmo 

cotidianamente. 

Alves, Souza e Araújo (2008, p.99) ressaltam que na cidade “[...] há muitos 

anos se pratica o turismo religioso, sendo que destes lugares, os mais tradicionais 

são os cruzeiros, enquadrando-se predominantemente no tipo de peregrinação de 

romaria”. 

Figura 12: Cruzeiro da Virgem 

 

FONTE: Acervo pessoal (2018). 

A religiosidade apresenta importante papel em Cabaceiras, não só por 

conta da origem da cidade ter sido constituída, como em outras partes do país, ao 

redor da construção de uma capela católica, mas pela existência na localidade de 

inúmeros cruzeiros que de certo modo apresentam mais um título para a cidade, a 

terra dos cruzeiros, e ainda pela figura do Padre João Jorge, que se mostra com 

papel importante e engajado nas temáticas do município, não somente no que diz 

respeito a religião, mas nos processos políticos, sociais e culturais de Cabaceiras. 
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2.7 ARTEZA: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL  
 

Abordamos ainda os processos e as ações do saber-fazer que ocorrem na 

localidade, como por exemplo o caso da Cooperativa de Curtidores e Artesãos em 

Couro da Ribeira (ARTEZA), em que o ofício de curtume é preservado e passado 

para as demais gerações, havendo uma preocupação com o envolvimento da 

comunidade local.  

Propiciando a criação de empregos e renda para o município e distritos, o 

mais importante e exigência da ARTEZA é que adolescentes e jovens em fase 

escolar, vinculados à cooperativa e que participam, por exemplo, da aprendizagem 

na Oficina dos Saberes - projeto desenvolvido por ela, obrigatoriamente precisam 

estar regularmente matriculados nas escolas, frequentando as aulas e com 

médias escolares positivas.  

Cabe ressaltar que o turismo acontece na região permitindo transformações 

que corroboraram com o desenvolvimento social, econômico e cultural da 

localidade, o que veremos mais adiante, além do fortalecimento da identidade 

local, o que se configura como aspectos imprescindíveis a essa pesquisa. 

Abordando um pouco mais sobre o processo de desenvolvimento 

econômico e cultural, bem como símbolos de contraste e resistência que 

propiciam diversas oportunidades sociais e econômicas em Cabaceiras, 

chegamos à cooperativa ARTEZA, a Cooperativa dos Curtidores e Artesãos em 

Couro de Ribeira de Cabaceiras LTDA. 

A ARTEZA (Figura 13) se destaca por sua relevância na produção de 

artigos de vestuário, artesanatos típicos e o turismo que é desenvolvido no Distrito 

de Ribeira por conta da cooperativa. 

 

Figura 13: Edifício da Cooperativa ARTEZA 
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Fonte: Acervo Pessoal (2018). 

 

A ARTEZA foi oficialmente fundada em Assembleia realizada em 31 de 

julho de 1998, como determina seu estatuto, em seu capítulo segundo: 

Baseada na ajuda mútua, na participação dos associados e nos princípios 
e valores do Cooperativismo, tem por objetivo a prestação dos serviços 
aos seus membros e a defesa de seus interesses socioeconômicos 
destes, buscando proporcionar-lhes condições técnicas e financeiras para 
o pleno exercício de suas atividades produtivas, visando incremento de 
suas rendas e à melhoria de suas condições de vidas (ARTEZA, 1998, 
p.01). 

 

Ela é uma cooperativa que reúne os curtidores e artesãos do distrito da 

Ribeira, onde trabalham com o setor de couro e com toda a cadeia produtiva da 

caprinovinocultura, além do turismo motivado pelo interesse em conhecer a 

produção local, bem como em realizar compras de artigos diretamente na 

cooperativa. Sendo assim, buscamos investigar e abordar de maneira mais ampla 

como se deu o processo de turistificação e seus desdobramentos na ARTEZA, 

destacando as transformações ocasionadas pelo fomento ao turismo na 

localidade, bem como as atividades que esta cooperativa desenvolve na 

comunidade, observando seus potenciais e como propiciou o desenvolvimento e 

integração social. 

Para tanto, há de se destacar alguns conceitos importantes sobre o 

processo de turistificação e ocupação dos espaços. No artigo que trata das 
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complexidades que envolvem a temática de turismo e território, Knafou (1999) 

aborda o processo de turistificação como sendo um processo de apropriação dos 

espaços por diversos agentes do turismo, caracterizando deste modo um 

fenômeno socioespacial. 

Fratucci (2014) reafirma a necessidade de assumirmos que a dimensão 

espacial produzida pelos diversos agentes sociais do turismo é muito complexa, 

indo além dos espaços apropriados pelos turistas e pelos agentes do mercado. Há 

de se considerar importantes estudos sobre os impactos negativos e positivos do 

turismo na comunidade em que o processo de turistificação ocorre, tendo 

consciência de que esses impactos atuam nas esferas ambiental, cultural e 

política. 

Na esfera política, destacamos a Lei Geral do Turismo (2008), com o seu 

Art. 5o, parágrafo IV, que versa sobre os objetivos nacionais de turismo: 

Estimular a criação, a consolidação e a difusão dos produtos e destinos 
turísticos brasileiros, com vistas em atrair turistas nacionais e estrangeiros, 
diversificando os fluxos entre as unidades da Federação e buscando 
beneficiar, especialmente, as regiões de menor nível de desenvolvimento 
econômico e social (BRASIL, 2008, [s.p.]). 

 

O objetivo desta lei pauta no argumento de estimular criação, consolidação 

e difusão de destinos turísticos, tendo em vista a diversificação e melhor 

distribuição de fluxos de turistas, com vistas a beneficiar o desenvolvimento 

econômico e social.  

No caso da região da Ribeira, a ARTEZA ocupa importante papel nessa 

missão, pois além da cooperativa proporcionar oportunidades de geração de 

emprego e renda para a população local, o saber-fazer e os produtos oriundos 

deste despertam interesses dos turistas em visitar a região. O distrito da Ribeira 

tem em torno de 600 habitantes, está situado a 14 quilômetros do centro do 

município de Cabaceiras-PB. A cooperativa foi fundada no final da década de 

1990, por um grupo 28 artesãos curtidores do distrito da Ribeira. 

  É importante ressaltar, na voz do presidente da cooperativa (neto e filho do 

fundador), Sr. Ângelo Márcio, que o apoio da prefeitura nesse processo de 
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formação e fundação da cooperativa foi essencial, e, no ano de 2018, a ARTEZA 

completa vinte anos de existência e atuação na comunidade. Argumentou que:  

Desde o início, tivemos grande apoio por parte da prefeitura, buscamos os 
gestores, os homens estavam deixando a cidade e buscando sustento em 
outros estados. Eles nos cederam o espaço que é nossa sede até os dias 
atuais, e nos ajudaram (MEIRA, 2018).  

 

A cooperativa foi fundada com a finalidade de proporcionar emprego e 

renda para os moradores da região que, vivendo em uma área rural com o mais 

baixo índice pluviométrico do país, não podem contar com a agricultura para o 

sustento das famílias. Assim, a criação de caprinos e ovinos foi uma opção de 

sobrevivência e razão para que as pessoas não tivessem que migrar para outras 

regiões. 

Não deixar uma tradição e o ofício de curtidor acabar era a grande missão 

da ARTEZA, como afirma o presidente da cooperativa. Ensinar aos seus filhos e 

netos o ofício que trouxe sustento econômico a toda família, além disso, como 

afirma:  

Nossa preocupação não era fomentar a atividade coureira que era 
bastante rústica, tanto na parte de couro como na parte de artesanato. A 
atividade coureira veio de fato para sustentar seus filhos na terra além de 
dar continuidade ao ofício (MEIRA, 2018).  

 

Com essa afirmação, notamos que a atividade coureira foi a alternativa 

para manter as gerações mais jovens na localidade, gerando empregos, renda e o 

conhecimento referente ao ofício do curtume, ou seja, a continuidade do saber 

fazer. Referente ao desenvolvimento local, é importante pensarmos na amplitude 

que esse conceito compreende: 

Mais do que um conceito, o desenvolvimento local é, na verdade, um 
evento sui generis, resultante do pensamento e da ação à escala humana, 
que confrontam o desafio de enfrentar problemas básicos e alcançar níveis 
elementares e auto-referenciados de qualidade de vida na comunidade. 
(MARTINS, 2002, p. 51). 
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Com isso, notamos que diante dos desafios impostos pela própria geografia 

local, a cooperativa foi solução naquele momento. Porém, existia a necessidade 

de se buscar mais qualificação além de ensinar o ofício às novas gerações. 

 Inovar na confecção dos produtos e buscar novos mercados também eram 

anseios dos cooperados, visto que a mão de obra era pouco qualificada. Mas é 

interessante perceber que houve prioridade em ocupar vagas com moradores 

locais, esse sendo apresentado como grande propósito da ARTEZA. Meira (2018) 

argumentou: 

Buscamos a parceria do SEBRAE e do SENAI, além de incentivos do 
Banco do Nordeste, da Secretaria de Indústria e Comércio, tanto na 
qualificação, quanto na organização. No Turismo, logo no início formamos 
uma parceria com uma agência alemã, a GTZ, que foi nossa parceira no 
projeto, isso no caso dos turistas estrangeiros. 

 

As instituições como o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

(SENAI) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do 

Estado da Paraíba (SEBRAE-PB), passaram a ministrar cursos na cooperativa e a 

fornecer oportunidades de aprimoramento em suas unidades aos moradores da 

região, com garantias de se qualificar e profissionalizar para atuar junto aos 

cooperados ou ainda aos visitantes e turistas.  

 

2.7.1 Oficina dos saberes: tradição e oportunidades  

 

A Oficina dos Saberes (Figura 14) é parte da cooperativa ARTEZA. É um 

projeto interno que conta com a contribuição de todos os colaboradores e 

parceiros na formação e repasse de saberes, do ofício de curtidor e artesão, 

conforme ressalta o presidente da cooperativa que: 

Eu sou a terceira geração, meu avô e meu pai fazem parte do grupo de 
fundadores, hoje através da Oficina de Saberes meus filhos aprendem o 
ofício, mas digo pra eles que primeiro eles precisam estudar, que o estudo 
é início de tudo (MEIRA, 2018).  

 



111 
 
 

Figura 14: Oficina dos Saberes promovida pela ARTEZA 

 

Fonte: Acervo pessoal (2018). 

 

Com isso, é válido destacar que o desenvolvimento extrapola a esfera do 

econômico, pois há melhorias na qualidade de vida dos sujeitos envolvidos, há 

desenvolvimento humano, social. Há também a preocupação em se desenvolver 

de modo sustentável, pensando em benefícios para futuras gerações. Assim: 

Fazer o desenvolvimento humano, social e sustentável, nos desafia a 
pensar um novo conceito de desenvolvimento que articula a dinamização 
do crescimento econômico com outros fatores como o capital humano, o 
capital social, o capital empresarial e o capital natural. (DE PAULA, 2008, 
p.06). 

 

A preocupação com princípios de sustentabilidade também são grandes 

desafios propostos e enfrentados pela cooperativa. A utilização de raspas do 

tronco do angico como conservante no preparo do couro, substituindo produtos 

químicos e evitando maior degradação do meio ambiente, é uma ação efetiva da 

ARTEZA no que tange às premissas sustentáveis e ecológicas. 

É uma maneira de amenizarmos os impactos no meio ambiente, porque a 
gente sabe que precisamos dele para sobreviver. Nós buscamos 
desenvolver consciência ambiental e passamos isso para nossos 
cooperados, nossos filhos, nossos netos. (MEIRA, 2018).  
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  A ARTEZA também motivou o turismo por meio da descoberta da 

importância educacional, geográfica e cultural nas escolas no município e região. 

Grupos de todas as séries e segmentos visitam a cooperativa com intuído não 

somente de ir além dos muros da escola, mas de conhecer sua própria 

comunidade, história e cultura. Muitos desses jovens evidenciam o fascínio do 

conhecimento prático, que propicia conhecimento a respeito se sua própria 

cultura.   

A Organização Mundial do Turismo (2003) reitera que a educação para o 

turismo pode ser inserida no sistema escolar local, como parte das disciplinas da 

área social, sendo a melhor forma de promover essa conscientização e exposição 

dos mais jovens ao turismo. 

  É importante pensar que o turismo na localidade tem a função de despertar 

na população o interesse pelo seu patrimônio cultural. Para tanto, há necessidade 

de se sensibilizar os atores envolvidos direta e indiretamente com o turismo. Este 

por sua vez, pode prover à comunidade a possibilidade de intercâmbio cultural, 

compreensão da cultura local, valorização da identidade, como reforça o 

cooperado Simão Sabiá (2018) em entrevista: 

O turista vem pra conhecer nosso trabalho, nossa cultura. Faz a gente 
perceber que somos importantes e que existimos. Ficamos orgulhosos de 
mostrar o que produzimos e como fazemos. Não temos mais vergonha de 
dizer que trabalhamos com couro, isso é trabalho digno e se o turista 
valoriza, eu tenho valor.  

 

Com esse depoimento notamos a valorização da presença do turista de 

modo positivo, ou seja, o turista é visto como sujeito que tem interesse e valoriza a 

cultura local, a presença deles estimula o orgulho dos moradores pelo trabalho e a 

produção. A cooperativa quando iniciou suas atividades produzia mensalmente 

500 peças e nos dias atuais produz mais de 12.000 peças entre bolsas, chapéus, 

cintos, mochilas, sapatos, etc., atuando com fabricação e venda, além de 

atenderem aos turistas e visitantes.  

Tem sede própria (doação da Prefeitura) e gera mais de 350 empregos 

diretos e indiretos. Mais de 55 famílias têm seu sustento mensal, a partir do seu 
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trabalho na cooperativa. Recentemente, passou por uma ampliação na parte de 

curtume com aquisição de novo maquinário e reforma das instalações físicas 

(MEIRA, 2018). 

A ARTEZA, além de receber turistas e moradores, recebe também grupos 

das unidades escolares do município e da região para conhecer suas atividades e 

apresentar o ofício como parte da cultura local. Utilizam-se desse espaço, 

respeitando suas características espaciais e culturais, promovendo conhecimento.  

 

2.8 TERRA DOS LAJEDOS  
 

Mas não somente de festejos, tradição e eventos culturais e religiosos vive 

o município. Cabaceiras detêm importantes atrativos naturais e potencial para 

ecoturismo, turismo de aventura, bem como para a modalidade do geoturismo. 

Sendo este: 

[...] um novo segmento de turismo em áreas naturais, realizado por 
pessoas que têm o interesse em conhecer mais os aspectos geológicos e 
geomorfológicos de um determinado local, sendo essa a sua principal 
motivação na viagem (MOREIRA, 2011, p.16). 

 

A beira do rio Tapera, o visitante se depara com o monumento natural 

denominado pelos nativos de Cabaceiras como Sacas de Lã (Figura 15), com 

aproximados 50 metros de altura em meio à vegetação local, com destaque para o 

fato de se configurar como importante atrativo natural que recebe turistas, 

visitantes e pesquisadores de diversas localidades, além de praticantes de 

esportes radicais. 
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Figura 15 - Monumento Sacas de Lã 

 

FONTE: Acervo pessoal (2018). 

 

Segundo Papes e Souza (2011, p.120), são “[...] pedras gigantescas, em 

formatos retangulares postas uma sobre as outras formando um imenso paredão.” 

Trata-se de rochedos empilhados pela natureza, com aparência de sacos de 

fardos de lã, o que explica a origem do nome, como o nativo não tem o hábito de 

falar o termo fardo, ele se refere ao fardo como sacas que seriam sacos de lã. 

Em temporadas chuvosas, aos seus pés da formação rochosa, forma-se 

uma espécie de lago ou piscina natural, onde os turistas e moradores podem 

aproveitar para mergulhar durante os dias de altas temperaturas na região. 

Também alguns turistas que visitam a localidade praticam rappel descendo até o 

rio, aproveitando a bela paisagem e plantas nativas.  

Outro atrativo turístico importante da cidade, que recebe visitantes e 

estudiosos do Brasil e do mundo é o Lajedo de Pai Mateus (Figura 16). É o ponto 

turístico da região que mais recebe visitantes ao longo do ano, considerado por 

estudiosos como a gênese do turismo na localidade. Geomorfologicamente, o 

espaço aqui situado é uma composição aproximada de 100 blocos milenares em 

granito, distribuídos em uma área estimada de 1,5 km², uma paisagem de 

tamanha beleza e importância no processo de turistificação da cidade de 

Cabaceiras. 
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A partir desse atrativo, a Cidade sensibilizou-se para o fomento do turismo 

na cidade, bem como na divulgação de sua imagem no estado, no país e até 

internacionalmente. 

Lá existe uma caverna com evidentes sinais de ter sido habitada por um 
possível negro ermitão, fugido de cativeiro, e que ali viveu isoladamente. A 
beleza natural do lajedo, agregado a estes aspectos da tradição popular, 
tornam este local um ponto turístico na Paraíba, além de resgatar valores 
de nossa história, mesmo que seja por meio de fantasias ou lendas, como 
afirma o dito popular “povo falou, vai vê, foi ou é ou tá pá ser”. (SEABRA, 
2012, p.375). 

 

Nos dias atuais, pesquisadores e estudiosos buscam constantemente o 

Lajedo de Pai Mateus para investigação de suas formações rochosas e 

particularidades, além de atrair os turistas também para a realização de diversas 

trilhas ecológicas, sempre acompanhados de um guia de turismo local.  

 

Figura 16 - Lajedo de Pai Mateus 

 

Fonte: Fonseca Filho (2017). 

É importante ressaltar, como narrou o geógrafo, professor e pesquisador 

Luciano Guimarães 35  em entrevista, que há uma proposta em tramitação no 

                                                           
35 Luciano Guimarães é professor de geografia da EMEF Abdias Aires de Queiroz. É ex-cooperado 
da Arteza. Participa e acompanha o desenvolvimento dos projetos realizados. 
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Serviço Geológico do Brasil (CPRM)36, para incluir o Lajedo de Pai Mateus no 

quadro de geoparques nacionais. 

[...] Há uma proposta em tramitação para inclusão do Lajedo de Pai 
Mateus no grupo de geoparques existentes, o que contribuiria ainda mais 
para com as pesquisas, também com a preservação e conservação do 
espaço e das formações existentes, nossa fauna e flora protegidas 
(GUIMARÃES, 2018).  

 

Sobre essa configuração de legislação importante para a continuidade das 

pesquisas e também para a localidade, compreende em seus aspectos. A CPRM 

(2018) considera: 

A geologia e a paisagem influenciaram profundamente a sociedade, a 
civilização e a diversidade cultural de nosso planeta, mas até poucos anos 
atrás não havia o reconhecimento internacional do patrimônio geológico de 
importância nacional ou regional e não havia especificamente uma 
convenção internacional sobre o patrimônio geológico. 

 

           Ainda sobre essa classificação, o Serviço Geológico do Brasil caracteriza: 

Geoparque (ou geopark, em inglês) é uma marca atribuída pela Rede 
Global de Geoparques, sob os auspícios da UNESCO a uma área onde 
sítios do patrimônio geológico representam parte de um conceito holístico 
de proteção, educação e desenvolvimento sustentável. Um geoparque 
deve gerar atividade econômica, notadamente através do turismo, e 
envolve um número de geossítios ou sítios geológicos de importância 
científica, raridade ou beleza, incluindo formas de relevo e suas paisagens. 
Aspectos arqueológicos, ecológicos, históricos ou culturais podem 
representar importantes componentes de um geoparque. (CPRM, 2018. 
[s.p.]). 

 

             A compreensão da utilização de um espaço de maneira a permitir 

atividades de estudo e ao mesmo tempo a utilização para a realização de 

atividades turísticas que propiciam e primam pelo uso e desenvolvimento da 

comunidade local, diante do conceito de geoparque abordado, traz novas 

possibilidades, gerando integração e conscientização ambiental.   

                                                           
36 O Serviço Geológico do Brasil (CPRM) é uma empresa pública, vinculada ao Ministério de Minas 
e Energia. Sua missão é: que tem como missão gerar e disseminar conhecimento geocientífico 
com excelência, contribuindo para melhoria da qualidade de vida e desenvolvimento sustentável do 
Brasil. Disponível em: https://www.cprm.gov.br/. Acesso em 28 de outubro de 2019. 
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  Um importante projeto que vem sendo desenvolvido na região é o Projeto 

Geoparque Cariri Paraibano, ainda em fase de implementação, com a proposta de 

construção em parceria da Universidade Federal da Paraíba e o Serviço 

Geológico do Brasil (CPRM), juntamente com organizações sociais e a 

comunidade dos quatro municípios inseridos nesse projeto, entre os quais 

Cabaceiras se desponta com o maior número de geossítios, sendo seis no total, 

denominados Brecha Magmática, Lajedo Manoel de Sousa, Lajedo de Pai Mateus, 

Lajedo da Salambaia, Pedra da Pata e Sacas de Lã. 

  Pensando na possibilidade de construção e inclusão dos Lajedos no quadro 

oficial de geoparques brasileiros, observando a proposta existente, e 

compreendendo importância dos lajedos para o turismo e para a educação, 

Cabaceiras se configura como campo de possibilidades para o desenvolvimento 

propício para a realização do turismo pedagógico, o que abordaremos de modo 

mais efetivo no próximo capítulo, com detalhes da pesquisa de campo realizada 

para identificação de atividades realizadas, observações e constatações 

referentes à manifestação do turismo na educação básica do município.  

 

2.9 PROJETO GEOPARQUE CARIRI PARAÍBANO  
 

Um importante empreendimento vem sendo implementado, integrando 

parte de Cabaceiras e região. Trata-se do Projeto Geoparque Cariri Paraibano 

(PGCP)37 , englobando lajedos dos municípios de Cabaceiras, Boqueirão, São 

João do Cariri e Boa Vista. A proposta está sendo construída em conjunto em 

parceria entre a Universidade Federal da Paraíba, de modo mais especifico a 

partir da figura do professor Leonardo Figueiredo, idealizador do projeto, e o 

Serviço Geológico do Brasil, além de integrar as diversas organizações sociais e 

comunidade local. 

De acordo com o site do Geoparque Cariri Paraibano (2019), o geoparque 

(Figura 17) apresenta uma área aproximada de 1.980 km2, englobando quatro 

                                                           
37 PGCP - Disponível em: https://geoparquecariri.org.br/. Acesso em: 28 de outubro de 2019. 
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municípios das mesorregiões denominadas como Borborema e Agreste 

Paraibano, sendo estes os municípios de Boqueirão, Boa Vista, São João do Cariri 

e Cabaceiras, onde foram identificados um número superior a 15 geossítios.  

Boa Vista detém quatro lajedos, sendo elas a Bacia da Boa Vista, a Lagoa 

da Cunha, o Lajedo do Bravo e a Zona de Cisalhamento, enquanto Boqueirão 

compõe três geossítios, sendo denominados Lajedo do Marinho, Pedra do 

Sangradouro e ainda Serra do Carnoió. A localidade de São João do Cariri possui 

outros três, sendo o Cânio do Rio da Serra, a Pedra do Bico da Arara e o Sítio 

Picoito, e o município de Cabaceiras se destaca por deter o maior número de 

geossítios, constituindo seis no total, sendo a Brecha Magnética, o Lajedo Manoel 

de Souza, o Lajedo de Pai Mateus, o Lajedo da Salambaia, a Pedra da Pata e 

ainda as Sacas de Lã.  

Cabe destacar que as propriedades onde estão localizados os geossítios, 

de maneira geral, são de propriedade privada, entretanto, todas possíveis de 

visitação. Alguns lajedos, inclusive, como se destaca ao longo da pesquisa de 

campo, recebem turistas e estudantes, sendo estes o Lajedo de Pai Mateus, a 

Saca de Lã e o Lajedo da Salambaia.  

A proposta oficial do Projeto do Geoparque (2018) aborda a importância da 

realização de pesquisa e estudos na área que engloba os geossítios, com foco na 

questão ambiental e na conservação. Entretanto, apresenta também como 

importante a realização do turismo nas localidades, considerando o potencial para 

geoturismo, primando por reafirmar questões identitárias e de território. Uma vez 

que o Projeto do Geoparque (2018) informa que considera “[...] geologia, 

ambiente, cultura, valores estéticos, patrimônio e bem-estar dos seus residentes”, 

também é importante destacar que:  

A região onde se insere o PGCP apresenta, portanto, uma 
paisagem de excepcional beleza, em grande parte relacionada ao 
seu patrimônio geomorfológico, que já se consolidou como atrativo 
turístico de expressividade nacional e até internacional. O local 
possui atrações de importância para a prática do (geo) turismo, 
representando exemplo de sucesso em projetos de conservação 
ambiental e interiorização turística. (GEOPARQUE CARIRI 
PARAIBANO, 2019, s.p), 
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O Geoparque Cariri Paraibano (2019) se destaca por suas características 

que relacionam ideias voltadas para o desenvolvimento econômico local e a 

conservação da natureza, com enfoque no geopatrimônio, que abordam a 

importância dos geossítios em direção à pesquisa, à educação, ao 

desenvolvimento cultural e turístico, destacando sobremaneira ações que visam a 

à conservação ambiental do patrimônio geológico.   

 

Figura 17 - Mapa PGCP 

 

Fonte: Geoparque Cariri Paraibano. Disponível em https://geoparquecariri.org.br/ 

 

  Durante o evento que ocorreu no Lajedo da Salambaia, logo nos primeiros 

dias em campo, durante um diálogo com o professor Leonardo Figueiredo, figura 

de destaque nesse processo de pesquisa e fomento do geoparque, uma das falas 

do professor sobre o PGCP naquele dia, ressaltava Figueiredo (2018), que os 

geoparques são territórios bem definidos que apresentam sítios e paisagens 

contemplativas, ainda não havendo uma legislação oficial, o que causa 
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preocupação no processo de criação de propostas ou mesmo de ações que visam 

a integração da terra com a educação, que estimule e ocasione importantes 

efeitos para o regional, considerando assim, nas palavras dele “tudo que é cultural 

é geoparque, artesanato é geoparque, porque é cultura local”. 

  Durante a fala, o professor destaca ainda a sua preocupação com a 

exploração desses espaços, seja pela comunidade ou pelos visitantes, por vias 

que primem pelos conceitos de sustentabilidade e considerando os recursos 

naturais existentes, demonstrando a preocupação com o descartável e com o 

imediatismo humano e suas ações desenfreadas no meio ambiente, destacando a 

importância do geoparque para gerar ainda benefícios econômicos pelo 

geoturismo. 

Figueiredo (2018) ressalta que o geoparque é um movimento em prol da 

comunidade e que muitas ações são promovidas a partir da proposta existente 

para o desenvolvimento do projeto, que incentivam e acontecem para a 

comunidade compreender o seu papel nesse projeto, sua função e contribuição 

para a conservação do patrimônio existente, sendo este natural e cultural. Nesse 

sentido, cursos e encontros são realizados como ações efetivas do projeto para 

sensibilizar a comunidade em direção aos objetivos do PGCP, que são reforçados 

na fala de Figueiredo (2018) como sendo, sobretudo, o “de preservar o 

geopatrimônio para as futuras gerações e o respeito ao meio ambiente do qual ele 

é parte principal e integrante, reforçando assim a identidade da população e 

promovendo melhorias”. 

O Projeto Geoparque Cariri Paraibano se destaca em relação à temática 

pesquisada, uma vez que pode se configurar como espaço para a realização e 

fomento do turismo pedagógico na região. Considerando que o município de 

Cabaceiras comporta o maior número de geossítios que compõem o projeto e 

ainda por seu potencial para o turismo que se apresenta em processo de 

desenvolvimento, é possível que tal relação contribua para o deslocamento de 

estudantes e pesquisadores de outras localidades para a exploração destes 

espaços com tal intuito. 
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Desta forma, no próximo capítulo, a pesquisa de campo se apresenta como 

imprescindível para a investigação e análises sobre as principais manifestações 

na educação e no turismo que se desenvolvem na localidade, além de permitir 

observar as possibilidades para o fomento do turismo pedagógico no município. 
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3  A PESQUISA DE CAMPO E SEUS DESDOBRAMENTOS 

 

Este capítulo está dividido em três partes, sendo que a primeira seção 

aborda as principais metodologias adotadas para a pesquisa e o percurso para 

escolha dos procedimentos. Em um segundo momento, apresentamos o 

direcionamento para preparação do campo. Por derradeiro, expomos os relatos do 

campo e as atividades realizadas de maneira detalhada, relacionando com as 

principais teorias e permitindo a realização de análises. Cabe ressaltar que as 

observações referentes às peculiaridades do campo foram constituídas a partir do 

conhecimento prévio e familiaridade com o campo, tanto por parte da 

pesquisadora quanto do orientador. 

Deste modo, consideramos os tipos de pesquisas realizadas anteriormente 

na localidade e em outros lugares, além da temática abordada, bem como 

atentando para os objetivos geral e específico da pesquisa; refletindo, nesse 

caminho, sobre quais seriam os melhores métodos e instrumentos para atingir aos 

resultados. 

Cabe destacar, contudo, nosso interstício em relação aos desafios e 

acontecimentos propostos pelo próprio campo e seus agentes, algo que 

consideramos como imprescindível para que a pesquisa aconteça de maneira 

mais abrangente e possibilitando novos caminhos e descobertas. 

 

3.1 EM BUSCA DE TEORIAS E METODOLOGIA PARA O CAMPO 
 

Esse primeiro momento teve como objetivo principal realizar um estudo 

bibliográfico de caráter qualitativo, visando analisar as principais metodologias 

utilizadas e a evolução que trata da investigação e do estudo de temáticas 

vinculadas a essa pesquisa, considerando, deste modo, pesquisas realizadas na 

Educação, no Turismo, na Educação Turística e no Turismo Pedagógico. 

 Assim, essa busca se deu com intuito de encontrar autores e obras que 

discutissem e analisassem o desenvolvimento das temáticas deste trabalho, 
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considerando como marco teórico para a verificação os últimos cinco anos, com 

espaço temporal entre os anos de 2012 a 2017. Buscou-se sempre periódicos 

com níveis Qualis38 mais elevados, com intuito de trazer mais consistência a esta 

pesquisa e abordagens, avaliando como se deu nesse período a evolução 

metodológica dos estudos das temáticas.  

Para realizar essa pesquisa de maneira mais organizada e sistemática, 

contou-se, inicialmente, com os conhecimentos e as abordagens propiciadas pela 

disciplina Metodologia de Pesquisa, que também permitiu conhecer Softwares de 

fundamental importância na organização sistêmica dos conteúdos pesquisados e 

abordados para a construção dessa dissertação, possibilitando realizá-la com 

mais praticidade e permitindo o mapeamento e a revisão bibliográfica sistemática. 

Para tanto, foram utilizados os programas Mendeley39 e Zotero40, destacando-se 

como primeiro passo realizado o download de ambos, bem como o aprendizado 

inicial para utilização destas ferramentas.  

No que diz respeito ao início do processo de pesquisa, elegendo as bases 

de dados que permitiram maior consistência e qualidade ao estudo, de maneira 

mais introdutória, a busca de deu a partir de portais acadêmicos como Google 

Scholar ou Google Acadêmico, este detentor de uma base considerável de artigos 

acadêmicos e literatura escolar e acadêmica abrangente, de fácil acesso e de 

diversas universidades.  

Ampliando a busca, adentramos ao Portal Capes41, que permitiu acessar a 

revistas nacionais e internacionais com acesso a trabalhos de maneira textual 

                                                           
38Qualis: Qualis CAPES é um sistema de classificação da produção científica brasileira, baseada 
nos artigos publicados em periódicos de todos os programas de pós-graduações do país. 
Disponível em: https://inglesinstrumentalonline.com.br/o-que-e-o-qualis-capes/ Acesso em: 25 de 
outubro de 2019. 
39Mendeley: Software gerenciador de referências desenvolvido pela Elsevier. Funciona tanto na 
versão desktop como na versão web de forma gratuita. Também é uma rede social acadêmica, que 
possibilita realizar medições altimétricas. Disponível em: 
https://letras.biblioteca.ufrj.br/gerenciadores-de-referencias-endnote-mendeley-e-zotero/ Acesso 
em: 25 de outubro de 2019. 
40 Zotero: Software livre para gestão e compartilhamento de referências bibliográficas. Disponível 
em: http://planetazotero.blogspot.com/p/blog-page_29.html. Acesso em: 25 de outubro de 2019. 
41 Portal Capes: O Portal de Periódicos, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (Capes), é uma biblioteca virtual que reúne e disponibiliza a instituições de ensino e 
pesquisa no Brasil o melhor da produção científica internacional. Ele conta com um acervo de mais 
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integral, além de incluir 126 bases de dados que incluem resumos de documentos 

variados. Ainda foi feito pesquisa em bases como o Redalyc, fonte de informação 

acadêmica de publicações de ensino superior, assim como em bases como Scielo, 

que abriga periódicos científicos brasileiros, e, por fim, na Spell, que apresenta-se 

também como um repositório de artigos científicos de importante contribuição 

acadêmica. 

As bases de dados elencadas anteriormente foram escolhidas a partir da 

percepção de critérios que possibilitassem a execução das pesquisas, tais como 

praticidade, objetividade e facilidade de acesso. Para busca nas bases, utilizamos 

as seguintes palavras-chave: turismo pedagógico, aula passeio, educação 

turística, sensibilização turística e patrimônio cultural. 

Em um segundo momento, efetuamos um levantamento sobre os escritos 

mais atuais, buscando compreender a continuidade dessas pesquisas nos dias 

atuais, as metodologias consideradas e as possíveis evoluções nesse sentido, o 

que de acordo com Veal (2011), deve-se investigar as pesquisas basilares, as 

pesquisas publicadas e também as pesquisas em andamento ou que ainda nem 

foram publicadas, observando o que o autor chama de processo de tentativa e 

erro, essenciais nesse percurso de construção da pesquisa e dos escritos. 

Desta forma, procuram-se livros, teses, dissertações, artigos científicos e 

trabalhos acadêmicos que pudessem, através de autores e referenciais, embasar 

essa pesquisa e estudos, permitindo assim a familiarização com a escrita 

científica, como defende Cunha (2001).  

Dando andamento à pesquisa, após a realização do levantamento 

bibliográfico já destacado, realizou-se uma seleção dos materiais encontrados, 

através da construção de fichamento dos documentos e escritos, compreendendo 

as principais abordagens, bem como refletindo e sintetizando as teorias 

apresentadas. 

                                                                                                                                                                                 
de 45 mil títulos com texto completo, 130 bases referenciais, 12 bases dedicadas exclusivamente a 
patentes, além de livros, enciclopédias e obras de referência, normas técnicas, estatísticas e 
conteúdo audiovisual. Disponível em: 
https://www.periodicos.capes.gov.br/index.php?option=com_pcontent&view=pcontent&alias=missa
o-objetivos&Itemid=109. Acesso em: 25 de outubro de 2019. 
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Sobre a importância da realização do fichamento para a construção do 

trabalho de campo e colaboração do mesmo para a pesquisa: 

A elaboração do Plano de Trabalho pode preceder o fichamento, quando 
então é provisório, ou ocorrer depois de iniciada a coleta de- dados 
bibliográficos, quando já se dispõe de mais subsídios para elaboração do 
plano definitivo, o que não quer dizer estático. Isso porque o 
aprofundamento em determinadas etapas da investigação pode levar a 
alterações no todo do trabalho (LAKATOS; MARCONI, 2003, p. 45). 

 

Nesse sentido, o processo de fichamento permite realizar uma descrição 

inicial das principais ideias e obras pesquisadas, buscando compreender e 

interpretar o que os autores apresentam em seus escritos, sempre observando os 

movimentos que os autores realizam de maneira crítica e a realização de 

comentários contextualizados. 

Assim, a busca de referências de autores seminais que pudessem nortear 

esse estudo, relacionada às temáticas de turismo, educação e turismo 

pedagógico, apresentou-se como fundamental para a construção inicial das 

teorias e direcionamento da pesquisa, buscando compreender como emergiram as 

discussões iniciais. 

Por entender que essa pesquisa é uma construção conjunta da 

pesquisadora e seu orientador, relatos e escritos, de modo mais específico neste 

capítulo, se darão, em determinados momentos, utilizando a primeira pessoa do 

plural, sendo assim compreendido como nossa construção, uma vez que dividimos 

observações, percepções e possíveis constatações, especialmente quando são 

apresentados os relatos de campo. 

 Assim, como defende Oliveira (1996) em seus escritos no “Trabalho do 

Antropólogo: olhar, ouvir e escrever”, ao se referir à neutralidade do pesquisador 

em um estudo, tem-se uma “doce ilusão”, contestando o que o autor chama de 

“objetividade absoluta”, defendida por parte de determinados autores citados por 

ele ao longo do referido trabalho. 

. 
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3.1.1 A escolha do campo  

 

Sobre a escolha do campo, é importante destacar que, inicialmente, quando 

ainda se pensava em ser uma pesquisa individual, esse projeto não tinha um 

campo definido, algo questionado no processo para ingresso no mestrado, visto 

que constituía apenas uma temática de interesse para realização da pesquisa. 

Aqui, já nesse primeiro impasse, se constata a importância de ser uma pesquisa 

conjunta, uma vez que partiu do orientador a ideia de termos o município de 

Cabaceiras como campo, algo de fundamental importância para a autora, nesse 

momento ‘eu’, enquanto nativa da localidade em questão, como constante no 

tópico Memorial. 

Sobre o processo de escolha do campo, encontra-se como peça 

fundamental a figura do orientador, visto que no meado do ano de 2017, em férias 

na Paraíba, o Prof. Ari Fonseca42 , que realiza conjuntamente essa pesquisa, 

esteve em Cabaceiras e mesmo ainda não tendo a definição do município como 

campo para este estudo, naquela ocasião se deram os primeiros contatos, 

fundamentais no decorrer da pesquisa, o que se caracterizou como elemento 

facilitador nesse processo inicial de buscas e diálogos. 

 Após seu retorno, durante orientações iniciais, começando a busca por um 

campo de pesquisa, partiu do professor, mesmo sem o conhecimento prévio da 

origem da orientanda, a sugestão para desenvolver a pesquisa na localidade, 

tendo ao longo da sua viagem despertado interesse em realizar pesquisas no 

município. 

A ideia surge inicialmente arraigada de receios, pensando nos possíveis 

fatores que poderiam limitar a realização da pesquisa, dentre os fatores, a 

distância do campo, a carência de financeiros ou mesmo a relação pessoal com o 

campo. Por outro lado, a possibilidade apresenta caráter desafiador, uma vez que 

poderia contribuir, por meios acadêmicos, para a investigação sobre o processo 
                                                           
42 Um pesquisador nunca é somente um viajante em uma localidade, nem mesmo em seu período 

de férias. Nesta ocasião se deram os primeiros contatos com entidades de Cabaceiras. Destaca-se 
que o professor Ari Fonseca Filho ministra aula na disciplina de Turismo e Cinema na UFF, logo, 
tendo despertado seu interesse inicial pela localidade e sua relação com o cinema e o turismo.  
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de desenvolvimento do turismo e relacioná-lo com a educação, algo que poderia 

ser importante para pesquisas acadêmicas futuras em Cabaceiras, inclusive 

culminando em manifestações para a comunidade de maneira social, cultural, 

política ou mesmo com ações econômicas para o município.  

Assim, em meio à análise inicial sobre a cidade e seus contrastes, 

avaliando possibilidades e desafios iniciais, que serão mais detalhados nas análises 

desta pesquisa, se deu a escolha de Cabaceiras como campo de pesquisa. 

 

3.1.2 Definição de abordagens metodológicas 

 

Após a definição do campo, iniciamos a preparação das atividades que 

seriam realizadas mesmo antes da ida ao local, considerando que esse processo 

inicial teria que ser bem planejado e elaborado, contando com fatores como a 

distância e o deslocamento, além de possíveis necessidades, e refletindo ainda 

sobre o processo que se daria durante o desenvolvimento da pesquisa em 

Cabaceiras. Tais análises iniciais se configuram como imprescindíveis para 

elaboração do cronograma de atividades de campo e definição das abordagens e 

metodologias. 

 A preparação para o campo permitiu a construção dos objetivos desta 

pesquisa, que ainda assim poderiam ser (e foram) modificados e redefinidos ao 

longo dela. Tal fato culminou na utilização das metodologias de base etnográfica43 

e outras mais flexíveis. Desse modo, é comum na etnografia que o pesquisador 

inicie seu estudo de campo com uma ideia, uma hipótese inicial e, após esse 

contato com o campo, essas observações muitas vezes acarretem em mudanças 

de visões ou mesmo percepções, como afirma Gil (2004, p. 146): “[...] ao longo do 

                                                           
43  No decorrer do curso de Mestrado, a etnográfica foi abordada como possibilidade de 
metodologia para realização de pesquisa de campo nas disciplinas obrigatórias: Epistemologia e 
Estudos do Turismo, Aspectos Socioculturais e Socioambientais do Turismo, Metodologia da 
Pesquisa Científica e, ainda, na disciplina optativa Turismo, Relações Socioculturais e 
Desenvolvimento Local. 
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processo de pesquisa os objetos são constantemente redefinidos, sobretudo com 

base nas decisões do seminário”.  

Sobre essa abordagem de base etnográfica, Ludke e André (1986), já 

reafirmavam como sendo uma descrição de um sistema de significados culturais 

de determinado grupo. Desta forma, foi de teor importante para a realização dos 

estudos em Cabaceiras, permitindo atenta observação dos grupos sociais e 

escolares a partir dessa perspectiva, ampliando nossas percepções e análises de 

modo mais apurado. 

A etnografia para Veal (2011) se caracteriza como abordagem que se utiliza 

de diversas técnicas que buscam observar e enxergar o mundo a partir da 

perspectiva dos pesquisados, sendo, ainda de acordo com o autor, uma 

possibilidade para que esses autores pesquisados falem de maneira livre, 

desconstruindo paradigmas e predefinições existentes. 

A partir da definição do campo, como já relatado, iniciamos os contatos de 

modo mais informal com diversos agentes de Cabaceiras e gestores do município 

envolvidos nas atividades turísticas e educacionais da cidade. Cabe destacar que 

logo de início, algumas ações nos possibilitaram compreender os aspectos desse 

processo de desenvolvimento voltado para o fomento do turismo no município e 

conhecer um pouco mais do contexto educacional da cidade. 

Com a colaboração dos diversos agentes, ainda foi possível utilizar 

documentos oficiais de uso público ou mesmo restritos com informações 

imprescindíveis que dizem respeito ao cenário turístico e educacional do município 

de Cabaceiras, tais como o projeto político pedagógico da escola Abdias Aires de 

Queiroz, o documento oficial da Secretaria de Educação de Cabaceiras, que 

apresenta o diagnóstico educacional das escolas do município, o estatuto oficial 

da Cooperativa ARTEZA, o projeto Roliúde Nordestina e a proposta que originou o 

Projeto do Geoparque Cariri Paraibano. 

Em determinados momentos que podem ser observados nos relatos de 

campo, percebendo a necessidade de ampliar os diálogos com os pesquisados, 
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propomo-nos a realizar a técnica de pesquisa em profundidade, nos aproximando 

desse entrevistado e das suas aspirações.  

Sobre entrevistas em profundidade, Veal (2011) define como sendo 

entrevistas de duração mais longa, podendo acontecer mais de uma vez com a 

mesma pessoa, indo além da aplicação de um questionário pré-definido, 

permitindo e estimulando que o pesquisado se expresse de maneira mais livre e, 

como o próprio nome já enfatiza, a realização de modo mais aprofundado. 

Ainda nessa abordagem qualitativa, em determinados momentos, buscando 

fluidez e favorecer aos diálogos com diferentes agentes, pensamos no 

desenvolvimento de questionários semiestruturados, que pudessem nortear as 

entrevistas, construindo assim uma espécie de roteiro, com objetivo de 

direcionamento dos diálogos, em direção a responder os objetivos propostos em 

cada etapa.  

Cabe destacar, que os questionários, foram pensados e elaborados sob 

orientação prévia, pensando em não tornar a entrevista estática e engessada, 

assim possibilitando uma abertura e ampliação dos diálogos, considerando ainda 

a realidade social e cultural da localidade e dos agentes envolvidos na pesquisa. 

Algumas entrevistas ainda foram realizadas de maneira mais livre e 

sumária, com o propósito de ouvir os mais diversos sujeitos, compreendendo a 

sua história e relacionando com a o objeto de pesquisa. Para tanto, utilizamos 

como auxiliar nesses momentos a história oral que, segundo Veal (2011), se 

apresenta como relatos da vida e da história de testemunhas oculares de 

determinadas ações ou eventos, o que permite, de certo modo, submergir nas 

memórias e relatos pessoais do indivíduo, sendo uma fonte complementar de 

pesquisa.  

A história oral, de acordo ainda com o mesmo autor, Veal (2011, p. 279), 

apresenta-se com caráter mais abrangente dos relatos pessoais da vida dos 

entrevistados, sendo a partir de seus relatos pessoais, possível a transcrição de 

suas memórias. Lakatos e Marconi (2003, p.223) apontam que tais entrevistas, 
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tentam “obter dados relativos à ‘experiência última’ de alguém que tenha 

significado importante para o conhecimento do objeto em estudo”. 

  No caso de Cabaceiras, cabe destacar, que o município ainda se estrutura 

em relação à perspectiva do turismo, especialmente em relação ao turismo e 

cinema, de forma que a história oral tem importância extrema. Muitos são os 

relatos de participantes das produções audiovisuais sobre as obras, suas 

contribuições e envolvimento, sendo estes registros inexistentes de maneira 

oficial, o que reafirma a relevância dessas histórias contadas em torno dos 

acontecimentos e fatos históricos e memoráveis. 

Lakatos e Marconi (2003, p.196), sobre a realização de entrevistas, 

defendem como sendo “instrumento por excelência da investigação social”, 

enfatizando de modo mais abrangente a importância de sua utilização nas 

pesquisas realizadas e atribuídas nos mais diversos campos das Ciências Sociais, 

sendo imprescindíveis para a obtenção de informações dos entrevistados a 

respeitos dos mais diversos assuntos e temáticas.  

Os autores falam que o ato de saber entrevistar é uma verdadeira arte e 

que requer conhecimento e preparação, ao contrário da visão que desconsidera a 

fundamentação e a relevância das entrevistas na coleta de dados e no processo 

de construção da pesquisa. Entretanto, como todo procedimento metodológico, 

possui vantagens e desvantagens na sua escolha e utilização, sendo essencial 

para um bom êxito que o entrevistador pesquisador busque se preparar e se 

organizar para a execução da entrevista, seguindo determinadas diretrizes 

previamente estabelecidas.  

Considerando tais premissas pautadas nos autores em questão, pensando 

em aperfeiçoar as discussões e instigar os diálogos e as falas dos múltiplos 

indivíduos entrevistados, os questionários foram elaborados, sem a intenção de 

serem usados como instrumento quantitativo, mas sim qualitativo em direção aos 

objetivos traçados. Assim, foram utilizados questionários que permitissem o 

acesso e a compreensão dos indivíduos, a fim de expor suas opiniões e ideias, se 

apresentando em seus lugares de fala. 
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Algumas entrevistas ainda se deram de maneira complementar, através da 

utilização de aplicativos de mensagens e áudios, o que nos permitiu, antes mesmo 

ou posteriormente ao campo, a continuidade e ampliação dos diálogos, 

complementando informações. Ainda foi possível a utilização de correio eletrônico 

para recebimento de documentos e informações adicionais fundamentais para a 

construção e conclusão da pesquisa, como por exemplo, o contato com a 

Empresa de Turismo da Paraíba (PBTUR), que forneceu documento com 

informações sobre agências de viagens e turismo cadastradas e atuantes no 

estado, como consta anexado. 

 Ainda pensamos na realização de dois grupos focais, ambos na escola 

Abdias Aires de Queiroz, um com alunos e outro com educadores, mas em 

momentos distintos, o que nos possibilitou compreender e analisar os pontos de 

vistas de um mesmo contexto, por diferentes óticas e discursos. 

O grupo focal é importante para entrevistar grupos de pessoas ao mesmo 

tempo, permitindo a apresentação de posições comuns e de contrapontos sobre 

um mesmo assunto, além de, segundo Veal (2011), ter a possibilidade de o 

entrevistador, durante a realização do grupo focal, atuar como um facilitador, 

mediando esses diálogos e discussões, permitindo a interação entre os sujeitos 

participantes. 

Cabe destacar aqui a necessidade de atenção e foco nos objetivos, pois em 

se tratando de um grupo, enquanto maioria, e o entrevistador, minoria, há a 

necessidade de atentar-se para que o entrevistador não assuma o papel de 

entrevistado, o que foi constatado durante a realização do grupo focal com os 

estudantes da escola. Em determinado momento, o grupo esboçou o anseio de 

saber mais da história de vida da pesquisadora, o que é possível observar que 

talvez tais “curiosidades” e interesses se deram em virtude da visão deles para a 

entrevistadora como agente local e ao mesmo tempo emigrante, de fora. 

Sobre isso, Damatta (1987) traz reflexão sobre a transformação do familiar 

em exótico ou mesmo o inverso, uma vez, nem sempre o familiar é de fato 
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conhecido, podendo ser muitas vezes visto e interpretado com estranheza ou 

mesmo tido como excêntrico. 

Neste contexto, nos apropriamos da observação participante configurada 

como tendo o pesquisador, conceituado por Veal (2011, p. 275), como “[...] parte 

do processo social que está sendo estudado”, mesmo que isso tenha ocorrido por 

pouco tempo. Corroborando com o autor supracitado, Lakatos e Marconi (2003, 

p.194) abordam a observação participante como procedimento que: 

[...] consiste na participação real do pesquisador com a comunidade ou 
grupo. Ele se incorpora ao grupo, confunde-se com ele. Fica tão próximo 
quanto um membro do grupo que está estudando e participa das 
atividades normais deste. 

 

Desse modo, durante o período em campo, foram feitas observações em 

determinados momentos ou intervenções, tais como a preparação para o desfile 

cívico de sete de setembro 44 , de importância na cidade e que permite o 

envolvimento de toda a comunidade escolar e dos agentes sociais do município, 

as atividades voltadas para o encontro ambiental e ainda em outros momentos do 

campo. É possível afirmar, na perspectiva dos autores mencionados 

anteriormente, que nossa a observação se configurou, em determinados 

momentos, em observação direta, uma vez que esse envolvimento permitiu maior 

proximidade com o grupo e com a comunidade. Aqui, destacamos que em 

determinadas ações, a escola ou mesmo os órgãos e a comunidade nos 

permitiram interação e apresentação de ideias, compreendendo assim maior 

participação e envolvimento. 

Sobre a pesquisa de caráter qualitativo, Veal (2011) sugere como sendo, de 

maneira geral, importante para a coleta de grande quantidade de informações 

imprescindíveis, diferente da pesquisa quantitativa que, ainda de acordo com o 

autor, reafirma que “um dos pressupostos básicos da pesquisa qualitativa é que a 

                                                           
44 Sete de setembro: é uma das datas comemorativas mais importantes do Brasil, justamente por 
abrigar um dos principais acontecimentos da história do país, a independência do Brasil, hoje 
sendo feriado nacional. Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/datas-comemorativas/7-
setembro-dia-independencia-brasil.htm  Acesso em: 25 de outubro de 2019. 
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realidade não é construída de forma objetiva, mas social e subjetivamente” (VEAL, 

2011, p. 264). 

Nesse sentido, é possível compreender que a pesquisa de cunho qualitativo 

nos permitiu diversas possibilidades exploratórias, compreendendo as 

necessidades do campo e dos indivíduos como parte essencial deste campo e da 

construção de nossas percepções. A pesquisa qualitativa, de acordo com a visão 

destacada dos autores referenciados, permite a utilização de diversos 

procedimentos e métodos, sem o cárcere de um único instrumento ou ferramenta, 

ou ainda da mera apresentação de números quantitativos.  

No contexto de Cabaceiras, a observância das manifestações que 

envolvem o turístico e o pedagógico, a partir das suas características históricas, 

geográficas e sociais, como parte da pesquisa qualitativa, nos permitiu maiores 

descobertas, possibilitando atender de modo mais efetivo aos objetivos gerais e 

específicos, não nos limitando a determinados estudos já existentes ou ainda à 

redução de informações. 

A realização de grupo focal, de acordo com Veal (2011, p. 274), apresenta 

objetivos similares aos da entrevista em profundidade, entretanto tem como 

característica, como o próprio nome já diz, entrevistar um determinado grupo de 

pessoas, além de ter na figura do entrevistador um “facilitador da discussão” e não 

somente um entrevistador.  

Cabe destacar, que durante a realização do grupo focal, os participantes 

interagem entre si e são incentivados para tanto, o que possibilita a apresentação 

de múltiplos olhares e opiniões convergentes ou mesmo divergentes, levantando 

questões e trazendo diversas ideias relacionadas ao objeto em questão. 

Sobre a problematização grupal, os autores Lakatos e Marconi (2003, p.32), 

ressaltam: 

Nesse momento as questões explícitas ou mesmo implícitas no texto são 
levantadas e debatidas. Da mesma forma, de modo criativo, debatem-se 
questões afins que os estudantes podem associar ao texto. Podem 
também ser colocadas opiniões pessoais, dos estudantes e do professor, 
sobre as questões abordadas, baseadas em outros textos, obras e 
autores. 
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Durante a realização de grupo focal, cabe ressaltar a importância do 

entrevistador, que se apresenta como mediador, para atentar para cada detalhe. 

Uma fala, um olhar, um comentário mais baixo ou mais reservado ou mesmo 

aleatório, pode se configurar em uma nova pauta gerando nova discussão. Mesmo 

se tratando de um grupo com indivíduos que compõem uma mesma comunidade 

ou conjunto, podem apresentar comportamentos variados. 

É importante que tal atividade não seja realizada com grupos muito 

grandes, como ressalta Veal (2011), possibilitando testar reações, mas sempre a 

partir da condução dinâmica do coordenador da atividade que direcionará as 

perguntas mantendo o foco da discussão nos objetivos propostos. 

 

3.1.3 Preparação para o campo  

 

Na preparação para a ida a campo, após o estudo bibliográfico, conforme 

apresentado, posterior à definição da metodologia e abordagem, iniciamos 

algumas ações que se fizeram necessárias, de acordo com nossa percepção e 

orientação prévia, identificadas aqui como primeiros passos e que certamente 

contribuíram para o maior êxito em campo. 

Pensando nessa pesquisa que se configura como de base etnográfica, a 

primeira etapa se deu justamente na preparação mais objetiva para a realização 

posterior de pesquisa de campo, compreendendo a necessidade de familiarizar-se 

com o contexto político, com o sistema e mesmo com a história. 

A pesquisa baseada na abordagem etnográfica se configura como afirma 

Veal (2011, p. 280): 

[...] Em termos gerais, quando aplicada a pesquisa em lazer e turismo, a 
etnografia procura ver o mundo pelos olhos das pessoas que estão sendo 
pesquisadas, [...] o objetivo é desmascarar visões convencionais 
estabelecidas, de “senso comum” dos “problemas sociais”. [...] a 
abordagem tem se tornado particularmente associada com “estudos 
culturais” [...] (VEAL, 2011, p.280). 
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Aqui cabe destacar que mesmo a pesquisadora sendo nascida em 

Cabaceiras, conforme constante no memorial, há uma distância em conhecer a 

localidade e ter origem na mesma, como defende Velho (1978), quando fala sobre 

a distância social que por vezes permite lançar um olhar para o outro, permitindo 

transformar o familiar em exótico e o contrário também sendo possível.  

Obter acesso às informações, bem como permissão para a realização de 

etapas indispensáveis, como observações e entrevistas, iniciando os primeiros 

contatos com os agentes envolvidos nesta pesquisa, foi imprescindível.  Assim, 

pensar e estabelecer perguntas que pudessem ir em direção aos objetivos e à 

problemática deste estudo é importante para o bom desenvolvimento do campo e 

direcionamento dos recursos existentes. 

Nesse sentido pensamos introdutoriamente algumas questões e ações: 

a) Conhecer o contexto da localidade em diversos âmbitos: social, econômico, 

turístico e educacional; 

b) Descobrir quais as escolas atuam com na Educação Básica e quem são 

seus gestores; 

c) Definir e formular questões que atendessem aos objetivos geral e 

específicos da pesquisa; 

d) Identificar agências de viagens e turismo, existentes no estado e na região, 

que fossem atuantes no Turismo Pedagógico ou mesmo que comercializassem 

esse tipo de produto; 

e) Contatar todos os possíveis agentes que pudessem contribuir com a 

pesquisa, da cidade de Cabaceiras e da Escola.  

A partir dessa orientação inicial, algumas diretrizes foram fundamentadas, 

como analisar previamente se no contexto local se falar sobre turismo pedagógico 

poderia ser uma barreira ou ser algo complexo. Então, foi determinado abordar a 

temática em um primeiro momento em campo enquanto atividades extraclasse, 
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que se desenvolvessem fora do âmbito escolar, o que, possivelmente, 

possibilitariam melhor diálogo e identificação dos aspectos relacionados ao 

turismo pedagógico realizados ou não pela escola. 

Outra importante ação prévia foi buscar já em um primeiro contato com a 

gestão da escola, conhecer o Projeto Político Pedagógico da unidade, visando 

identificar neste projeto a existência de atividades extraclasse em localidades 

turísticas do município. Uma vez identificadas essas atividades, buscou-se 

entender como essas propostas eram desenvolvidas pela escola, como atuam 

educadores e agentes educacionais no planejamento e execução de tais 

atividades e, ainda, como a direção e a gestão escolar incentivam ou dificultam 

tais atividades. Também buscou-se compreender, sob o ponto de vista do 

educador e do educando, como professores e alunos veem e participam destas 

atividades e se as famílias  estão integradas e como enxergam tais atividades. 

Esses questionamentos foram pensados e elaborados anteriormente ao 

campo, considerando sempre o contexto social e cultural da localidade e estando 

abertos para as novas descobertas e surpresas do campo. Posteriormente, foi 

feito contato com representantes dos principais pontos turísticos da cidade de 

Cabaceiras (PB), possibilitando a realização do mapeamento preliminar da 

localidade e das primeiras entrevistas e contato com a secretária de turismo do 

município. Ainda nesse primeiro momento, se deram também os primeiros 

contatos com a Escola Abdias Aires de Queiroz, buscando agendamento prévio de 

entrevista com a direção da escola. 

  Outros contatos preliminares foram estabelecidos com a então secretária 

de turismo, naquela ocasião e durante quase toda a pesquisa, Mariana Castro, 

também com guias de turismo do Lajedo de Pai Mateus e outros agentes voltados 

para o turismo, o cinema e a educação na cidade, assim como agências de 

turismo que conduzem turistas a Cabaceiras e agentes sociais. 

Com a ideia e análise da possibilidade de ter a cidade como campo, no final 

do mesmo ano, 2017, retomamos e estreitamos os contatos através de ligações 

telefônicas e aplicativos de mensagem, a partir de diálogos com pessoas de maior 
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proximidade ou grau de parentesco, buscando caminhos e contatos para chegar 

aos principais agentes ou mesmo pessoas que indicassem gestores, secretários e 

indivíduos que pudessem dar um suporte inicial a nossa pesquisa, indicando 

caminhos para seguir em direção aos objetivos elaborados inicialmente. 

Os primeiros contatos possibilitaram suporte humano e contribuição teórica 

para o desenvolvimento posterior de um artigo referente à Cooperativa ARTEZA, 

com foco em sua importância cultural e social para a comunidade da Ribeira, onde 

está situada, e para todo o município. Esse artigo foi apresentado no XV Encontro 

Nacional de Turismo com Base Local (ENTBL), na Universidade Federal de 

Pernambuco, que aconteceu durante o período de nossa estada em campo, como 

detalharemos mais adiante. 

Nesse instante, chegamos também ao contato com a jornalista, escritora e 

pesquisadora Ana Claudia Papes45, que teve fundamental contribuição por causa 

de sua pesquisa, bem como de seu livro intitulado Cabaceiras – Cidade turística 

no Cariri Paraibano, Papes (2014). Ela indicou, por sua vez, os principais contatos 

que possibilitaram e contribuíram para a realização de sua pesquisa realizada nos 

anos de 2010 e 2011, sendo estes fundamentais para nosso estudo.   

Ainda na preparação para ida a campo, pensando em como registrar 

nossas percepções e constatações de maneira mais detalhada, a partir dos 

seguintes questionamentos a respeito do campo e suas possibilidades, 

respondendo algumas perguntas iniciais para montagem e planejamento do roteiro 

de campo, pensou-se em: O que fazer, como fazer e com o que fazer? 

A partir da resposta inicial, identificamos as ferramentas necessárias para 

ida a campo para atender às demandas da pesquisa, iniciando, assim, a 

construção de um diário como recurso fundamental para registro dos escritos, o 

qual utilizamos durante toda a pesquisa.  

                                                           
45  Ana Claudia Papes: realizou sua pesquisa de Mestrado em Cabaceiras, pesquisa essa 
direcionada para a análise dos desdobramentos do Projeto de Turismo Histórico Cultural no Cariri 
Paraibano, realizando um estudo de caso específico do THCCP em Cabaceiras. Dados constantes 
em seu livro, fruto da pesquisa em questão. 
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O diário de campo permitiu transpor informações de maneira mais 

detalhadas a respeito das entrevistas e contato com os múltiplos sujeitos, sempre 

relatando percepções ou mesmo registros posteriores às entrevistas, onde o 

pesquisado se coloca de maneira menos formal ou fragmentada, se expressando 

de forma mais livre e aberta. 

Sobre o diário de campo, (LEWGOY, SCAVONI. 2002.p.63) apresenta 

como “[...] um documento pessoal-profissional no qual o pesquisador fundamenta 

o conhecimento teórico - prático, relacionando com a realidade vivenciada no 

cotidiano profissional, através do relato de suas experiências e sua participação na 

vida social”. Deste modo, sendo possível identificar o diário de campo, reiteram 

LEWGOY e ARRUDA quando ressaltam que: 

[...] O diário de campo consiste em um instrumento capaz de possibilitar o 
exercício acadêmico na busca da identidade profissional à medida que 
através de aproximações sucessivas e críticas, pode-se realizar uma 
reflexão da ação profissional cotidiana, revendo seus limites e desafios. É 
um documento que apresenta um caráter descritivo – analítico, 
investigativo e de sínteses cada vez mais provisórias e reflexivas. O diário 
consiste em uma fonte inesgotável de construção e reconstrução do 
conhecimento profissional e do agir de registros quantitativos e qualitativos 
(LEWGOY, ARRUDA, 2004, p123-124). 

 

  Outro recurso que possibilitou documentar falas e imagens foi a utilização 

de máquina fotográfica digital e ainda o uso de aparelho smartphone. Durante 

algumas entrevistas ou mesmo da realização de grupo focal, mediante autorização 

prévia dos entrevistados ou do grupo, realizou-se a gravação de áudio e de 

imagens, sendo fundamentais para posterior compreensão e detalhamento das 

falas dos entrevistados e ainda das expressões, além de permitir revisão de 

depoimentos e falas por quantas vezes se fizesse necessário, para melhor 

compreensão e entendimento, dando voz e expressão ao entrevistado. 

De maneira geral, identificou-se que a maioria dos entrevistados sentiu 

necessidade de ampliar os diálogos, complementando suas falas após o término 

efetivo de cada entrevista, expressando mais opiniões e ideias além de, em muitos 

casos, buscar saber mais sobre a pesquisa e pesquisadores, especialmente sobre 

vida pessoal e contexto em que vive, apresentando certas curiosidades. Tal fato 
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culminou, em muitos momentos, no aumento de permanência dos pesquisadores 

em determinados locais, entretanto, entendemos que esses elementos extra 

entrevistas poderiam agregar ao estudo, compreendendo como fator comum na 

pesquisa de cunho qualitativo. 

 

3. 2 PERSPECTIVAS E OLHARES DE DENTRO E DE FORA  
 

Nessa etapa, o roteiro de campo realizado será detalhado, abordando todas 

as etapas e atividades desenvolvidas no período de permanência em campo, que 

durou dezessete dias, permitindo a realização de variadas atividades e encontros 

direcionados para a temática e os objetivos da pesquisa. Assim, apresentaremos 

as experiências e descobertas proporcionadas pelo contato com o campo durante 

a pesquisa, visando descrever o passo a passo dos acontecimentos em campo, 

obstáculos e êxitos.  

Cabaceiras, em meio à suas características e contrastes já abordados, se 

configura com potencial turístico seja cultural, cinematográfico, geoturístico. Em 

virtude disso, o turismo pedagógico pode se despontar como mais uma possibilidade, ou 

seja, o foco de nossa pesquisa é na identificação das manifestações de práticas ligadas 

ao turismo no ensino fundamental da escola pública situada em Cabaceiras, tendo em 

vista que o turismo local já se destaca no âmbito regional, estadual e federal, seja por 

meio da projeção obtida com produções audiovisuais, eventos como a Festa do Bode Rei 

ou todo o patrimônio natural local. 

 

3.2.1 Relatos de campo 

A pesquisa de campo ocorreu em Cabaceiras-PB, no período de 30 de 

agosto de 2018 até o dia 15 de setembro do mesmo ano46, com a finalidade de 

                                                           
46  Embora seja importante destacar que entre os dias 10, 11 e 12 de setembro houve uma 
interrupção na programação, em virtude de nossa participação no XV ENTBL, na Universidade 
Federal de Pernambuco, em Recife-PE, com a finalidade de apresentar o artigo científico intitulado 
Turismo e desenvolvimento social por meio da Cooperativa ARTEZA/Cabaceiras – Paraíba, sendo 
este trabalho relevante por proporcionar debates e reflexões sobre o campo durante o evento.  
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imersão no campo para coleta dos dados referentes ao objeto de estudo. Logo na 

chegada, em Campina Grande-PB, o período de permanência no aeroporto foi de 

total proveito, uma vez que iniciamos imediatamente a busca por informações 

referentes à Cabaceiras junto às agências de viagens e turismo locais, agencias 

situadas na cidade ou mesmo localizadas na região. 

 Procuramos identificar, em meio a diálogos informais com agentes do 

aeroporto ou mesmo passageiros e transeuntes locais, quais seriam as agências 

receptoras e dentre elas quais costumeiramente expedem turistas para o 

município de Cabaceiras e, de modo mais específico, informações sobre as 

agências atuantes no turismo pedagógico existentes no estado da Paraíba.  

Essa investigação inicial teve como objetivo chegar às agências existentes 

nos principais municípios turísticos e econômicos do estado, sobretudo identificar 

se existem, de fato, agências voltadas para o turismo pedagógico e quais delas 

atuam constantemente levando visitantes à Cabaceiras. 

 Se configurou como importante essa primeira etapa, uma vez que a 

pesquisa inicial sobre as agências de turismo da Paraíba se deu anteriormente, 

durante a pesquisa de gabinete, utilizando a internet e seus recursos e site de 

buscas. 

Sobre esse primeiro contato, cabe destacar que durante o período 

aproximado de duas horas e 30 minutos de permanência no aeroporto, a única 

informação de agência atuante, citada por informantes do aeroporto ou mesmo 

demais pessoas, foi o nome da Agência Luck. De acordo com o atendente do 

aeroporto, essa agência se configura como líder das agências de turismo em toda 

a região Nordeste, conduzindo turistas a diversas localidades e possivelmente ao 

município de Cabaceiras.  

Durante o trajeto que compreende a saída do aeroporto de Campina 

Grande até a cidade de Cabaceiras, aproximadamente 69 quilômetros, tendo em 

vista que o condutor do veículo é morador do município, aproveitei para obter 
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informações sobre Cabaceiras e indivíduos que puderam contribuir posteriormente 

com o estudo. 

Aqui destacamos uma limitação para a realização do campo, sendo a 

distância até o local e a falta de transporte público regular para transportar 

residentes e visitantes até a zona rural de Cabaceiras. Há transporte em horários 

determinados, porém somente ligando Campina Grande a Cabaceiras, não atinge 

a zona rural, onde fora instalada durante a permanência em campo. 

Ainda na mesma data, agora na cidade, foi feito o primeiro contato com a 

secretária de Turismo, Mariana Castro47, que confirmou a ida ao evento agendado 

para o dia seguinte, no Lajedo da Salambaia, tendo como foco o turismo 

pedagógico. Ela reiterou que seria um evento de inauguração e abertura da 

Fazenda Salambaia para o turismo com foco nas atividades de pesquisa 

acadêmica e especialmente para o turismo pedagógico, temática desta pesquisa. 

Na manhã seguinte, dia 31 de agosto de 2018, ocorreu o primeiro contato 

pessoal com a secretária de Turismo. O percurso para o Lajedo da Salambaia, 

tanto de ida quanto de retorno, se deu através do apoio da secretária, com 

translado de moto, pois novamente ressalta-se a dificuldade de deslocamento por 

meio de transporte público.  

Chegando ao Lajedo da Salambaia, as proprietárias da localidade, as 

anfitriãs senhoras Ana Célia e Ana Magma, nos receberam com muito entusiasmo, 

apresentando historicamente o Lajedo da Salambaia (Figura 18) e o projeto de 

abertura do espaço para o turismo pedagógico, assim ressaltando a 

disponibilidade para contribuir com a pesquisa. Iniciaram-se as atividades que 

compõem a cerimônia oficial de inauguração da Fazenda Salambaia para o 

turismo pedagógico estendido à pesquisa, proposta pelos pesquisadores 

vinculados às Universidades Federal e Estadual da Paraíba.  

 

                                                           
47 Permaneceu como secretária de turismo de Cabaceiras até o mês de agosto de 2019. Tendo 
sido substituída pela atual secretária Mercia Francielle Vieira de Farias, ambas colaboradoras 
desta pesquisa em momentos distintos. (Nota da pesquisadora). 
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Figura 18 - Lajedo da Salambaia 

 

Fonte: Acervo pessoal (2018). 

Estavam presentes no evento educadores do município e região, como o 

professor Mestre Luciano Guimarães, geógrafo e professor da Escola Abdias Aires 

de Queiroz, também o professor Leonardo Figueiredo, autor do Projeto Geoparque 

Cariri Paraibano, e, ainda, professores e alunos das universidades já 

referenciadas e que contribuíram para as descobertas na área de pesquisa e 

educação no Lajedo.  

Nesse primeiro momento, após as apresentações formais, foram 

estabelecidos os contatos para posteriores entrevistas e esclarecimentos, tanto 

com o professor Leonardo Figueiredo, quanto para a ampliação dos diálogos com 

o professor Luciano Guimarães. Ainda estavam presentes personalidades e 

gestores da cidade de Cabaceiras, tais como o Prefeito do município Thiago 

Castro, o secretário de Educação Paulo Rogério e o Padre João Jorge Rietveld, 

historiador e autor de livros sobre Cabaceiras, sendo sua obra mais recente 

intitulada “O antigo termo de Cabaceiras- artigos históricos”, parte das referências 

bibliográficas deste estudo, com importante papel social e educativo no município.  

Também estavam presentes representantes do Serviço Brasileiro de Apoio 

às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) de Campina Grande e da Empresa 

Paraibana de Turismo (PBTUR), permitindo assim que ocorressem os primeiros 

registros de diálogos com tais entidades e agentes, possibilitando agendamento 

prévio para entrevistas que se deram no decorrer do campo. 
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Cabe destacar na fala das proprietárias do Lajedo da Salambaia, as 

senhoras Ana Carla e Ana Magma, o interesse delas em abrir as portas da 

propriedade apenas para fins turísticos e pedagógicos, compreendendo o desígnio 

da realização das atividades, para desenvolvimento cultural e social. Segundo as 

proprietárias, a abertura da fazenda não tem fins lucrativos, não descartando essa 

possibilidade no futuro, porém, nesse primeiro momento, uma vez sendo a 

propriedade herança, o objetivo principal é cultural e assim pensam em contribuir 

com a questão educacional e de promoção do turismo no município, incentivando 

pesquisas e descobertas no geossítio. 

Destaca-se o fato de mesmo antes da abertura da Salambaia, com esse 

evento oficial, para fins turísticos educacionais, a localidade já recebia grupos de 

pesquisadores das universidades federal e estadual da Paraíba, de modo mais 

específico vinculados ao grupo de pesquisa do qual faz parte o professor 

Leonardo Figueiredo 48 , idealizador do Projeto Geoparque Cariri Paraibano. O 

professor Leonardo Figueiredo, na voz das proprietárias, estimulou a abertura do 

espaço para o turismo pedagógico. 

Durante o evento, ocorreram palestras de alguns professores vinculados às 

universidades já referenciadas, tais como o próprio professor Leonardo 

Figueiredo, apresentando o Projeto Cariri Paraibano, além dos professores 

Rubens Alves, abordando a visão botânica no contexto dos lajedos, e o professor 

Bráulio Almeida dos Santos, abordando as oportunidades econômicas para a 

apresentação da Caatinga.  

Na fala do professor Rubens, a Salambaia se configura como símbolo de 

resistência e adaptação, uma vez que a partir das pesquisas já realizadas na 

localidade, constatou-se a existência de grandeza em termos de fauna e flora, 

constituindo-se de 71 famílias, 219 gêneros e 275 espécies, entre elas a menor 

espécie do mundo. Destaca-se, também, que o Lajedo da Salambaia apresenta 

                                                           
48 Leonardo Figueiredo de Meneses – Professor e Pesquisador. Idealizador do Projeto Geoparque 
Cariri Paraibano. Doutorando em Geografia pela Universidade Federal da Paraíba. Atuante nas 
áreas de geoprocessamento aplicado a estudos ambientais e estudos sobre geodiversidade e 
geoconservação. Disponível em: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.do. Acesso em: 25 
de outubro de 2019. 
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como principais atrativos da localidade as geoformas e ainda os sítios 

arqueológicos detentores de pinturas e gravuras rupestres, além de cemitério 

indígena existente nas terras. 

  Durante o evento, em determinado momento, as proprietárias, juntamente 

com seus familiares, plantaram uma muda de árvore, simbolizando a pedra 

fundamental que daria início à abertura oficial da propriedade para o turismo 

pedagógico e para as pesquisas.  

Seguindo com a pesquisa de campo, no dia seguinte, 1º de setembro de 

2018, aconteceu a primeira visita ao Lajedo de Pai Mateus. Esse local, como já 

abordado, é um importante atrativo turístico, que recebe escolas do município, do 

estado e de toda a região. O Lajedo de Pai Mateus, assim como a Salambaia, 

integra também o Projeto do Geoparque. 

O Lajedo de Pai Mateus também recebe turistas nacionais e estrangeiros 

nas acomodações do Hotel Fazenda de mesmo nome, a fim de compreender e 

conhecer um pouco mais sobre as atividades realizadas no local e o perfil dos 

visitantes, de modo mais específico no que diz respeito aos grupos de escolas e 

agência voltadas para o turismo pedagógico que buscam a localidade.  

Importantes diálogos se deram através de entrevistas com os Guias de 

Turismo do Lajedo. Em seguida, juntamente com o Guia de Turismo Ribamar 

Alves, o primeiro Guia de Turismo do Lajedo, seguimos para conhecer o atrativo 

das Sacas de Lã, outro atrativo turístico bastante visitado, componente do Projeto 

Geoparque Cariri Paraibano. Sobre a visitação no local por escolas do município e 

de outras localidades, o guia ressalta que a ida deste público é frequente.   

No domingo, dia dois de setembro, ocorreu o desfile cívico do Distrito da 

Ribeira. Foi relevante participar desse evento, de maneira a observar a 

comunidade onde está localizada a Cooperativa ARTEZA, grande responsável 

pelo crescimento econômico e social de Cabaceiras, além da Escola Municipal 

Clóvis Pedrosa e da escola pesquisada, EMEFAAQ, que hoje é a escola com a 

maior avaliação no Índice de Desenvolvimento Educacional Básica (IDEB), no 
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Estado da Paraíba, como já apresentado anteriormente, nos dados oficiais 

cedidos pela Secretaria de Educação do município.  

Professores e alunos vinculados também à Escola Abdias Aires de Queiroz 

atuaram e participaram do evento, uma vez que alguns professores atuam em 

ambas as unidades, além de a localidade se configurar como importante 

econômica, social e culturalmente. 

Na primeira segunda-feira de estada e campo, por meio de ônibus escolar - 

fornecido pela prefeitura para transportar alunos, professores e até parte da 

população, visto a dificuldade de locomover-se no município, da zona rural para a 

cidade - se deu a primeira ida à escola Abdias Aires de Queiroz, onde 

aconteceram os primeiros diálogos com as Diretoras da Unidade, Geane Araújo 

Barbosa, e vice-diretora, Josefa Cristina. 

Ainda nesse momento, foi fornecido pela escola seu Projeto Político 

Pedagógico - PPP, que possibilitou observar, de maneira mais documental, como 

está organizada a unidade de ensino no que diz respeito às suas atividades e, de 

modo mais especifico, quais são e como se dão as atividades extraclasse 

desenvolvidas pela escola e seus agentes. 

Observando o contexto educacional de Cabaceiras, de acordo com as 

informações concedidas pela Secretaria de Educação do município, observam-se 

os seguintes apontamentos, conforme tabela abaixo: 

Quadro 04: Atendimento de Alunos - Cabeceiras - PB 

Escolas Nº de alunos 
matriculados 

N° de 
turmas 

Nº de 
Professores 

Escola Municipal de E.F. 
Maria Neuly Dourado 

392 18 18 

Escola Municipal de E.F. 
Abdias Aires de Queiroz 

276 10 14 

Escola Municipal de E.F. 
Inácio Gomes Meira 

134 07 07 
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Escola Municipal de E.F. João 
Francisco da Motta 

80 4 04 

Total 882 39 43 

Fonte: SEDUC (2019) 

De acordo com os dados da SEDUC (2019), das quatro escolas situadas na 

área central do município, a Escola Municipal de E.F. Abdias Aires de Queiroz, 

atende do sexto ao nono ano do ensino fundamental. 

Como critério de escolha da escola para acompanhamento das atividades 

foi observado o seguinte critério: a escola atende ao segundo segmento do ensino 

fundamental, de modo mais específico ao nono ano escolar, e compreendemos 

que neste período os alunos estão mais amadurecidos para a realização de 

trabalhos de campo e atividades extraclasse. 

 Não optamos por uma escola do ensino médio, por observamos, de acordo 

com o contexto nacional, que os alunos encontram-se muito direcionados e 

voltados para questões e avaliações voltadas para o vestibular e a realização do 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), logo podendo ser analisado como um 

complicador para a realização de modo mais efetivo e enfático tais atividades. 

Sobre as atividades investigadas, cabe ainda ressaltar que, de acordo com 

a coordenação pedagógica da unidade, todas as turmas da unidade realizam 

saídas a campo, tais como estudos do meio, por exemplo.  

A observação na escola se deu de maneira a acompanhar todas as 

atividades possíveis realizadas no período de pesquisa de campo, sem discriminar 

os anos de ensino, observando as percepções dos educandos em relação a estas 

atividades. Entretanto, as entrevistas e o grupo focal, que será detalhado mais 

adiante, foram realizados com estudantes do nono ano, a partir da indicação e 

livre escolha por parte da gestão escolar. 

Durante a entrevista, a Diretora Geane Araújo49, informou que o PPP está 

desatualizado, portanto, não constando as atividades extraclasse que a escola 

                                                           
49 A diretora, bem como demais entrevistados da pesquisa, autorizaram a citação de suas identidades.  



147 
 
 

realiza com frequência. A entrevistada enfatizou o apoio dado pela escola e 

gestores para que as atividades aconteçam. 

Os professores têm total autonomia para realização de atividades fora da 
sala de aula. Eles podem programar as atividades de acordo com os 
conteúdos e comunicar a escola para que seja possível viabilizar o 
transporte e informar aos pais formalmente (ARAÚJO, 2018). 

 

Nessa oportunidade também conhecemos a escola em sua estrutura física 

e ainda realizamos os diálogos iniciais com funcionários, educadores e alunos da 

unidade. Nesse dia, ainda, levantamos a possibilidade e interesse em realizar nos 

próximos dias um Grupo Focal com educadores e com alunos, buscando atender 

aos objetivos propostos por esta pesquisa e pensando nas metodologias 

propostas. 

Durante a entrevista, a diretora ratificou o interesse dos alunos, de maneira 

geral, nas atividades externas, isso sendo demonstrado em todos os anos de 

ensino da escola, conforme a seguinte fala: 

A maioria dos alunos gosta muito das atividades de sair a campo. Eles 
ficam vigiando quando uma turma sai e a turma deles não saiu. E vem 
cobrar, querem saber porque eles não saíram também e até cobram os 
professores em relação à adequação do conteúdo para as saídas. 
(ARAÚJO, 2018) 

 

Questionada se os alunos entendem de fato o significado e importância de 

tais atividades, tanto por parte dos deles como por parte das famílias, Araújo 

argumenta: 

Alguns deles sim, conseguem entender e saber que não se trata de um 
passeio, mas de um estudo. No caso dos pais dos alunos, é um pouco 
mais difícil, eles acham que é um passeio mesmo, mas, de uma maneira 
geral, eles não se opõem, só quando o filho fala que não quer ir mesmo. 
(ARAÚJO, 2018) 

 

Cabe destacar que dia de segunda-feira na cidade de Cabaceiras é 

considerado pela população local, na voz de nossos entrevistados, o maior dia de 

movimento na cidade, pois é dia de feira popular no Mercado Municipal.  
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Nesta manhã inclusive, o professor de Geografia Luciano Guimarães levou 

as turmas de sexto ano para atividade no Mercado, buscando apresentar na 

prática os conceitos abordados em sala anteriormente. 

A diretora, quando perguntada sobre as dificuldades ou facilidades para a 

realização das atividades extraclasse, afirma que a escola conta com total apoio 

em relação à disponibilização de transporte fornecido pela Secretaria Municipal de 

Educação, apenas ressaltando a necessidade de planejamento prévio. 

Normalmente, a organização acontece, ainda de acordo com a fala da gestora, 

mediante o aviso prévio de três dias de antecedência, permitindo assim a 

solicitação tanto do transporte como da autorização dos responsáveis pelos 

estudantes. 

Sobre quais seriam os professores que costumam realizar com mais 

frequência as atividades, Araújo (2018) diz que, normalmente, são os professores 

de disciplinas humanas, de modo mais específico os professores de geografia, 

história e ciências. Ainda complementa que alguns professores têm maior 

dificuldade de alinhar os conteúdos teóricos com a parte prática no campo. 

Durante a entrevista, a diretora ressalta que os estudantes, sem distinção 

de ano de ensino, visitam com frequência os lajedos, reforçando que, durante o 

bimestre vigente, diversas turmas já teriam ido aos Lajedos da Salambaia, de Pai 

Mateus e ainda à Saca de Lã para estudo com professores diversos. 

Outro importante momento que faz parte da cultura de Cabaceiras é a 

missa intitulada por um morador como Missa do Feirante, já habitual na cidade e 

que acontece todas as segundas feiras, às 8h, sendo celebrada na Igreja Histórica 

do Rosário.  

  Um destaque para a realização da missa nesse dia e horário, em virtude de 

ser uma missa voltada para os operários que atuam na feira tradicional, é que 

acontece no mesmo espaço da feira livre do município, conhecido como Mercado, 

que fica bem próximo à igreja. A missa é pensada nos feirantes e na população 

que vem cedo para “fazer a feira”, como indicado na fala da moradora Ana Cristina 

Gomes.   
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A missa acontece antes do povo ir pra feira [sic.], que é pensando na alma 
antes das vendas e das compras. Também é porque como nem toda 
comunidade, onde o povo mora tem missa todo domingo, e o povo não 
costuma vir pra Cabaceiras aos domingos, deixam para vir segunda pra 
fazer a feira [grifo nosso], aí eles participam da missa na segunda. É 
sagrado. Todo mundo participa. (GOMES, 2018) 

 

De acordo com a entrevistada, a missa já faz parte da rotina semanal das 

pessoas, de maneira mais especifica, da população rural que não tem missas na 

localidade em que mora. Como a maioria da população do município é de religião 

católica, de acordo com Gomes (2018), o padre pensou em uma maneira de 

inserir a missa, de modo mais efetivo, na rotina da população zona rural que 

costumeiramente vai à Cabaceiras para a feira toda semana,  às segundas-feiras. 

No dia quatro de setembro, algumas visitas foram feitas aos principais 

atrativos da cidade de Cabaceiras, tais como o Museu, o Ponto de Cultura, o 

Memorial Cinematográfico, as igrejas históricas de Nossa Senhora da Conceição e 

São Bento e a Igreja do Rosário. 

Nesse dia, tivemos como objetivo dialogar com Guias de Turismo atuantes 

na cidade e nos atrativos existentes, também com o secretário de Cultura, o 

senhor Luiz Carlos, e ainda observar livros de registros de visitantes, de modo 

especial, visitantes vinculados às escolas da localidade e de outros lugares, 

catalogar folders de divulgação dos atrativos e eventos, bem como mapa turístico.  

Nesta ocasião, foi constatado que o município não possui mapa turístico, 

nem tão pouco inventário da oferta turística50, o que, mesmo em uma cidade 

considerada pequena, foi um complicador para a realização da identificação dos 

atrativos existentes ou mesmo de possíveis atrativos, além de ser um fator 

negativo para o turista que visita a localidade, dependendo unicamente da 

orientação de moradores, que nem sempre conhecem os pontos ou os identificam 

efetivamente.  

                                                           
50 Inventário da Oferta Turística: Compreende o levantamento, a identificação e o registro dos 
atrativos turísticos, dos serviços e equipamentos turísticos, além da infraestrutura de apoio ao 
turismo, como instrumento base de informações para fins de planejamento e gestão da atividade 
turística. Disponível em: http://www.turismo.gov.br/publicacoes/item/37-inventariacao-inventario-de-
oferta-turistica.html Acesso em: 26 de outubro de 2019. 
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Considerando um diálogo que ocorreu no evento realizado no primeiro dia 

do campo, na Salambaia, algumas autoridades, tais como o Secretário de 

Desenvolvimento, a Secretária de Turismo e o Prefeito, juntamente com 

professores e personalidades ligados à cultura e ao turismo no município, 

levantaram essa questão, destacando a intenção de montar uma comissão voltada 

para a realização do inventário da oferta turística e posterior mapeamento voltado 

para o turismo na cidade.  

Ainda durante essa ida aos pontos turísticos, com o objetivo de conhecer 

ou mesmo identificar os atrativos existentes ou potenciais de Cabaceiras, buscou-

se identificar personalidades vinculados ao processo de turistificação da cidade, 

que estão diretamente relacionadas à identidade e cultura locais, tais como o 

poeta Paulinho Cabaceiras e a Dona Cecília - produtora das cocadas de “chique-

chique” comercializadas em diversos pontos da cidade, tais como o museu. Dona 

Cecília, como é conhecida, atua como figurante em diversas produções realizadas 

na cidade, além de ser a artesã responsável pelos diversos monumentos cobertos 

por mosaicos, conforme já observado no capítulo anterior.  

No dia cinco de setembro, a pesquisa se deu no Distrito da Ribeira. 

Considerando, a importância social e cultural, bem como turística da cooperativa 

ARTEZA lá existente, foi relevante conhecer o trabalho, uma vez que na semana 

seguinte foi apresentado no XV Encontro Nacional de Turismo com Base Local, 

um artigo sobre o trabalho da cooperativa, conforme já abordado. Desta forma, 

seria relevante e traria mais propriedade conhecer de maneira mais efetiva o 

trabalho e atuação da ARTEZA na comunidade e no município, considerando o 

contexto da pesquisa em todo momento. 

Aconteceu nesse dia visita à Oficina do Saber, à Sede do Curtume e às 

diversas oficinas da cooperativa, não sendo possível visitar todas, por serem 17 

oficinas no total, o que demandaria mais tempo. 
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A visita aconteceu em companhia do administrador e filho de fundador, 

Lucas Castro que falou sobre o trabalho da cooperativa, sobre turismo, cultura e 

sobre a questão da diminuição do êxodo rural51. 

Durante a jornada da visita à ARTEZA, um importante ocorrido foi conhecer 

a mestranda, pesquisadora da Universidade Federal da Paraíba, Mariana Oliveira. 

Ela desenvolve sua pesquisa, sobre a temática que envolve moda, cultura e a 

couro, abordando a importância cultural e social da cooperativa. 

Esse encontro, que ocorreu ainda no mesmo dia e na sede da Cooperativa, 

possibilitou o acompanhamento de parte da sua pesquisa, que permitiu a 

participação observante de uma Análise Coletiva de Trabalho (ACT) 52 , com 

artesãos que produzem diferentes produtos e diferentes oficinas. 

É relevante destacar que a ACT não compõe a metodologia de pesquisa 

desta dissertação, entretanto, foi importante participar da atividade, uma vez que 

permitiu observar os diálogos sobre a ARTEZA, a partir do convite e da prévia 

autorização da Mariana Oliveira, e a visão dos artesãos sobre seus ofícios, 

cotidiano, dificuldades e perspectivas. 

A ACT configurou-se nesse momento de maneira mais livre, uma vez que 

trouxe perguntas abertas, permitindo aos artesãos maior liberdade de resposta e 

ainda múltiplas interpretações. As principais perguntas formuladas previamente 

pela pesquisadora Mariana, procuraram identificar as características do trabalho 

realizado por cada artesão individual ou coletivamente, como cada agente enxerga 

e se relaciona com sua atividade, função ou mesmo as suas visões sobre a 

ARTEZA e seu cotidiano, observando a particularidade de cada fala, expressão e 

movimento em direção ao trabalho por eles realizado e se percebem a importância 

da sua atividade para além do sustento pessoal e familiar, compreendendo a 

relação com o desenvolvimento da comunidade e aspectos culturais inerentes à 

função de cada um.  

                                                           
51 Corresponde ao processo de migração em massa da população do campo para as cidades. 
52 Análise Coletiva de Trabalho (ACT): Método desenvolvido pela médica Leda Leal Ferreira, que é 
um método de análise no qual trabalhadores analisam o próprio trabalho, em grupos, usando 
apenas a fala. Disponível em: https://www.forumat.net.br/at/sites/default/files/arq-
paginas/analise_coletiva_do_trabalho_-_act_ferreira_2015.pdf. Acesso em: 26 de outubro de 2019. 



152 
 
 

A participação dessa análise foi uma importante contribuição para esta 

pesquisa, pois possibilitou múltiplas respostas, algumas com caráter mais prático 

e objetivo, como por exemplo, a resposta do Artesão 01, quando questionado 

sobre o que faz, ele respondeu simplesmente “Eu faço, bolsas, sandálias e cintos”, 

enquanto o Artesão 02, quando perguntado sobre seu ofício, sobre o que eles 

fazem na ARTEZA, o artesão, para a mesma pergunta feita ao Artesão 01,  

ressalta orgulhoso “Eu transformo couro na cultura nordestina”. 

A participação nessa ACT permitiu reiterar por parte dos artesãos 

participantes, através das suas falas, a importância da ARTEZA na vida da 

comunidade, no que tange educação, desenvolvimento econômico-social e 

cultural, como pode ser constatado através da fala de alguns artesãos 

participantes, como um dos mais questionadores e participativos.  

  Destaca-se a participação de um dos fundadores da ARTEZA, ex-

presidente da cooperativa, atuante na atividade há mais de trinta anos, o senhor 

Carlinhos, como é tratado por todos, que reafirma, ao ser questionado pelos 

motivos pelos quais permanece na cooperativa, já que hoje está aposentado e não 

necessita mais trabalhar de maneira tão intensa que: “Eu trabalho ainda pelo 

mesmo sentimento de quando criei a cooperativa, há 20 anos atrás: eu quero que 

essa comunidade cresça, que vá em frente!”.  

  Ainda durante a realização dessa atividade, muitos dos artesãos reforçaram 

a importância do envolvimento familiar, a melhoria na qualidade de vida deles e de 

moradores vinculados à ARTEZA, além da possibilidade de ingresso na 

universidade por parte dos artesãos e seus filhos, e a possibilidade por parte 

daqueles que eles chamam aqui como “filhos dessa terra” de não precisarem mais 

deixar a localidade ou suas famílias para conseguir sobreviver ou ainda sustentar 

“os seus”. 

  Durante a ACT, que não se configurou como uma entrevista que pudesse 

apresentar respostas triviais, muitos dos artesãos ali presentes ainda abordaram 

questões, o que possibilitou maior discussão e até pontos de discordância e 

desagrado por parte de alguns integrantes da pesquisa, questionando apoio 
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governamental, necessidade ainda maior de expansão, excesso de trabalho para 

conseguir “dar conta” da demanda ou mesmo para fazer maior renda. 

  Dando continuidade às atividades realizadas em campo, no dia seis de 

setembro, quinta-feira, aconteceu mais um retorno à Escola Abdias Aires de 

Queiroz para acompanhar os preparativos da escola para o desfile cívico da 

cidade, que será abordado de maneira mais detalhada adiante. Nesta mesma 

ocasião, ainda se realizaram duas atividades de grupo focal com educadores e 

educandos, respectivamente, que serão mais detalhadas no próximo tópico.  

 

3.2.2 Grupo focal com docentes  

 

Durante as visitas à escola, desde o primeiro momento, foi manifestado o 

interesse de realização de grupo focal, tanto com alunos quanto com professores, 

o que seria importante para atender aos objetivos propostos e possibilitaria chegar 

à perspectiva de olhares mais de dentro, seja por parte dos professores, como 

também dos estudantes, além de obedecer ao planejamento prévio do campo, que 

contava com a realização de grupo focal. 

Cabe aqui destacar, que em meio às inúmeras atividades realizadas pela 

escola nesse período de campo, tais como, preparação e realização de desfile 

cívico e encontro ambiental organizado pela unidade juntamente com as demais 

escolas do município; podemos afirmar a dificuldade para realização dos 

procedimentos de grupo focal.  

Nesse período de efervescência na escola com professores, alunos, 

direção e funcionários voltados, quase que integralmente para os preparativos de 

ambos os eventos, e ainda com o comprometimento de não permitir que tais 

preparativos afetassem o andamento do ano letivo e do calendário escolar, uma 

dificuldade para acontecimento do grupo focal, especialmente com os professores, 

pode ser afirmada que foi a falta de disponibilidade temporal dos educadores.   
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Durante o período na escola, os professores, sem exceção, estavam 

voltados para ministrar as aulas, sem intervalos extensos, ajudando no 

desenvolvimento dos eventos seguintes ou ainda atendendo aos alunos nas mais 

variadas necessidades educacionais ou mesmo pessoais, visto que a proximidade 

do aluno com educador muitas vezes perpassa esse limite, por se tratar de uma 

localidade pequena, na qual professores e alunos muitas vezes possuem uma 

relação mais próxima ou até familiar. 

Diante disso, pensou-se em realizar as entrevistas após as aulas, o que 

dependeria da disponibilidade dos professores e que foi tão logo constatado a 

impossibilidade de ser feito, visto que - aqui mais uma constatação e 

apresentação de limitação dentro da pesquisa - a maioria dos professores ainda 

tem outra atividade complementar de renda, como é o exemplo do professor de 

matemática que sai da escola para atuar como balconista na farmácia da cidade. 

Participaram do grupo focal cinco educadores, sendo um professor da 

disciplina de História, uma professora de Ciências e três professoras de 

Matemática. Ao longo das falas, serão identificados como Educador de História 

(EH), Educadora de Ciências (EC), Educadora de Matemática 01, 02 e 0353 (EM 

01; EM02; EM03), respectivamente, para facilitar a compreensão e leitura. Todos 

os educadores lecionam para o nono ano do ensino fundamental. Vale colocar a 

que nossa intenção inicial era realizar o grupo focal com o mais heterogêneo 

grupo de professores possível, preferencialmente, com docentes de cada 

disciplina, entretanto, deixamos livre a participação, entendendo a dificuldade de 

horários e que nem todos os professores da escola, que totalizam 14, estavam 

lecionando na data da entrevista. 

Quando questionados sobre tal realidade, de trabalhar em jornada dupla 

com funções muitas vezes opostas, foi unanime a resposta dos educadores em 

relação à necessidade de complementar a renda, uma vez que os salários54 são 

                                                           
53 Os professores, sem exceção, autorizaram a menção de seus nomes e identidades, ainda assim, 
optamos por preservá-los.  
54  No concurso realizado em 2013, o salário dos professores do ensino fundamental era de 
R$1.300,00 para 25 horas trabalhadas semanalmente. Disponível em: 
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considerados baixos e as despesas são grandes. Nesse sentido ainda ressaltaram 

que apesar de a carga horária semanal na escola ser igual a vinte e cinco horas 

semanais, a realidade do professor, em termos gerais, vai muito além da carga 

horaria efetiva em sala de aula, uma vez que necessitam realizar outras atividades 

como preparar aulas, corrigir trabalhos e provas, entre outras atividades, e no 

caso da realidade das escolas de Cabaceiras, com poucos funcionários, ainda 

estão engajados em todas as atividades que a escola desenvolve, dando suporte 

à gestão escolar. 

Como os professores saem apressadamente da escola para outro trabalho, 

a realização do grupo focal com eles só foi possível graças à contribuição por 

parte da direção da escola, que estendeu o período de intervalo dos professores, 

especificamente vinculados aos nono ano, permitindo que eles pudessem 

permanecer por mais tempo fora de sala de aula. 

A direção da escola ainda disponibilizou para a realização da atividade uma 

sala que foi previamente preparada para receber os professores e, 

posteriormente, os alunos, uma vez que os educadores cederam o tempo de seus 

intervalos e da pausa para se alimentar ou mesmo ir ao toilette. Pensar no bem 

estar dos professores, preparando o espaço para recebê-los de maneira mais 

confortável e agradável, possibilitou maior interação e abertura para as 

discussões.  

A atividade teve tempo de duração em torno de cinquenta minutos, para 

tornar mais ágil e facilitar os registros, e, considerando a limitação temporal, a 

dinâmica foi gravada com o auxílio de uma câmera fotográfica digital, sob 

autorização prévia dos professores participantes.  

Alguns objetivos relacionados à pesquisa foram previamente pensados 

para a realização de ambos os Grupos Focais, buscando-se perceber se 

atividades de cunho turístico pedagógicos são realizadas pelos educadores, com 

que frequência e identificar aonde os professores costumam levar os alunos – 

quais possíveis roteiros podem ser pensados ou até construídos, a partir dos 
                                                                                                                                                                                 
https://www.pciconcursos.com.br/concurso/prefeitura-de-cabaceiras-pb-97-vagas. Acesso em: 1º 
de novembro de 2019.  
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pontos visitados pelos professores com seus alunos, ou mesmo identificar locais 

de interesse, tanto do ponto de vista do estudante quanto do professor.  

Cabe ainda ressaltar que a gestão escolar não delimitou tempo específico, 

para a realização do grupo focal, ressaltando que compreendia a importância da 

pesquisa. Entretanto, pensando em não atuar em detrimento das atividades 

escolares e buscando ser mais direto rumo aos objetivos, foi entendido que esse 

tempo atenderia às necessidades e traria as respostas necessárias para tanto. 

Para dar início às perguntas, iniciou-se uma breve apresentação sobre a 

pesquisadora, bem como sobre a pesquisa e, posteriormente, sugeriu-se 

sequencialmente que todos se apresentassem, relatando, inicialmente, nome, 

idade, disciplina que leciona, há quanto tempo leciona e há quanto tempo está na 

escola. Ainda nesse momento, também ocorreu a solicitação para autorização de 

uso e publicação das falas dos participantes, conforme termo que compõe os 

documentos deste trabalho apresentados no Apêndice Questionário Grupo Focal - 

Docentes.  

Com isso, incentivamos o professor a expor livremente as informações que 

julgasse necessárias ou ainda interessante em relação a sua trajetória acadêmica, 

na escola que ambienta a pesquisa e na comunidade, possibilitando maior 

abertura e socialização para contribuir com o início dos diálogos.  

Sobre as questões elaboradas para o estudo, visando facilitar e motivar que 

todos os participantes interagissem e apresentassem seus pontos de vista, 

considerando os objetivos da pesquisa, as principais questões foram construídas 

buscando compreender se os professores costumam realizar atividades 

extraclasse, quais deles fazem isso, quais atividades costumam desenvolver, com 

que frequência são realizadas e se estão relacionadas com o turismo em 

Cabaceiras. Ainda incitou-se o educador a apresentar seu ponto de vista sobre 

tais atividades extraclasse e se identificam uma relação turístico-pedagógica no 

contexto de Cabaceiras.  

Os professores ainda puderam expor suas facilidades ou mesmo 

dificuldades em relacionar tais atividades com o conteúdo previamente abordado 
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em sala de aula, ainda identificando locais que costumam levar seus alunos ou 

mesmo locais que achariam interessante ir com os estudantes. Ainda pedimos que 

apresentassem seus roteiros, identificando se costumam ir a um lugar por vez ou 

se conseguem ir a mais pontos em um único dia, bem como a percepção deles 

sobre a prática e a visão dos alunos. Outros importantes questionamentos se 

deram em direção a identificar, na visão do educador, se há, organização e 

participação da gestão escolar ou mesmo da prefeitura, na face da Secretaria de 

Educação, para tais atividades. 

No derradeiro bloco de questões, introdutoriamente, apresentamos casos 

de escolas no contexto do Ensino Fundamental público brasileiro, de municípios 

considerados localidades turísticas, onde o turismo já está como disciplina dentro 

do currículo escolar trazendo casos do sudeste dos municípios de Saquarema e 

Petrópolis. A partir dessa colocação, perguntamos sobre a possibilidade de 

disciplinarização do ensino do turismo no contexto da escola pública e ainda se 

achariam interessante que na EMAAQ existisse a disciplina de estudo do turismo 

no currículo escolar ou mesmo o desenvolvimento de um projeto direcionado para 

a educação turística na escola. 

Durante a realização do grupo focal, por se tratar de uma atividade que tem 

como principal objetivo propiciar interação e promover a discussão sobre a 

temática em questão com determinado grupo, cabe ressaltar que os professores 

de posicionaram de maneira mais livre sobre os questionamentos e buscaram, em 

muitos casos, refletir sobre tais perspectivas, como ressalta EM01, que na sua fala 

afirmou que nunca havia pensado no turismo em Cabaceiras de maneira tão 

efetiva. Ele disse que vê o turismo presente na cidade durante as festas, mas que 

não relacionava as saídas com a turma com o desenvolvimento do turismo. Para 

ele, era só uma ida a um lugar interessante e que tem relação com o conteúdo 

dado. 

Na primeira questão, foi perguntado se todo o grupo costuma realizar 

atividades extraclasses e quatro dos cinco professores disseram que sim, que 

costumam realizar atividades fora do contexto escolar, ressaltando que gostam e 

que tem muito a ser explorado na cidade, tanto na parte cultural e quanto natural. 



158 
 
 

Na segunda questão, que buscou compreender quais eram essas 

atividades, os professores, de maneira geral, responderam que costumam realizar 

o que aqui chamaram de “passeios” com a turma, indo a pontos da cidade como o 

museu histórico e que quando vão para mais distante do centro, costumam ir aos 

lajedos, mais frequentemente ao Lajedo de Pai Mateus e agora ao da Salambaia. 

Questionados sobre com que frequência costumam realizar tais atividades, 

os professores disseram que não há uma pré-determinação, então, depende dos 

conteúdos estudados, do calendário escolar ou mesmo do interesse da turma. 

Sobre o PPP da escola, os professores reiteram a fala da diretora da unidade, 

afirmando que se encontra muito desatualizado, ressaltando que ações que 

acontecem há anos na escola, como o Encontro Ambiental e o Projeto Família na 

Escola55, ainda não foram inseridos do PPP, tampouco as atividades extraclasse. 

O EH ressaltou ainda que depende também do calendário escolar, se os 

conteúdos obrigatórios estão em dia ou se tem outras atividades acontecendo na 

cidade. A EM02 afirmou que, no caso da disciplina, ela sente dificuldade em 

relacionar os conteúdos e, em virtude disso, costuma sair pouco e acaba dando 

aulas mais tradicionais em sala mesmo. 

Os professores EC e EH, respectivamente, afirmam que saem com maior 

frequência, que acreditam que para eles, assim como no caso da Geografia, é 

mais fácil relacionar os conteúdos e os alunos conseguem visualizar com maior 

facilidade na prática.  

Quando perguntados se tais atividades estariam relacionadas com o 

turismo em Cabaceiras, foi interessante perceber que a três dos professores 

confirmaram que as saídas a campo priorizam os locais tidos como pontos 

turísticos no município e reafirmam que, muitas das vezes, os alunos passam a 

conhecer a localidade em virtude de a escola promover essas saídas.  

                                                           
55 O objetivo do Projeto Família na Escola é aproximar os pais da realidade e da rotina da escola, 
fazendo-os parceiros do processo de ensino-aprendizagem, queremos a família não apenas para 
pegar resultados, notas, mas como parceiros da construção do processo de ensino dos seus filhos 
e como apoio na evolução dos mesmos pedagogicamente. O projeto foi oficializado como parte do 
calendário anual de atividades da escola neste semestre, 2019.2. (Fala da diretora na íntegra 
sobre o projeto). 
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Por outro lado, é importante destacar, na visão geral do grupo, falando 

sobre o turismo em Cabaceiras e ainda sobre as atividades extraclasse realizadas 

pela escola, que todos concordam que, de maneira geral, há muita coisa a se 

fazer nesse sentido, como na fala da professora de matemática “ainda é muito 

tímido, tem muito a se desbravar, mas as pessoas precisam se mobilizar”, 

ressaltando a dificuldade de ações mais prementes e de pensar no 

desenvolvimento do turismo no município. 

Questionados se conseguem, nas atividades extraclasse, relacionar tais 

atividades com o conteúdo previamente abordado em sala de aula, os professores 

EC e EH enfatizaram que há total relação e que facilmente conseguem 

demonstrar na prática o que foi abordado em sala de aula. E reverberam: “Nós 

conseguimos trabalhar de um tudo: meio ambiente, história, cultura, geografia, 

sustentabilidade. Tem muito potencial para ser trabalhado em qualquer área”. 

 Por outro lado, duas das três Educadoras de Matemática disseram que têm 

dificuldade de relacionar os conteúdos, uma vez que não sabem como vão 

abordar questões tão especificas da matemática em uma atividade externa ou 

mesmo uma visita, porém, assim como os demais professores, afirmaram que 

conseguem compreender e observar uma relação turístico-pedagógica. 

Na questão em que deveriam falar sobre os principais locais que costumam 

levar seus alunos, de maneira geral enfatizaram que o lugar mais popular é o 

Lajedo de Pai Mateus, entretanto, de modo mais enfático, o EH diz que há muito a 

ser explorado, desde o lajedo da Salambaia até o distrito da Ribeira e o próprio 

Centro Histórico, dando ênfase à igreja do Rosário, ressaltando que “foi construída 

por escravos e para os escravos, é coberta de história e de cultura, precisa ser 

mais explorada”. 

Interrompendo a fala do EH, de maneira complementar, a professora de 

Ciências fala que a Pedra da Pata também se configura como outro local que 

deveria ser mais explorado, podendo ser trabalhado ali diversos aspectos, 

ambientais, históricos e culturais; nesta fala os demais professores se manifestam 
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com total aprovação à voz da colega, ressaltando o grande potencial de 

Cabaceiras a ser explorado. 

Dando continuidade à pergunta seguinte, quatro professores participantes 

destacam que gostariam de explorar mais todo o município e não somente os 

locais mais conhecidos, como é o caso do Pai Mateus e que querem ir com os 

alunos ao lajedo da Salambaia tão logo, destacando as modificações e a 

inauguração oficial do Lajedo para atender ao turismo pedagógico.  

Questionados se durante as idas a campo eles costumam ir a um local por 

vez ou a mais de um ponto, os professores ressaltam que, por conta da distância 

ou mesmo a falta de tempo, costumam ir somente a um lugar por vez, porém, 

quando há um ponto próximo ao outro, aproveitam para relacionar. 

Quando perguntados sobre o apoio por parte da gestão escolar ou mesmo 

por parte da prefeitura, na face da Secretaria de Educação, para realizar tais 

atividades, de forma unanime e enfática ressaltaram que têm total apoio e 

incentivo, com disponibilização do transporte ou envio de cartas solicitando 

autorização dos responsáveis pelos alunos. Em contrapartida, sobre o 

planejamento das atividades, em suma, fica tudo por conta do educador, que 

realiza de maneira autônoma e independente, já que não há no projeto político 

pedagógico nenhuma menção a tais atividades, como foi confirmado pela direção 

da escola em entrevista anterior. 

Sobre enxergar Cabaceiras como cidade turística, os professores 

concordam que atualmente enxergam sim e que sentem orgulho em falar que são 

de Cabaceiras, ainda assim, reiteram que “o olhar de quem é de fora é bem 

diferente”, como a professora de matemática ressalta.  

É preciso vir alguém de fora para que as coisas aconteçam. A gente falar é 
uma coisa, tu falar é outra coisa. Toda vez que vem alguém de fora, fica 
todo mundo animado, cheio de vontade de realizar. Mas depois vai 
embora e a gente volta à mesma. Tem tanta coisa que dava pra fazer, mas 
tem que ter o incentivo de alguém de fora, senão, não acontece (EM 03, 
2018). 
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Refletindo sobre a fala da EM 03, quando se dirige à pesquisadora 

enquanto alguém de fora, mesmo tendo destacado no início da apresentação o 

fato de ter nascido em Cabaceiras e ter a maior parte de minha família ainda como 

residentes da localidade, destacamos Oliveira (1996), que afirma em seu texto “O 

olhar do antropólogo” que ainda que o pesquisador esteja imerso no campo, ele 

sempre será alguém de fora e, desta forma, sempre será visto e tratado como 

alguém de fora. 

 

A EM 03, complementa ainda:  

Hoje em dia quando me perguntam se sou de Cabaceiras eu faço logo um 
textão. Não tenho vergonha. Falo do que foi e do que é hoje. Eu tenho 
orgulho de dizer que sou cabaceirense e eu tenho vontade de passar isso 
de geração em geração. Mas tem muita coisa a ser feita ainda. O turismo 
valorizou muito, mas ainda é muito tímido e pode se desenvolver muito 
mais, mas depende da mobilização das pessoas.  

 

Outro questionamento foi sobre a visão deles em relação às atividades 

extraclasse, de modo mais especifico sobre as atividades de cunho turístico-

pedagógico e, nesse sentido, foi perguntado ainda qual seria a impressão deles, 

enquanto professores de escola pública municipal, em relação a tais atividades e à 

inserção do turismo como disciplina no ensino regular de base, o que já ocorre em 

alguns municípios, apresentando como exemplos do Estado do Rio de Janeiro, os 

municípios de Saquarema e de Petrópolis, dentro da escola pública.  

Todos os professores concordaram sobre a importância das atividades não 

somente com intuito de relacionar os conteúdos teóricos à pratica fora do âmbito 

escolar, mas destacaram de maneira enfática que através das visitas e saídas a 

campo, os alunos têm a possibilidade de despertar para sua própria identidade e 

cultura. Neste momento, ressaltaram que muitos dos alunos e até mesmo seus 

pais passam a conhecer e se interessar de maneira mais efetiva pelos atrativos e 

pela sua história a partir dos “passeios” por intermédio da escola. 

No que tange à criação de mais uma disciplina voltada para o turismo, os 

professores, de modo coletivo, responderam que não veem a ideia como 
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interessante, uma vez que talvez pudesse ser vista pela escola ou mesmo pelos 

alunos apenas com mais uma disciplina e pudesse até perder a atratividade. 

Complementando a resposta, o grupo enfatizou que seria mais interessante que 

as atividades fossem realizadas de maneira interdisciplinar, em conjunto, que 

fossem planejadas com as disciplinas, dialogando e planejando juntas. 

Sobre a importância de as atividades serem desenvolvidas conjuntamente, 

os professores ainda disseram que às vezes deixam de realizar as saídas a 

campo em virtude do excesso de alunos nas turmas, pois dependeria da 

contribuição de mais alguém para ajudar o grupo.  

O ideal é sair ao menos dois tomando conta dos alunos, porque as turmas 
são muito grandes, é muita responsabilidade e, às vezes, a gente deixa de 
sair por causa disso. Mas não tem como tirar um funcionário de outro lugar 
para ir junto e nem é função deles. (EC, 2018) 

 

Ainda sobre essa questão, complementam que seria interessante que eles 

aprendessem mais sobre o turismo e sobre como relacionar os conteúdos das 

respectivas disciplinas. Assim, eles saberiam como falar de turismo em 

Cabaceiras de maneira mais efetiva e com embasamento. 

Quando abordado sobre a proposta da Universidade Federal Fluminense – 

UFF, para desenvolvimento de oficinas direcionadas à docentes das escolas 

públicas municipais voltadas para a educação turística, em uníssono responderam 

que seria o ideal para eles e para a escola, logo manifestando interesse em se 

inserirem na proposta e ressaltando que havendo necessidade, que iriam até a 

gestão escolar para a serem inseridos no projeto. 

Ainda a respeito do grupo focal, é importante destacar na fala dos 

professores algumas colocações mais livres:  

Os alunos gostam de saídas e dessas atividades, a gente também gosta, 
mas a gente tem muitas atividades e pouco tempo. A carga horária é cheia 
e rígida. A gente acaba ficando preso ao conteúdo. Eu me incluo como 
culpado nisso também. Falta ação por parte dos professores e até da 
direção. É possível realizar muito mais, mas tem que ter espaço (EH, 
2018). 
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  De maneira geral, as falas dos participantes deste grupo focal concordaram 

entre si, ainda que incitados pela mediadora para apresentar contrapontos ou 

mesmo a ampliarem as discussões sobre tais temáticas. O que foi possível 

concluir é que os alunos se interessam muito pelas atividades extraclasse, mais 

especificamente as saídas a campo, porém os professores ainda estão muito 

limitados devido à carga horária rígida e aulas conteúdistas, num formato bastante 

tradicional de ensino, faltando mais ações por parte dos docentes e da 

direção. Outro limitante é a questão financeira, uma vez que os professores 

precisam exercer jornada dupla de trabalho, em determinados casos em funções 

opostas  à profissão de professor. 

 

3.2.3 Grupo Focal - Discentes  

 

  Neste mesmo dia, se realizou o Grupo Focal com educandos da Abdias 

Aries de Queiroz, que possibilitou a apresentação de diferentes ideias e visões 

ainda sobre as atividades extraclasse e, sobretudo, considerando o contexto do 

turismo em Cabaceiras. O grupo focal teve a participação de cinco alunos do nono 

ano, sendo quatro meninas e um menino com idades entre 14 e 15 anos, 

considerando, a partir de análise prévia, possivelmente um maior 

amadurecimento, em geral, por parte dos alunos deste ano escolar em relação 

aos anos de ensino anteriores. 

  Os alunos foram escolhidos com auxílio da coordenação e da direção da 

escola, assim como no caso da escolha dos professores, porém, quando 

solicitado, foi manifestado interesse por parte dos pesquisadores que fossem 

alunos de nono ano e, se possível, de turmas diferentes, permitindo observação 

mais ampla e pensando em promover maiores interações.  

Assim como no caso do grupo focal realizado com os professores, a 

atividade foi filmada, com o comprometimento de não expor as imagens, tendo em 

vista serem todos menores de idade, e ainda preservando identidades, mesmo 

que na visão dos alunos isso não fosse necessário, uma vez que seus 
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responsáveis autorizaram a participação da entrevista mediante solicitação de 

autorização prévia por parte da coordenação pedagógica. 

Como procedimentos iniciais, tal como com o grupo de professores, 

realizou-se apresentação da pesquisadora e da pesquisa, com objetivo de 

contextualizar de modo geral. Foram formuladas perguntas que possibilitaram 

maior compreensão por parte dos alunos, pensando em promover e motivar os 

diálogos, concordantes e discordantes.  

Para iniciar a atividade, após a apresentação, como já foi dito, ocorreu a 

apresentação por parte dos alunos, possibilitando a identificação complementar do 

perfil deles, identificando dados como nome, idade, local onde moram - 

considerando se é na zona rural ou urbana do município - e disciplina favorita. 

Como principais entraves para realização dessa etapa, neste caso, 

diferentemente dos professores, não houve problema em relação ao tempo, em 

virtude da disponibilidade do grupo após as aulas. Entretanto, a realização da 

atividade, com colaboração espontânea por parte da gestão pedagógica e dos 

professores, ocorreu durante o período de aula.  

Em virtude disso e também por observar um pouco mais de dificuldade ou 

mesmo timidez em se expressar, por parte da maioria do grupo, o que se 

configurou como limitante, essa atividade teve menor duração comparada com o 

tempo de realização do grupo focal realizado com os professores, de forma que 

realizou-se em tempo inferior a trinta minutos. 

Como um dos objetivos principais da realização de grupo focal com os 

alunos, cabe destacar a intenção de compreender como os estudantes veem as 

atividades extraclasse, de modo mais específico relacionadas às visitas em 

atrativos turísticos de Cabaceiras. Outro objetivo foi compreender se gostam de 

tais atividades e se conseguem relacionar conteúdos com o processo de abertura 

de Cabaceiras para o turismo fomentando no educando sentimentos identitários e 

de pertencimento. Ainda foi um dos objetivos constatar quais os principais trajetos 

ou roteiros por eles realizados, compreendendo se poderiam ser pensados em 
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estudantes de outras localidades que visitam ou tem interesse de vir a Cabaceiras, 

através da realização do turismo pedagógico.  

As principais perguntas realizadas com os discentes compõem o Apêndice 

Grupo Focal Discentes – Questionário. De toda forma, cabe destacar que os 

alunos puderam ainda dialogar de maneira mais livre, expondo suas opiniões, 

tendo sido o questionário elaborado como instrumento facilitador para a discussão 

proposta. Para apresentação das falas, optamos por identificar suas colocações 

enquanto discentes enumerando-os de 01 a 0556. 

Quando questionados se costumam participar de atividades extraclasse tais 

como as visitas, “passeios”, estudos do meio ou aulas externas, entre outras 

atividades, o grupo de alunos respondeu que participam sim. Porém, relatam que 

agora que estão no nono ano, pouco saem da escola, inclusive na fala de dois 

estudantes e em seguida reforçada pelos demais, dizem aproveitar a oportunidade 

de fala para protestar, visto que observam que os alunos dos outros anos, em 

especial do sexto ano, saem mais que eles. Ainda intensificam seus discursos 

dizendo que muitas vezes veem a escola toda em atividades externas e somente 

o nono ano permanece o tempo todo nela.  

Em resposta à segunda pergunta sobre que tipos de atividades 

costumavam fazer, respondem que vão aos Lajedos, no mirante da Cruz da 

Virgem ou mesmo, conforme disse Discente 01, “andamos pelo centro de 

Cabaceiras”, complementando que costumam ir “passando pelos locais como o 

Museu Histórico, o Arraial, as igrejas e o Memorial de cinema”. Ressaltam que 

gostam das atividades e afirmam que, de acordo com Discente 02, “é um pouco 

porque é legal e um pouco para sair da escola”. Os demais estudantes ainda 

complementam que “é chato só ficar na escola, todos os dias aulas iguais, a gente 

prefere sair”. Ainda disseram que “é importante sair para conhecer lugares, fazer 

coisas diferentes das atividades em sala”. 

Buscando compreender um pouco mais sobre o perfil dos alunos em 

relação ao seu engajamento nos estudos ou mesmo pretensões futuras em 
                                                           
56 Como se trata de menores de idade, mesmo com a autorização para divulgação de seus nomes, 
optamos por preservar suas identidades.  
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relação à própria atividade turística no município, foi questionado se alguém do 

grupo pensa em continuar seus estudos, fazendo curso técnico ou mesmo 

faculdade e qual a área de interesse de cada um.  

Sobre essa pergunta, todos os alunos responderam que querem fazer 

faculdade. Duas alunas pensam em Direito, sendo que uma delas também pensa 

em Veterinária, e os demais alunos pensam em áreas relacionadas ao campo, tais 

como agronomia por exemplo. Essa mesma pergunta foi complementada, 

indagando se eles observavam alguma relação em virtude das características do 

lugar onde vivem – zona rural; todos afirmaram que não, no entanto, disseram que 

poderia ser um pouco de influência por parte dos pais. 

Ao buscar saber se alguém já havia pensado na possibilidade de buscar 

alguma formação na área de turismo, seja esta técnica ou superior, todos foram 

enfáticos ao dizerem que nunca pensaram nisso. Abordando ainda o turismo, foi 

questionado se acreditam que Cabaceiras seja uma cidade turística e todos os 

alunos dizem que não, que para eles é somente uma cidade que não os atrai, que 

não tem nada. 

Tal resposta pode ser observada como contraditória em relação a algumas 

falas anteriores que ressaltam o interesse em saírem da escola para conhecer 

lugares, fazerem coisas diferentes, abordando inclusive aspectos culturais de 

Cabaceiras e do povo, destacando ser importante saber um pouco mais da 

história da cidade e dos lugares que, como enfatiza Discente 03, “o povo de fora 

gosta de visitar”.  

Sobre os lugares que conhecem, reforçam o Lajedo de Pai Mateus e da 

Salambaia, os locais do centro, como pontos de cultura, memorial cinematográfico 

e a Cruz da Menina, que é como chamam o Cruzeiro da Virgem, que se configura 

como o mais expressivo do munícipio e da região. Perguntados se foram até 

esses locais através da escola ou da família, reiteraram que sempre que saem 

assim pela cidade, é através dos passeios da escola.  

Na questão que se refere à percepção sobre a relação das atividades 

externas com os conteúdos abordados em sala, o grupo afirma que só consegue 
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ver relação nas disciplinas de história e geografia e que seria impossível ter 

relação com a matemática, por exemplo. A Discente 05, complementa dizendo 

que também na disciplina de Ciências e Biologia “dá para aprender fora de sala”. 

Quando indagados se gostam de viajar ou ainda se gostariam de conhecer 

outros lugares, foram enfáticos abordando seus interesses em conhecer outros 

lugares fora do país, como França e Londres, apenas um estudante, o menino, 

disse que quer conhecer outros países, porém primeiro quer conhecer o Brasil. 

Todos disseram que gostariam de fazer intercâmbio e viajar pelo mundo. 

Perguntamos ainda se eles acreditam que estudar turismo pode ser importante e 

todos concordaram, ressaltando que é bom para conhecer mais do local onde 

moram e outras localidades. 

Algumas considerações a respeito do grupo focal realizado com os alunos 

se fazem importantes, destacando-se as falas da maioria do grupo quando 

retratam o interesse de sair de Cabaceiras, porque se dizem “pensar grande”, 

considerando ainda em suas colocações aquela do Discente 03, o mais enfático: 

“Cabaceiras é um mundo muito pequeno, não tem nada para fazer, não tem 

trabalho, não tem como crescer. Penso grande e Cabaceiras é muito pequeno”. 

A intenção apresentada por todo o grupo em fazer intercâmbio e assim ter a 

oportunidade de sair da cidade e conhecer lugares, apresentados por eles como 

os mais interessantes, pode ser um reflexo do que ocorre no município, uma vez 

que muitos estudantes têm saído de Cabaceiras para estudar em outros estados 

ou até países. Um caso como esse foi relatado pela Discente 02 que falou que sua 

irmã mais velha está morando em Londres há um ano, sendo assim, ela pensa em 

ir para o ensino médio e já iniciar o caminho para fazer um intercâmbio e ir morar 

em Londres, assim como sua irmã. 

Isso se apresenta como uma forma de realização, reforçando a ideia de que 

o indivíduo venceu na vida ao sair de Cabaceiras, o que ainda visto, 

especialmente pelos mais jovens, como algo que pode ser comparando às falas 

de Docentes e Discentes sobre o município onde vivem. Entende-se que isso 
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pode ser influência das redes sociais, das músicas que ouvem, pois escutam 

muito músicas americanas, e pela influência dos próprios amigos. 

Cabe ainda destacar, observando suas falas e comportamentos durante a 

realização do grupo focal, a falta de pertencimento do aluno ao local, em contraste 

com a fala dos professores, sendo o desconhecimento de sua própria cultura e da 

localidade, bem como da importância de Cabaceiras e suas características, o que 

pode ainda contribuir para esse fenômeno de anseio por deixar a localidade. 

 

3.3 OUTROS DESDOBRAMENTOS DO CAMPO 
 

Ainda no universo da unidade escolar, outra importante contribuição para a 

pesquisa, que não constava no cronograma inicial das atividades a serem 

realizadas em campo, aconteceu no dia 7 de setembro. A cidade se voltou para o 

desfile da Independência do Brasil, em que participam todas as escolas do 

município, as autoridades, os residentes e as bandas locais, além de nesse dia, 

Cabaceiras receber visitantes de outras localidades que vêm participar ou 

prestigiar o evento. 

Foi possível acompanhar os preparativos e mesmo os ensaios da Escola 

Abdias Aires de Queiroz para o desfile, que durou toda a tarde e seguiu até a 

noite. Foi observada a importância do desfile para a comunidade, se 

estabelecendo como evento tradicional da cidade e que, de acordo com 

moradores, já atrai turistas para Cabaceiras, além de movimentar os bares, 

restaurantes e o comércio municipal. Cabe destacar que toda a comunidade se 

mobiliza para participar ou mesmo atuar de alguma forma nesse dia. 

No dia oito de setembro, ganha destaque a chegada do Orientador desta 

pesquisa, o Professor Ari da Silva Fonseca Filho, em campo, ato que se apresenta 

de maneira imprescindível para acompanhamento das atividades já realizadas, 

bem como redirecionamento das demais atividades e acompanhamento dos 

resultados preliminares. Assim, algumas atividades foram realizadas em conjunto 

com o orientador. 
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 Na mesma data, ocorreu o retorno ao Lajedo de Pai Mateus para diálogo 

com a Gerente Roméria e complementar informações com Guias de Turismo do 

Lajedo, tendo o objetivo de identificar os variados tipos de visitantes da localidade, 

dando enfoque à visita de escolas de outras localidades que buscam o Lajedo 

com a intenção de estudar e pesquisar.  

Essa visita ainda possibilitou participar do principal passeio turístico 

oferecido pelo atrativo - o passeio do pôr do sol, acompanhado pelos Guias de 

Turismo, que relatam informações históricas, culturais e ainda lendas relacionadas 

ao local, além de acompanhar grupos diversificados de turistas que visitavam a 

localidade, o que permitiu observação ou mesmo dialogar com os grupos durante 

o passeio. 

Ao final, já ao cair da noite, a pesquisa deu continuidade seguindo para o 

centro da cidade, onde foram realizadas entrevistas informais com moradores, 

com empreendedores locais, em busca de relatos orais sobre o cinema e o 

turismo, com o município buscando perceber e compreender suas experiências e 

memórias. 

Outra importante atividade realizada ainda naquele dia foi a visitação ao 

estabelecimento direcionado ao Turismo e à comercialização do Artesanato em 

couro produzido em Cabaceiras, a Loja do Zé de Cila, personalidade emblemática 

na cidade que participou das gravações do Auto da Compadecida, atuando como 

dublê do ator Rogério Cardoso, que interpretou o Padre João na produção 

cinematográfica. Ele ainda se veste de padre e recebe turistas para fotografias e 

conversas. 

Nessa visita, o objetivo principal foi ouvir de Zé de Cila os relatos da sua 

participação nas produções e observar como, na visão do entrevistado, suas 

percepções a respeito do fomento ao turismo, de modo mais específico, as 

produções cinematográficas, como o filme “O Auto da Compadecida” que o 

caracterizou como padre, tendo-o marcado até os dias atuais, modificaram sua 

rotina ou mesmo sua vida. Ainda almejou-se traçar um paralelo sobre o turismo e 
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o artesanato em couro, já que ele recebe os turistas e visitantes, como já dito, 

paramentado de padre na sua loja de couro.  

A pesquisa seguiu em direção à Pousada e Restaurante Casa Nova, 

também no centro da cidade. Os proprietários do restaurante relatam, também 

como o entrevistado anterior, a influência do turismo e do cinema e contam suas 

histórias a respeito das gravações da obra “O Auto da Compadecida” que, no ano 

de 2018, completou 20 anos da produção.  

Em seguida, foi feita uma caminhada pelo centro da cidade, a fim de 

estabelecer registros e conversas com moradores e comerciantes locais, 

complementando falas dos mais diferentes sujeitos de Cabaceiras.  

Nessa ocasião, foi possível perceber que, na tentativa de estabelecer um 

diálogo com moradores, houve certa resistência intrínseca em relação a 

determinados residentes ao mencionar o grau de parentesco da pesquisadora 

com habitantes da cidade, o que dificultou a investigação neste momento, 

podendo se configurar como um limitante para a realização da pesquisa. 

Cabe relatar que, ainda neste dia oito de setembro, uma tragédia aconteceu 

no Rio de Janeiro, o incêndio do Museu Nacional, afetando de maneira 

incalculável o turismo, a pesquisa, a educação, a cultura, entre outras perdas.  

No domingo, dia nove de setembro, último dia desse primeiro momento em 

campo, a pesquisa se deu de modo mais especifico, permitindo observar e estar 

em contato com a comunidade rural, através do acompanhamento de celebração 

religiosa, missa celebrada pelo Padre João Jorge, com a finalidade de identificar a 

relação do religioso com a comunidade e realizando entrevistas informais para 

saber mais sobre o livro que ele estava escrevendo naquele momento sobre a 

história do município. 

 Nesse mesmo dia, no entanto, o padre João Jorge, que se apresenta com 

grande envolvimento e engajamento não somente religioso, mas também 

educacional no município, já abordado anteriormente, inicia a missa fazendo 

referência à tragédia que ocorrera na noite passada no Museu Nacional, 
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elencando as perdas reconhecidas pelo sacerdote como incalculáveis para o 

Brasil e para o mundo, ainda fazendo menção à presença dos pesquisadores na 

celebração. 

Às 15h ainda do dia nove de setembro de 2018, os pesquisadores seguiram 

para Campina Grande e em seguida para Recife, com objetivo de participar do XV 

Encontro Nacional de Turismo de Base Local. Cabe destacar aqui o apoio por 

parte da Gestão de Cabaceiras em relação ao translado dos pesquisadores, 

compreendendo a relevância da pesquisa. Outro ponto importante é que, mesmo 

durante ao ENTBL, as atividades relacionadas ao campo permanecem em 

desenvolvimento, uma vez que ainda no local ocorreram contatos relevantes para 

a pesquisa, com destaque para o contato com a professora Luciana Holanda57, 

que pesquisa a cidade de Cabaceiras e forneceu diversos textos que contribuíram 

com a escrita. 

No dia 13 de setembro de 2018, quinta-feira, ocorreu o retorno à 

Cabaceiras com intuito de dar continuidade à pesquisa de campo. Nesse dia, 

foram visitados os principais cruzeiros da cidade, compreendendo a importância 

destes cruzeiros como parte da cultura e potencial turístico de Cabaceiras, já que 

a cidade também é conhecida como Terra dos Cruzeiros, possuindo cerca de 16 

cruzeiros no município. Alguns deles, como o Cruzeiro da Virgem, popularmente 

conhecido como Cruz da Menina, recebe anualmente turistas peregrinos de toda a 

região, de acordo com relatos do Padre João - administrador paroquial, e dos 

moradores da região. 

Aqui se apresentou como objetivo conhecer outros possíveis pontos 

atrativos que estivessem relacionados com a cultura do cabaceirense e pudessem 

estar relacionados também com a atividade ou possibilidade de realização, ainda 

que pueril, do turismo. 

Na sexta-feira, dia 14 de setembro, atendendo ao convite da Escola Abdias 

Aires de Queiroz, se deu a participação nas atividades vinculadas à Semana de 

                                                           
57É professora da Universidade Federal de Pernambuco, orienta trabalhos sobre o turismo e cinema em 

Cabaceiras. 
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Meio Ambiente, com a participação de alunos e professores da unidade escolar e 

escolas da região.  

O evento acontece anualmente no Rancho da Ema - pousada e restaurante 

que recebe visitantes que vão à Cabaceiras. As atividades se deram ao longo de 

todo dia, com palestras e participação das autoridades do município. Nessa 

ocasião, foi possível conhecer o projeto Guardiões da Caatinga - um grupo de 

agentes alunos (crianças) que procuram ajudar o meio ambiente, promovendo 

suas próprias ações. João Guilherme, aluno da Escola Abdias Aires, é intitulado o 

delegado desse movimento, poeta e referencial na escola. Os guardiões 

desenvolvem importante trabalho voltado para educação ambiental dentro e fora 

da escola, conscientizando a população. 

No dia 15 de setembro, último dia da pesquisa de campo, a pesquisa se 

deu no município de Campina Grande, com o encontro com a Jornalista e 

Escritora Ana Claudia Papes, vinculada à imprensa oficial da Paraíba. Este 

momento da pesquisa teve importante contribuição, uma vez que Papes, que 

constitui o referencial teórico dessa pesquisa, relatou sobre sua pesquisa de 

mestrado, concluída no ano de 2011. Sua pesquisa trouxe importantes 

contribuições teóricas e relatos que possibilitaram direcionar caminhos em direção 

à realização da pesquisa, chegando-se a agentes, de modo mais específico, 

vinculados aos atrativos e aspectos culturais da cidade. 

A próxima seção, apresentaremos os principais resultados e percepções 

encontradas ao longo do período em campo, relacionando-os com teoria abordada 

ao longo da pesquisa, detalhando as principais constatações e ainda limitações 

sobre a problemática.  

 

3.4 ANÁLISES E CONTRIBUIÇÕES SUSCITADAS 
 
 
   A pesquisa de campo atrelada às discussões teóricas abordadas no 

decorrer dessa pesquisa buscou responder aos objetivos gerais deste estudo e 

suscitou algumas análises a respeito do cenário turístico e educacional de 
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Cabaceiras – PB, de modo mais específico sobre as manifestações de atividades 

que podem estar relacionadas aos conceitos da educação turística e ainda, neste 

contexto, permitindo enxergar características que podem possibilitar o 

desenvolvimento do turismo pedagógico na localidade, a partir da observação das 

atividades extraclasse realizadas pela Escola Abdias Aires de Queiroz. 

   Os alunos da escola, que atua do quinto ao nono ano do ensino 

fundamental, são estimulados desde os anos iniciais a participar de estudos no 

meio, trabalhos de campo e demais atividades extraclasse que são realizadas pela 

instituição. Isso pode ser constatado a partir das discussões e entrevistas obtidas 

na pesquisa in loco, pelos relatos de professores, alunos e gestão escolar, ou 

ainda, por guias de turismo e anotações em livros de visita existentes em áreas 

consideradas turísticas do município, tais como no centro histórico da cidade e, de 

maneira mais efetiva, em extensões do Projeto Geoparque Cariri Paraibano, nos 

lajedos. 

   Tal fato nos leva a concluir, em virtude da realização de tais atividades 

nessas localidades, que a escola desenvolve atividades que poderiam ser 

classificadas conceitualmente como inseridas na educação turística. No que diz 

respeito ao turismo pedagógico, observando que o município de Cabaceiras vem 

despontando para o turismo e ainda considerando que a cidade recebe visitantes 

de diversas localidades do Brasil e até de outros países, buscando conhecer a 

“Roliúde Nordestina” ou ainda para realizar estudos e pesquisas nos geossítios 

existentes no município e parte do PGCP, é possível averiguar, a partir da 

observação de campo, que Cabaceiras apresenta grande potencial para receber e 

desenvolver o turismo pedagógico de maneira efetiva. 

   As atividades realizadas pelos alunos e professores da escola Abdias Aires 

de Queiroz, avaliada como exemplo, podem inclusive possibilitar a construção de 

roteiros turísticos pedagógicos a serem trabalhados e aprimorados por agências 

de turismo do nordeste, do Brasil e do mundo. Cabe ainda destacar a 

infraestrutura para permitir que alunos oriundos de outras localidades possam 

pernoitar, dispondo de conforto e segurança em pousadas e hotéis locais ou 

mesmo nos lajedos mais populares da região, como é o caso do Lajedo de Pai 
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Mateus, que possui um hotel fazenda, e do lajedo da Salambaia, que possui 

também uma fazenda e se propõe a hospedar, especialmente, alunos e 

estudiosos que visitam a localidade.    

   Sobre as atividades realizadas pela escola, destaca-se o apoio para sua 

realização, considerando o incentivo por parte da gestão da escola e da Secretaria 

de Educação do município, fornecendo transporte e agendando previamente as 

visitas quando necessário, além de solicitar autorização prévia dos responsáveis 

pelos alunos. Entretanto, cabe destacar que mesmo que ocorram as saídas a 

campo, alguns limitantes puderam ser constatados no decorrer da pesquisa e, 

especialmente, durante a realização dos grupos focais com professores e alunos.  

   Tais dificuldades podem ser descritas, como a sobrecarga de professores 

em relação as suas atividades na escola, visto que são poucos para um número 

grande de alunos e escola ainda atende tanto a zona urbana quanto a zona rural, 

pois é a única escola do município para alunos do 6º ao 9º ano do ensino 

fundamental, além do fato de que muitos destes professores exercerem outra 

função no mercado de trabalho, com intuito de complementar a renda. 

   Outro limitante é o fato da organização, do planejamento e do 

desenvolvimento de tais atividades serem integralmente realizadas pelo educador 

responsável pelo estudo, chamado de “passeios” pelos alunos e mesmo pelos 

professores. Durante o grupo focal, os professores ressaltaram a dificuldade de 

pensar nos conteúdos para a aula externa, que demanda mais tempo e mais 

responsabilidade, visto que as turmas são grandiosas, outro limitante, e os 

professores vão a campo sozinhos com os alunos, destacando ainda não terem 

auxílio mesmo que por parte de algum agente educacional, uma vez que o número 

de funcionários é também pequeno e a demanda de serviço é muito grande. 

Entretanto, uma alternativa em relação a tal problemática seria realizar a atividade 

em conjunto entre as disciplinas, como atividade multi e interdisciplinar. 

   Assim, as atividades acontecem de maneira assistemática, não constam no 

Projeto Político Pedagógico da escola e não são programadas juntamente com as 
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atividades curriculares e o calendário letivo, ocorrendo de acordo com as 

possibilidades e anseios dos educadores, sem uma regularidade.  

   Os alunos afirmam gostar das atividades e participam sempre que os 

professores propõem, fato confirmado por professores, alunos ou mesmo pais que 

foram entrevistados. Cabe enfatizar que os alunos do nono ano, que participaram 

do grupo focal, aproveitaram o momento das entrevistas para realizar o que 

chamaram de “protesto”, em virtude de considerarem que suas turmas são as que 

menos realizam atividades externas, ressaltando que gostariam que fossem mais 

frequentes, ainda que tenham dificuldades de compreender as reais abordagens e 

a relação com o conteúdo e com o turismo em Cabaceiras. É possível, ainda, que 

as atividades sejam muito livres por nãos serem sistematizadas e não constarem 

no calendário ou PPP da escola. 

   Em relação à participação e visão de alguns dos pais ou responsáveis 

sobre as atividades, foi possível observar que eles gostam e aprovam as ações da 

escola. Entretanto, não enxergam a relação com atividade turística ou mesmo com 

a educação e os conteúdos abordados em sala de aula, tratando sempre as 

atividades como passeios, mas não se opõem porque pensam que é uma 

oportunidade dos filhos “passearem”, já que eles nem sempre têm essa 

possibilidade, e ressaltam que os filhos gostam e eles têm uma relação próxima e 

de confiança com a escola. 

   Professores e alunos assumem ainda, durante as entrevistas, a importância 

de conhecerem mais a localidade onde vivem. Os professores destacam isso, de 

forma mais enfática, para assumirem uma posição de protagonistas na cidade e 

ainda de respeitarem suas origens e características pessoais, relacionadas ao 

lugar onde vivem e são parte.  

   Sobre o processo de incremento do turismo de Cabaceiras, de maneira 

mais especifica, é inquestionável o papel do cinema para apresentar Cabaceiras 

para outros locais do Brasil e do mundo e para promover o orgulho do 

cabaceirense em relação a sua própria identidade. Mas fica aparente que ainda 

são incipientes as possibilidades de renda promovidas pelo cinema no município 
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de maneira continuada, uma vez que os moradores participam das produções 

audiovisuais apenas de maneira indireta e durante o período de gravações. 

Porém, no caso de alguns figurantes mais emblemáticos, como é o caso do Sr. Zé 

de Cila e da Dona Cecília, a participação nessas produções possibilitou, 

posteriormente, investir em negócios próprios. 

   Para Cabaceiras, no entanto, o cinema representa não somente ganhar 

destaque na mídia nacional, mas a aprovação de projetos específicos para 

implementar o memorial do cinema, atrativo importante para a cidade, e ainda 

investir em arte e cultura. É notório o crescimento do munícipio especialmente nos 

últimos 20 anos, com a produção do Auto da Compadecida trazendo maior 

visibilidade nacional e até internacional, e através do desenvolvimento da ARTEZA 

e da criação da Festa do Bode Rei. 

   Diante disso, o potencial turístico do munícipio pode ser constatado. 

Contudo, há uma preocupação para que o desenvolvimento do turismo ocorra de 

modo a minimizar desigualdades sociais e buscar a participação da população da 

cidade, que ainda se mostra pequena diante do potencial socioeconômico e 

sociocultural. 

    Destacamos, ainda, a apreensão efetiva com aspectos de autenticidade e 

de características relacionadas ao pertencimento e identidade como construção 

para valorização da cultura e das tradições nesse processo, para que a cidade 

turística não seja construída de maneira equivocada, sem considerar estes 

aspectos, uma vez que se faz importante:  

[...] ofertar um produto turístico com identidade, autenticidade, que seja 
valorizado pelos autóctones e para que estes sejam capazes de promover 
comportamentos responsáveis que servirão de exemplos para os turistas 
que visitam a localidade. (FONSECA FILHO, 2007, p. 33). 

 

   Há falta de formação de agentes, considerando que em todo município 

apenas um Guia de Turismo é devidamente credenciado, sendo que os demais 

Guias atendem aos turistas sem a formação efetiva, o que se caracteriza como 

informalização. Também não há mapa turístico ou inventário da oferta turística em 
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Cabaceiras, podendo estes serem fatores que prejudiquem o desenvolvimento do 

turismo.  

   A falta de oportunidades de emprego e de formalização ainda fazem parte 

da realidade de Cabaceiras, mesmo com o crescimento do turismo da localidade. 

Deste modo, há que se pensar nesse processo de formação de recursos 

humanos, evitando que a atuação nos eventos e empreendimentos turísticos 

dependam de mão de obra de pessoas de fora da comunidade. Entendendo a 

importância da formação de agentes, primando pela valorização, Fonseca Filho, 

2007, p.33 ainda ressalta que “Os sujeitos responsáveis pelo turismo deveriam 

receber uma formação humanística que difunde informações coerentes sobre 

destinos turísticos, para respeitar às populações locais e o meio ambiente”.  

   Outra questão observada ao longo do campo, ainda em relação à estrutura 

de Cabaceiras e os aspectos de desenvolvimento, diz respeito às necessidades 

básicas da população local e que estão diretamente relacionadas ao turismo. A 

infraestrutura existente demonstra não ser capaz de atender nem ao menos a 

população local em seus limites básicos de vida, visto que apresenta notórias 

lacunas quanto a transporte público, saneamento básico e fornecimento de água, 

além do elevado custo de vida, uma vez que a falta de emprego e os baixos 

índices de chuva, que impedem o cultivo na localidade, são fatores que dificultam 

a qualidade de vida do cabaceirense.      

   A figura do bode como símbolo importante da cidade, presente em vários 

pontos e visto inclusive como atrativo, se destaca através da realização do maior 

evento da localidade, a Festa do Bode Rei, que recebe turistas de diversos 

lugares na abertura dos festejos juninos na região. O artesanato em couro 

também tem o bode como sua principal matéria prima e ganha destaque no 

cenário de desenvolvimento turístico de Cabaceiras, representando orgulho, 

cultura e identidade entre os moradores, além de aspectos que caracterizam 

resistência do autóctone em meio aos fatores apresentados no parágrafo anterior.   

   Ainda foi possível observar o caráter religioso dos moradores de 

Cabaceiras e a importância social e política da figura do padre na cidade, 
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participante e motivador de atividades educacionais que ainda promovem a cultura 

e o desenvolvimento local. A relação afetiva do padre João com o Cariri e com as 

características históricas e geográficas do município se reafirmam quando 

anualmente ele promove entre jovens e adultos, que participam da catequese ou 

crisma 58 , um momento de retiro espiritual nos lajedos, estimulando que os 

participantes contemplem a natureza e relacionem as belezas locais com exercício 

de valoração do espaço e da cultura, como algo único e divino. 

   Falando dos lajedos, o Projeto Geoparque Cariri Paraibano reuniu todos os 

geossítios de Cabaceiras e região que figuram como imprescindíveis para o 

desenvolvimento do geoturismo, caracterizando-se como a principal possibilidade 

de realização e fomento do turismo pedagógico no município. Os Lajedos recebem 

turistas e escolas do município, bem como de demais localidades do estado, até 

mesmo estrangeiros, como pode ser comprovado pelos registros existentes nos 

livros de visitantes e, de maneira mais efetiva, a partir dos diálogos e relatos de 

guias de turismo e agentes envolvidos no turismo local. Ainda que o Projeto 

Geoparque esteja em evidência nas ações de desenvolvimento atreladas ao 

turismo nos dias atuais, foi possível constatar que os moradores pouco sabem 

sobre o projeto e até mesmo sua existência, mesmo os guias locais e os 

professores da escola Abdias Aires de Queiroz. Portanto, eles não estão 

envolvidos no projeto, com exceção do professor Luciano Guimarães, este sim 

mais engajado, talvez em virtude de ser geógrafo ou ainda pela proximidade com 

o idealizador do projeto.  

   Outra questão sobre os lajedos, especialmente falando do Lajedo de Pai 

Mateus, com maior destaque para a atividade turística e imprescindível para 

atender escolas, é o aumento nos preços de visitação, contatando-se que os 

valores tiveram alto índice de ajuste, especialmente para visitação. Outra 

preocupação com o espaço, diz respeito à necessidade de fiscalização e atuação 

dos órgãos governamentais que atuam na questão ambiental, pois mesmo se 

tratando de uma área de proteção ambiental, por se tratar de área particular, não 

                                                           
58 Catequese e Crisma são sacramentos religiosos da igreja Católica Apostólica Romana. 
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há intervenção e foi percebido em parte, o descaso ou mesmo má utilização do 

ambiente e do geossítio. 

    A pesquisa permitiu, ainda, constatar que embora não constem no Projeto 

Político Pedagógico da Escola Abdias Aires de Queiroz atividades de cunho 

turístico pedagógico, nem tampouco educação turística, constatou-se, durante o 

acompanhamento das atividades escolares, bem como nas entrevistas com 

agentes, a realização de atividades extraclasse que se configuram numa 

abordagem fundamentada nos termos de educação turística e que podem 

direcionar estudos posteriores para a montagem de roteiros na cidade em direção 

ao turismo pedagógico. 

        Assim como nos Parâmetros Curriculares Nacionais não há qualquer 

menção ao turismo pedagógico e às atividades de viagens para estudos, o Projeto 

Político Pedagógico da Escola Abdias Aires de Queiroz também não relaciona as 

atividades extraclasse desenvolvidas pela escola. Os professores que 

participaram do Grupo Focal reconhecem a importância da realização dessas 

atividades, mesmo não sabendo classificar as atividades relacionando-as com o 

turismo e ainda de integrar os conteúdos abordados em sala de aula com as 

atividades externas. A escola ainda se configura como principal responsável por 

levar os alunos a visitas e atrativos com objetivos de estudo e conhecer um pouco 

mais da cultura local. 

   Observando como o turismo vem sendo desenvolvido em Cabaceiras e 

compreendendo a importância para que isso ocorra de maneira integral e 

contribuindo para o crescimento da localidade como um todo, as manifestações do 

desenvolvimento do turismo no munícipio e ainda a partir da percepção das 

necessidades da comunidade, de maneira mais efetiva da comunidade escolar, se 

apresentam como importantes para o desenvolvimento de um projeto à educação 

turística na escola. A ideia é que este projeto possa contribuir com as ações já 

propostas e realizadas pelos professores, ocorrendo de maneira mais direcionada, 

a partir do que preceitua a educação turística, o que contribuiria ainda para com a 

dificuldade apresentada pelos educadores em relacionar os conteúdos abordados 

em sala de aula com o turismo. Como observa Rebelo:  
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Pois através do conteúdo turístico, são promovidas aprendizagens de 
conhecimentos, atitudes e habilidades requeridas no convívio com a 
atividade. Numa visão macro educacional, o turismo se impõe como 
atividade educativa por ser uma força social emergente, objeto de teorias 
do conhecimento, ambiente para manifestação de teorias de 
aprendizagem, tema real na vida de muitas comunidades escolares, 
portanto de necessidade e de interesse local para estudo (REBELO, 1998, 
p. 93). 

 

   Assim, poderia também fomentar nos alunos a compreensão do fenômeno 

turístico que ocorre na cidade, pensando ainda nesse aluno residente como 

agente nesse processo, ou seja, o estudante que teve acesso aos conhecimentos 

referentes ao turismo local, além de ter participado de ações ligadas à educação 

turística, poderiam expandir suas possibilidades de futura colocação profissional 

em Cabaceiras, como mais uma oportunidade, tendo em vista o desenvolvimento 

econômico e sociocultural. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

          A pesquisa foi realizada no município de Cabaceiras na Paraíba, localidade 

com pouco mais de cinco mil habitantes, no período entre os anos de 2017 a 

2019, com o projeto inicial de compreender como o turismo vem sendo 

desenvolvido neste município tendo em vista o desenvolvimento de atividades 

ligadas ao turismo pedagógico nos principais atrativos locais, tais como o centro 

histórico e os lajedos, especialmente no Lajedo de Pai Mateus e da Salambaia.  

   Quando iniciamos a pesquisa, constatamos que era importante identificar 

as manifestações relacionadas ao caráter da educação turística que pudessem 

possibilitar e permear o desenvolvimento do turismo pedagógico na localidade e 

região, pensando em tais atividades para promover possíveis roteiros para atender 

agências e escolas posteriormente. Por isso, foi importante estudar as 

manifestações do turismo na educação básica em Cabaceiras, considerando 

ainda que o turismo pedagógico pode se configurar como uma nova possibilidade 

de desenvolvimento do turismo na cidade. 

   A partir dessa perspectiva inicial, compreendemos que, para pensar no 

desenvolvimento do turismo pedagógico na localidade, precisaríamos iniciar 

nossos estudos observando os conceitos e as abordagens relacionados à 

educação turística. Posteriormente, essas observações nos direcionaram às 

práticas do turismo pedagógico, através de visitas de escolas em áreas de 

atrativos turísticos culturais, assim entendendo a contribuição das atividades 

extraclasse e dos conceitos da educação turística em direção ao turismo 

pedagógico. 

   Como objetivos específicos, nos propomos a estudar o turismo do 

município de Cabaceiras, tendo em vista as características que compõem o perfil 

do município, para identificar as possibilidades de fomentar o turismo pedagógico 

na localidade. Ainda buscou-se levantar experiências de turismo pedagógico em 

Cabaceiras-PB, considerando os principais grandes centros emissores de turistas 

do estado, tais como Campina Grande e sua capital, João Pessoa, analisando 
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também o contexto da educação municipal local, com o propósito de saber como o 

turismo é percebido pelos professores e estudantes, se aspectos que caracterizam 

o turismo pedagógico acontecem neste contexto escolar e, ainda, se realizam 

atividades extracurriculares no município e região. Por derradeiro, almejou-se 

propor diretrizes para a educação turística local, sensibilizando educadores e 

educandos, bem como demais agentes envolvidos nesse processo de ensino 

aprendizagem para o turismo no município, a partir das manifestações do turismo 

pedagógico na localidade. 

   Constatamos que o objetivo geral foi atendido uma vez que, efetivamente, 

conseguimos demonstrar como o turismo vem sendo desenvolvido no município 

de Cabaceiras, tendo em vista o desenvolvimento de atividades ligadas ao turismo 

pedagógico nos principais atrativos turísticos locais, tais como o centro histórico e 

os lajedos, especialmente no Lajedo de Pai Mateus e da Salambaia. Isso se deu a 

partir das atividades extraclasse desenvolvidas pela escola Abdias Aires de 

Queiroz e da análise de visitação de escolas a esses pontos, de maneira mais 

específica. 

   Averiguamos como resultados que as visitas com intuito de estudo e 

pesquisa ocorrem nos atrativos não somente por parte das escolas municipais e 

locais, como também por escolas de outras localidades e regiões, algumas 

inclusive permanecendo por mais de vinte e quatro horas na localidade. Ainda se 

contatou, tomando como base o nono ano do ensino fundamental, que a Escola 

Abdias Aires de Queiroz realiza estudos do meio nos locais referenciados. Tais 

atividades podem ser utilizadas, inclusive, como base para a construção de 

roteiros para o desenvolvimento do turismo pedagógico em Cabaceiras.    

   Verificamos, ainda, que as atividades contribuem para o desenvolvimento 

do conhecimento mais aprofundado dos alunos em relação à localidade e suas 

características intrínsecas, promovendo orgulho identitário por parte dos alunos 

mais velhos, o que ocorre atualmente de maneira introvertida, destacando-se que 

estes sentimentos de afirmação cultural atingem de maneira mais destacada aos 

professores.  
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   Constatamos que a relação do turismo em Cabaceiras tem contribuído com 

o desenvolvimento econômico e social, porém ainda apresenta lacunas e um 

caráter de informalidade em seu desenvolvimento, necessitando de maior 

participação e envolvimento da população. No entanto, o turismo tem promovido 

orgulho e pertencimento por parte dos moradores do município. Desta forma, 

concluímos que os objetivos específicos também foram atendidos, uma vez que, 

conseguimos estudar como é o turismo do município de Cabaceiras, tendo em 

vista as características que compõem o seu perfil, e assim conseguimos identificar 

as possibilidades que podem fomentar o turismo pedagógico na localidade.  

   Alcançamos também o objetivo de levantar experiências de turismo 

pedagógico no município em questão, tendo em vista os principais grandes 

centros emissores de turistas do estado, tais como Campina Grande e a sua 

capital, João Pessoa. Conseguimos identificar agências que em seu cadastro 

oficial oferecem serviços voltados para o turismo pedagógico, o que nem sempre 

acontece na realidade. Identificamos também que algumas agências que levam 

turistas à Cabaceiras, mesmo no caso de escolas, nem sempre são agências 

direcionadas ao turismo pedagógico e, em muitos casos, não apresentam essa 

relação. Ainda constatamos que muitos alunos vão a campo apenas pelo 

planejamento e organização da escola, sem o intermédio de uma agência. 

   Foi possível analisar o contexto da educação municipal local, com o 

propósito de saber como o turismo é percebido pelos professores e estudantes, se 

aspectos que caracterizam o turismo pedagógico acontecem nesse ambiente 

escolar e, ainda, se realizam atividades extracurriculares no município e região, 

identificando-se que professores e alunos tem dificuldade ou pouca percepção da 

relação das atividades realizadas com o desenvolvimento do turismo na cidade. 

   Também foi possível propor a realização de oficinas a serem realizadas a 

partir da inserção da escola Abdias Aires no Projeto de Educação Turística, 

existente na Universidade Federal Fluminense, além de análises para a educação 

turística local, buscando contribuir com a sensibilização de educadores e 

educandos, bem como demais agentes envolvidos nesse processo de ensino 
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aprendizagem para o turismo no município, a partir das manifestações do turismo 

pedagógico na localidade. 

    Durante o trabalho, verificou-se que o turismo em Cabaceiras vem se 

desenvolvendo especialmente a partir da imagem da cidade relacionada às 

produções audiovisuais e dos lajedos, de modo mais particular, o Lajedo de Pai 

Mateus, que recebe e hospeda turistas que visitam o município, servindo ainda de 

cenário para inúmeras produções que aconteceram na localidade nos últimos vinte 

anos. Entretanto, identificamos que essas produções poderiam promover mais que 

visibilidade ao município, fomentando empregos efetivos para a população local, 

não somente atuando como figurantes durante as filmagens, o que nem sempre é 

realmente tão rentável, mesmo que para a população local possa parecer uma 

oportunidade de trabalho com pagamento justo. 

   O artesanato em couro também representa importante participação no 

desenvolvimento social e econômico em Cabaceiras, além de estar hoje 

diretamente relacionado ao turismo a partir do trabalho da Cooperativa ARTEZA, 

que se destaca no cenário profissional no distrito da Ribeira, já fornecendo 

produtos para diversos lugares do país e atendendo em sua loja e sede turistas e 

visitantes do Brasil e do exterior.   

   A pesquisa tratou-se de um estudo de base etnográfica, sendo uma 

pesquisa de abordagem qualitativa; não consideramos uma etnografia por 

acreditar que deve ser um estudo bastante amplo e que demandaria mais tempo 

em campo, estando diretamente relacionado aos conceitos antropológicos. Para 

tanto, realizamos entrevistas, observação participante, grupo focal com 

professores e alunos, além de levantamento bibliográfico e documental. 

  Como exemplos de referências fundamentais presentes no trabalho para a 

construção da pesquisa, nos apropriamos dos conceitos e teorias sobre as 

temáticas desenvolvidas, sendo estas: turismo (BARRETTO, 2003; COOPER, 

2008; JAFARI, 2017); turistificação (KNAFOU, 1999; FRATUCCI, 2014); turismo 

pedagógico, o estudo do meio (FONSECA FILHO, 2007, 2013; PONTUSSCHKA 
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et al. 2009); município de Cabaceiras (CABACEIRAS, 2018; IBGE, 2018), 

abordando características, perfil e o turismo na localidade.  

   A pesquisa de campo nos surpreendeu, uma vez que numa hipótese inicial 

não imaginávamos tantas possibilidades, especialmente no que diz respeito à 

realização de estudos e mesmo de mobilização de parte da comunidade e 

gestores em relação ao turismo, seja pelos lajedos, seja pelos cruzeiros, seja pelo 

cinema, seja pela atividade coureira. Durante a pesquisa de campo, chamou-nos 

atenção quantidade de acontecimentos e eventos acontecendo na cidade em um 

mesmo período, cabendo destacar que não escolhemos ir a campo nesse período 

em virtude disso, apenas foi o ciclo natural da pesquisa.  

   Tais acontecimentos e eventos contribuíram bastante com o 

desenvolvimento do estudo e com os resultados encontrados, configurando-se até 

como facilitador durante o campo. Outro fator que contribuiu com a construção da 

pesquisa foi a ida anterior ao campo, ainda de férias, do professor Ari Fonseca, 

que possibilitou contatos iniciais, apresentando outras pesquisas e percepções. 

   Cabe destacar a impressão que tenho que desabrochou ao longo da 

pesquisa que foi o fato que não fomos nós que escolhemos o campo, mas sim foi 

ele que nos escolheu, uma vez que, em virtude de alguns fatores limitantes, os 

quais, inclusive, foram reafirmados ao longo dela, tais como a distância do Rio de 

Janeiro à Cabaceiras, além das limitações financeiras e de tempo, inicialmente 

não me permitiram cogitar a realização da pesquisa na localidade. 

   Apresentando limitações além dos fatores abordados, sendo estes a 

distância geográfica e o tempo para realização do campo, podem ser destacados 

o envolvimento pessoal e afetivo com o município de Cabaceiras, lugar onde 

nasci, que em determinados momentos também podem ser considerados como 

fatores facilitadores, tendo em vista que muitos contatos se deram a partir de 

familiares que lá vivem. Porém, enquanto limitador, a dificuldade de me colocar 

durante a pesquisa com certa neutralidade e olhar imparcial de pesquisadora, em 

determinados momentos e situações, especialmente por ter sido o primeiro retorno 

à localidade desde o falecimento da minha mãe, que lá vivia, foi o fator mais difícil 
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e pode ser apresentado aqui como principal motivo de resistência inicial para a 

realização da pesquisa no município. 

   Como limitadores, ainda podemos destacar a necessidade de pensar 

sempre nos termos e assuntos que tivessem relações com a temática, sem trazer 

durante a pesquisa conceitos e termos científicos efetivamente, pensando sempre 

no contexto de Cabaceiras, na realidade social e cultural, para permitir maior 

compreensão e desenvolvimento das atividades, das pesquisas em direção aos 

objetivos. Aqui, destaco como contribuição para os demais pesquisadores a 

necessidade do olhar atendo ao contexto pesquisado, em sua totalidade, 

considerando a localidade e aos indivíduos, cada um deles e cada momento de 

maneira individual.  

   Outro limitante foi a dificuldade de deslocamento para a realização da 

pesquisa, visto que não há transporte público no município e o deslocamento se 

dá através do fretamento de carros ou motocicletas particulares, ou ainda 

considerando os horários do transporte escolar que possibilita o deslocamento a 

moradores e mesmo visitantes, tudo isso apresentando riscos gerais.  

   Questões políticas e partidárias também são características muito 

aguçadas no contexto de Cabaceiras, que podem ser facilitadores ou limitadores 

inclusive para a realização de pesquisas como esta. A mudança da Secretária de 

Turismo no decorrer da pesquisa também pode ser considerada um fator limitante, 

uma vez que, no caso da secretaria que estava deixando o cargo, maior detentora 

de informações sobre o cenário turístico no munícipio, houve dificuldade de 

conciliar agendas que permitissem a realização de entrevista ou mesmo de obter 

informações no período em campo, pois ela já estava em vias de deixar o cargo, o 

que ocorreu efetivamente meses depois.  

   A entrada da nova Secretária de Turismo pode ser apresentada como 

limitador e facilitador: limitador em virtude de a mesma estar em fase de 

adaptação e não deter ainda todas as informações e experiências, no entanto se 

configurou como positivo exatamente por ser uma facilitadora, prontamente 

atendendo aos chamados e buscando informações, quando não sabia responder, 
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com outros agentes e autoridades, mesmo considerando o excesso de trabalho, 

tendo em vista ser o início de suas atividades na referida secretaria. 

   Cabe destacar a importância da realização da pesquisa de campo, 

imprescindível para um estudo de tal caráter, bem como da permanência em 

campo por maior período possível, uma vez que permite o contato e as 

observações que fundamentarão efetivamente as análises. Além disso, foi um 

entrave complementar informações ou mesmo dar continuidade as às entrevistas 

fora do campo, sendo estes fatores que dificultaram até mesmo o processo de 

escrita desta dissertação, que ocorreu após o campo, com a dependência de 

informações a partir de terceiros.  

   Como fatores que contribuíram com a pesquisa, também se apresenta a 

proximidade com o campo e com diversos sujeitos de Cabaceiras, inclusive 

vinculados à escola Abdias Aires de Queiroz. A contribuição de gestores dessa 

escola, da ARTEZA da Secretaria de Turismo (nos contados iniciais), dos Lajedos 

e atrativos de Cabaceiras e mesmo da igreja católica do munícipio também 

permitiram maiores diálogos com os diferentes agentes envolvidos no turismo e na 

educação. 

   Como principais sugestões, acreditamos que a temática e estudo conseguiu 

confirmar sua relevância, sendo assim, sugiro que outros pesquisadores possam 

continuar este estudo, trazendo novos olhares e contribuições. Além disso, pode-

se realizar ou mesmo ampliar a pesquisa para uma amostra maior, conseguindo 

atingir outras unidades escolares, outros anos de ensino ou a partir do ponto de 

vista de agências de turismo voltadas para o turismo pedagógico, ou mesmo 

apresentando a visão e papel de governantes. 

 

 

 

 

 



188 
 
 

REFERÊNCIAS 

 

ALDRIGUE, Natália de Souza; BRANDÃO, Indira Toscano. Turismo e educação: 

dois alicerces indispensáveis. Ideias Ambientais. UFPB, 2011. 

ALVES. J. J. A; SOUZA, E. N.; ARAÚJO, M. A. Estudo descritivo da tipologia 
turística do município de Cabaceiras - Paraíba. Caderno Virtual do Turismo. Rio 
de Janeiro, v. 8, n.3. 2008. 

ALVES, R. A alegria de ensinar. 11.ed. Campinas: Papirus, 2007. 

ALVES, Kerley dos Santos; RODRIGUES, Emanuelle. Turismo Pedagógico: 
busca por dos significados para a escola. CENÁRIO, Brasília, V.2, n.3 2014. 

ANSARAH, Marilia Gomes dos Reis (org.). Turismo: como aprender, como 
ensinar. Vol.2, 2ª ed. São Paulo: SENAC, 2000.   

ANSARAH, M.G. dos R. Formação e capacitação do profissional em turismo e 
hotelaria: reflexões e cadastro das instituições educacionais no Brasil. São 
Paulo: Aleph, 2002. 

ANSARAH, Marilia Gomes dos Reis. Turismo e Segmentação de Mercado: 
Novos Segmentos. In. TRIGO, Luis Gonzaga Godoi. Análises regionais e globais 
do turismo brasileiro. São Paulo: Roca, 2005. 

ANSARAH, M. G. R. Teoria Geral do Turismo. In: ANSARAH, M. G. dos R. (Org.). 
Turismo: como aprender, como ensinar. São Paulo: SENAC, 2001.  

ARAÚJO, M. F. F. de; PRAXEDES, G. de C. A aula passeio da pedagogia de 
Célestin Freinet como possibilidade de espaço não formal na educação. 
Ensino Em Re-Vista, v.20, n.1, p.243--250, jan./jun. 2013. 

ARTEZA. Estatuto Social. Cooperativa dos Curtidores e Artesãos em Couro de 
Ribeira de Cabaceiras LTDA. Cabaceiras - PB, 1998. 

AUGÉ, Marc. Não lugares. Introdução a uma antropologia da 

supermodernidade. 9 ed. Campinas, 2012. 

BARBOSA, G.A. Turismo Pedagógico: manifestações e possíveis práticas na 
escola pública municipal Abdias Aires de Queiroz, Cabaceiras – PB: 
Depoimento 2018. 



189 
 
 

BARRETTO, M. O imprescindível aporte das ciências sociais para o 
planejamento e a compreensão do turismo. Horiz. antropol., Porto Alegre, v. 9, 
n. 20, p. 15-29, Oct. 2003. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
71832003000200002&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 13 Jul. 2018. 

BARRETTO, Margarita. 2004. Relações entre visitantes e visitados: um 
retrospecto dos estudos socioantropológicos. Turismo em Análise, São Paulo, 
v. 15, n. 2, p. 133-149. 

BENI, M. C. Análise estrutural do turismo. 8.ed. São Paulo: Senac, 2003. 

BENI, M. C. Análise estrutural do turismo. 4. ed. rev. São Paulo: Senac, 2001. 

BENI, M. (1990). Sistema de Turismo - SISTUR: Estudo do Turismo face à 
moderna Teoria de Sistemas. Revista Turismo Em Análise, 1(1), 15-34. 
https://doi.org/10.11606/issn. 1984-4867. v1 i1 p15-34. 

BRANDÃO, I. T.; ALDRIGUE, N. S. Turismo e educação: dois alicerces 
indispensáveis. Revista Global Tourism, v. 2, p. 7, 2005. 

BONFIM, M. V. de S. Por uma pedagogia diferenciada: Uma reflexão acerca do 
turismo pedagógico como prática educativa. Revista Turismo Visão e Ação – 
Eletrônica, v. 12, no 1: 114 – 129, jan/abr. 2010. 

BONFIM, M. V. de S.; CARRERI, M.L. Memória e cultura: Trabalhando a 
ressignificação dos Conceitos históricos, a partir da experiência, cotidiano e 
cultura popular dos alunos da EJA de Cornélio Procópio – Uma relação entre 
a teoria e a prática. Disponível em: 
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_p
de/2013/2013_uenp_hist_artigo_roseane_mara_de_souza.pdf. 

BRASIL. Ministério do Turismo. Turismo Social: Diálogo do Turismo Uma 

Viagem de Inclusão. Brasília, 2006. 

______. Lei 11.771/2008. Lei Geral de Turismo. Brasília, 2008. 

______. Anuário Estatístico 2010. Brasília 2010. 

______. Turismo. Segmentação do Turismo e o Mercado. 1 Ed. Brasília, 2010. 

BROCHIE, H. L; SCHULER, T.G. Turismo Pedagógico como estratégia 
didática: explorando o in loco no ensino profissionalizante do turismo. 

CABACEIRAS (Prefeitura Municipal).  História de Cabaceiras. Disponível em: 
<http://cabaceiraspb.weebly.com/historia.html/>. Acesso em: 12 jan. 2018. 



190 
 
 

CANDAU, Vera Maria (Org.) Rumo a uma nova didática. Petrópolis: Vozes, 
2002. 

CARDOSO, H. R; GATTIBONI, M.L.S. Turismo Pedagógico: uma alternativa 
para integração curricular. Revista Professare, ISSN 2238-9172, Caçador, v. 4, 
no 1, p. 85-110, 2015. 
 
CARVALHO, A. B. P.; ESCOBAR, L. O. C.; & CADEMARTORI, C. V. (2017). 
AEducação Ambiental através do Turismo Pedagógico. Applied Tourism, 2(3), 
26-36. 

CARVALHO, Ana Maria Pessoa de. GIL-PÉREZ, Daniel. Formação de 
professores de ciências: tendências e inovações / Revisão técnica de Ana 
Maria Pessoa de Carvalho-10 ed. São Paulo: Cortez, 2011. 127p. 

CESÁRIO, Y.C; FERNANDES, M.W. de C. Turismo e educação: turismo nos 
anos iniciais do ensino fundamental em escolas do Município de Fortaleza 
no Estado do Ceará. Doi: 10.14210/rtva.v19n3.p540-565 Disponível em: 
www.univali.br/periodicos540. 

CHAUÍ, Marilena. Convite à filosofia. São Paulo: Ática, 2000. 

CRUZ, Rita de Cássia Ariza da. Introdução à geografia do turismo. 2. Ed. São 

Paulo: Rocca, 2003.  

CUNHA, Murilo Bastos da. Para saber mais: fontes de informação em ciência e 

tecnologia. Brasília: Briquet de Lemos, 2001. Disponível em: 

http://repositorio.unb.br/handle/10482/15121. 

CPRM.  Serviço Geológico do Brasil. Disponível em: 
<http://http://www.cprm.gov.br/>. Acesso em: 10 jun. 2018. 

CRESWELL, John W. Métodos de pesquisa qualitativos e quantitativos. 2007. 
 
DAMATTA, Roberto. Relativizando: uma introdução à antropologia social. Rio 
de Janeiro: Editora Rocco, 1987. 
 
DE PAULA, J. Desenvolvimento local, o que fazer? SEBRAE, 2008. 

DHEIN, C. E; GUEX, N. R. O turismo pedagógico na educação infantil e a 
educação para a cidadania. Revista de Educação Superior – Senac/RS. Porto 
Alegre/RS. 

DIAS, Reinaldo. Sociologia do turismo. São Paulo: Atlas, 2003. 251 p. 



191 
 
 

DUMAAZEDIER, Joffre. Lazer e cultura popular. 3 ed. São Paulo: Perspectiva, 
2004. 

ELIAS, Marisa Del Cioppo. Célestin Freinet: uma pedagogia de atividade e 

cooperação. Petrópolis, RJ: Vozes,1997. 

FALCÃO, Elaine Carneiro. Turismo Pedagógico como metodologia de 

aprendizagem. 2014. Disponível em: 

http://ww2.faculdadescearenses.edu.br/revista2/edicoes/vol7-1-2014/artigo7.pdf. 

CESÁRIO, Y.C; FERNANDES, M.W. de C. Turismo e educação: turismo nos 
anos iniciais do ensino fundamental em escolas do Município de Fortaleza 
no Estado do Ceará. 

FONSECA FILHO, A.S. Educação e Turismo: reflexões para elaboração de 

uma educação turística. Revista Brasileira de Pesquisa em Turismo, São Paulo 

(SP), v. 1, n. 1, 2007. 

______. Educação e turismo – um estudo sobre a inserção do turismo no 

ensino fundamental e médio. 2007a. 182 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade 

de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007a. 

______. Educação Turística – Formação continuada de professores da 

educação básica para o ensino do turismo. Tese (Doutorado) – Faculdade de 

Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. 

______. A Educação Turística no Âmbito da Educação Básica: um relato 
sobre as experiências das escolas estaduais de Ponta Grossa –PR. In: VII 
Seminário da Associação Nacional Pesquisa e Pós-Graduação em Turismo. São 
PAULO, SP. 20 - 21 de setembro de 2010 – Universidade Anhembi Morumbi – 
UAM. Disponível em: https://www.anptur.org.br/anais/anais/files/7/6.pdf. Acesso 
em: 23 de novembro de 2017. 

FONSECA, J.J.S. Metodologia da pesquisa científica. Fortaleza: UEC, 2002. 

FRATUCCI, A. C. Turismo e território: relações e complexidades. Caderno 
Virtual do Turismo. Rio de Janeiro, v. 14, supl. 1, s.87-s.96, nov. 2014. 

FREIRE, Paulo. Aprendendo com a própria história. Rio de Janeiro: Paz e terra, 

1987. 



192 
 
 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática 

educativa. 30.ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996. (Coleção Leitura). 

FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido: saberes necessários à prática 

educativa. 30.ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996. (Coleção Leitura). 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática 
educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1997. 

GADOTTI, Moacir. Pedagogia da terra. São Paulo: Petrópolis, 2000. 

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa - 4. ed. - São Paulo: Atlas, 2002. 

GOHM, M. G. Educação não-formal e cultura política. 5. ed. São Paulo, Cortez. 
2011. 

GUIMARÃES, L. Turismo e desenvolvimento social por meio da Cooperativa 
ARTEZA, Cabaceiras - PB: Depoimento 2018. Artigo Turismo e desenvolvimento 
social por meio da Cooperativa ARTEZA, Cabaceiras PB. Entrevista concedida 
aos autores. 

GUIMARÃES, Ulisses. A constituição cidadã. Brasília: Assembleia Nacional 
Constituinte, 1998.  

IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em: 
<https://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=250310&search=||info
gr%E1ficos:-informa%E7%F5es-completas/>. Acesso em: 12 jan. 2018. 

IGNARRA, Luiz Renato. Sociologia do Turismo. Editora Thomson, 2ª edição 

revista e ampliada, 2003.  

KNAFOU, R. Turismo e Território: por uma abordagem científica do turismo. 
IN: RODRIGUES, Adyr A.B. Turismo e geografia: reflexões teóricas e enfoques 
regionais. São Paulo: Ed. HUCITEC, 1996. P. 62-74. 

KRIPPENDORF, Jost. Sociologia do Turismo. São Paulo: Aleph, 2001. 

LAKATOS, E. M. de A.; MARCONI, M. de A. Fundamentos da metodologia 
científica. 5º ed. São Paulo: Atlas, 2003. 

LEWGOY, A. M. B; SCAVONI, M. L. Supervisão em Serviço Social: a formação 

do olhar ampliado. In: Revista Texto & Contextos. EDIPUCRS. Porto Alegre: 

2002.  



193 
 
 

LEWGOY, A. B; ARRUDA, M. P. Novas tecnologias na prática profissional do 

professor universitário: a experimentação do diário digital. In: Revista Texto & 

Contextos. EDIPUCRS. Porto Alegre: 2004. 

LIBÂNEO, J. C. Pedagogia e pedagogos, para quê? 12. ed. São Paulo: Cortez, 
2010.  

LÜDKE, M.; e A., M. E. D. A. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. 

São Paulo: EPU, 1986. 

MACHADO, À. Ecoturismo: um produto viável. A experiência do Rio Grande 
do Sul. São Paulo: Ed. Senac, 2005. 

MACHADO, R.; MORALES, R.M. Educação ambiental crítica e tuismo 
pedagógico de base local nas visitas ao bairro Cabuçu, Guarulhos-SP. V 
Encontro Nacional da Anppas 4 a 7 de outubro de 2010 Florianópolis - SC – Brasil. 
Disponível em: http://anppas.org.br/encontro5/cd/artigos/GT6-655-866-
20100903211511.pdf. Acesso em: 25 set/2019. 

MARTINS. S. R. O. Desenvolvimento local: questões conceituais e 
metodológicas. Revista Internacional de Desenvolvimento Local. Universidade 
Católica de Dom Bosco, v. 3, n.5. set. 2002. 

MEIRA, A. M. G. Turismo e desenvolvimento social por meio da Cooperativa 
ARTEZA, Cabaceiras - PB: Depoimento 2018. Artigo Turismo e desenvolvimento 
social por meio da Cooperativa ARTEZA, Cabaceiras PB. Entrevista concedida 
aos autores. Entrevista concedida aos autores. 

MOESH, Marustschka. Para além das disciplinas: O desafio do próximo 
século. In Gastal, Susana. Turismo investigação crítica. São Paulo: Contexto, 
2002. 

MOREIRA, Antônio Flávio Barbosa. Parâmetros curriculares nacionais: em 

busca de alternativas. Revista de Educação – Mec. 

MOREIRA, J. C. Geoturismo e interpretação ambiental. Editora UEPG, 2011. 

MOREIRA, J. C; PINTO, M. C. T. O projeto estudo do meio em ponta grossa 
(Paraná, Brasil) e a realização de roteiros turístico-pedagógicos voltados 
para os aspectos da geodiversidade. In Ciênc. educ. (Bauru) vol.19 no.4 Bauru 
2013 Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/S1516-73132013000400008  

NAKAMURA, G. K. Y; MACHADO, A. B. Turismo pedagógico e as 
possibilidades de ampliação de olhares: roteiro pedagógico na cidade de 
Santo Inácio-Pr. Anais VI Mostra Interna de Trabalhos de Iniciação Científica. 



194 
 
 

23 a 26 de outubro de 2012. Disponível 
em:http://www.cesumar.br/prppge/pesquisa/mostras/vi_mostra/gleisy_kelly_yasuk
o_nakamura.pdf.  

NECHAR, M. C. Orientaciones en la construcción del conocimiento turístico: 
acerca de su epistemología. In: SEMINÁRIO DE PESQUISA EM TURISMO DO 
MERCOSUL, 6., 2006, Caxias do Sul. Anais. Caxias do Sul: UCS, 2006. 

OLIVEIRA, M. S. Turismo e desenvolvimento social por meio da Cooperativa 
ARTEZA, Cabaceiras - PB: Depoimento 2018. Artigo Turismo e desenvolvimento 
social por meio da Cooperativa ARTEZA, Cabaceiras PB. Entrevista concedida 
aos autores. Entrevista concedida aos autores. 

OLIVEIRA, Roberto Cardoso. O trabalho do antropólogo. São Paulo: Editora 
Unesp/Paralelo 15, 1988. 

OLIVEIRA, Alana Pires; JESUS, Edilza Laray de; PROENÇA, Ana Rosa 
Guimarães Bastos. Educação para o Turismo na Cidade de Manaus, 
Amazonas: Estudos. Exploratórios. Cad. Est. Pes. Tur. Curitiba, v.4, nº 5, p. 
163-177, jul/dez. 2015. ISSN 23165952.  

OMT - Organização Mundial do Turismo. Guia de desenvolvimento do turismo 
sustentável. Bookman, 2003. 

ORTIZ, Renato. Cultura Brasileira e Identidade Nacional. Editora Brasiliense, 5ª 
edição 2006. 

PANOSSO NETTO, Alexandre. Filosofia do turismo: teoria e epistemologia. 
São Paulo: Aleph, 2005. 

PANOSSO NETTO, Alexandre; CASTILLO NECHAR, Marcelino. Epistemologia 
do turismo: escolas teóricas e proposta crítica. In: Revista Brasileira de 
Pesquisa em Turismo. São Paulo, 8(1), pp.120-144, jan./mar. 2014. 

PAPES. A. C; SOUZA, J. M. Cabaceiras: A Cidade Turística no Cariri da 
Paraíba. Informe Gepec, Toledo. Paraíba, v. 15, n.2. p. 118-133, jul/set. 2011. 

PAPES, Ana.Cláudia. Cabaceiras: cidade turistica no Cariri da Paraíba. Recife: 
Fundação Joaquim Nabuco, Editora Massangana, 2014.  

PIAGET, J. O nascimento da inteligência na criança. Rio de Janeiro: Zahar, 
1975. 

PONTUSCHKA, Nídia Nacib. Estudo do Meio, Interdisciplinaridade, Ação 
Pedagógica. Disponível em: 
http://estudodomeio.wordpress.com/2009/03/10/acao_pedagogica/ Acesso em 
25/09/2009. 



195 
 
 

PARAIBANO. Projeto Geoparque Cariri. Disponível em: 
https://geoparquecariri.org.br/. 

RABINOVICH, A.E; ZYSMAN, N. A Educação Ambiental através do 
Ecoturismo: o diferencial das atividades de contato dirigido com a natureza. 
Pesquisa em Educação Ambiental, vol. 3, n. 2 – pp. 77-101, 2008. 

 

REBELO, Salete M. Plano Municipal de Educação Turística – P.M.E.T. – Um 
modelo para os municípios brasileiros de potencial turístico. Universidad 
Pontifícia de Salamanca. Extracto de la Tesis Doctoral. Facultad de Ciencias de la 
Educación. Salamanca, 1998. 

REJOWSKI, Mirian. Turismo no Percurso do Tempo. São Paulo: Aleph. 2005. 

RIETVELD, Padre João Jorge. O antigo termo Cabaceiras: artigos históricos. 
Campina Grande: Gráfica Cópias e Papéis, 2017. 

RODRIGUES, E; ALVES, K. S. Turismo Pedagógico: busca por novos 
significados para a escola. Revista Cenário Brasília, V.2, n.3, p. 131 – 151. Dez. 
2014. 

______. 1938-2003. Sociologia do turismo: para uma nova compreensão do 
lazer e das viagens. 3. ed. revisada e ampliada. São Paulo: Aleph, 2009. 

RUSCHMANN, Dóris Van de Meene. Turismo e planejamento sustentável. São 
Paulo: Papirus, 1997. 

RUSCHMANN, Doris Van de Meene. Turismo e Planejamento Sustentável: A 
Proteção do Meio Ambiente. Campinas, SP: Papirus, Ed.11ª p.199, 1997 - 
(Coleção Turismo). 

SABIÁ, S. P. C. Turismo e desenvolvimento social por meio da Cooperativa 
ARTEZA, Cabaceiras - PB: Depoimento 2018. Artigo Turismo e desenvolvimento 
social por meio da Cooperativa ARTEZA, Cabaceiras PB. Entrevista concedida 
aos autores. Entrevista concedida aos autores. 

SEDUC,2019. Secretaria de Educação de Cabaceiras. Diagnóstico Educação. 

SANTOS, Santa Marli Pires dos (org.). O lúdico na formação do educador. 
Petrópolis: Vozes 1997. 

SANTOS, Milton. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção. São 
Paulo: Hucitec, 1996. 



196 
 
 

SANTOS, M. A natureza do espaço: técnica, razão e emoção. São Paulo: 
Edusp, 2002. 

SEABRA, G. Comunidades, Natureza e Cultura no Turismo. Editora 
Universitária UFPB, 2012. 

SÊIA, L. O; MOREIRA, G. L; PERINOTTO, A. R. C. Turismo pedagógico: 
ensino/ aprendizagem em escolas públicas de Parnaíba /Piauí/ Brasil. 

Scremin, J.; Junqueira, S. (2012). Aprendizado diferenciado: turismo 
pedagógico no âmbito escolar. CAD. Est. Pes. Tur. 1, 26-42. 

SILVA, Tomaz Tadeu da (Org.). Identidade e Diferença. Petropolis: vozes, 2005.  

SILVA, M. A; HOLANDA, L. A; SILVA, M. H. C; LEAL, S. R. Potencialidades e 
limites da relação entre turismo e educação: um estudo no Ensino 
Fundamental II em escolas públicas municipais de Recife e Olinda. Turismo & 
Sociedade. Curitiba, v. 6, n. 2, p. 253-275, abril de 2013. 

SILVA, F. de. P. S. da; SOUZA, I. C.A da S.Educação para o Turismo: Uma 
análise das práticas pedagógicas do Ensino fundamental. I Encontro Semintur 
Jr. UCS. Disponível em: 
https://www.ucs.br/site/midia/arquivos/educacao_para_o_turismo.pdf. Acesso em: 
23 nov/2018. 

SILVEIRA, Cibele; MARTÍNS, Patrícia. Turismo Pedagógico em Dourados /MS– 
Uma atividade educacional. V Seminário de Pesquisa em Turismo do 
MERCOSUL – SeminTUR Turismo: Inovações da Pesquisa na América Latina- 
Universidade de Caxias do Sul – UCS, Caxias do Sul, RS, Brasil, 27 e 28 de 
Junho de 2008.  

SONAGLIO, K.E. Transdisciplinar o turismo: Um ensaio sobre a base 
paradigmática making Universidade Federal do Rio Grande do Norte/UFRN 
Vol. 11 N.º 1 págs. 205-216. 2013 Revista de Turismo y Patrimonio Cultural. 

VAZ, G. N. Marketing turístico: receptivo e emissivo: um roteiro estratégico 
para projetos mercadológicos públicos e privados. São Paulo: Thomson 
Pioneira, 1999. 296 p. 

VEAL, A. J. Metodologia de pesquisa em lazer e turismo. Tradução Gleice 
Guerra, Mariana Aldrigui. São Paulo: Aleph,2011. – Série Turismo. 

VELHO, Gilberto. Observando o familiar. In: NUNES, E. de O (Org.). A aventura 
sociológica. Rio de Janeiro, Zahar, 1978. 



197 
 
 

SONAGLIO, K.E. Transdisciplinar o turismo: Um ensaio sobre a base 
paradigmática making Universidade Federal do Rio Grande do Norte/UFRN 
Vol. 11 N.º 1 págs. 205-216. 2013 Revista de Turismo y Patrimonio Cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



198 
 
 

APÊNDICES 

 

APÊNDICE A - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DE CAMPO 

 

Dia 01 - 30/08 – 5ª feira: 15h00minh - Chegada no Presidente João Suassuna 

Campina Grande – PB 

- Buscar informações sobre agências de turismo atuantes na localidade e região; 

- Buscar informações sobre Secretaria de Turismo; 

- Buscar informações sobre Empresa de Turismo da Paraíba – PBTUR; 

* Foco agências emissoras de turista com destino à Cabaceiras. 

16h30min as 19h00min – Trajeto para Cabaceiras – PB 

- Entrevista informal - Dialogar com motorista do carro, a fim de saber informações 

sobre agentes do turismo e educação no munícipio; 

 19h00min – Chegada em Cabaceiras 

- Contato com a Secretária de Turismo Mariana Castro; 

- Confirmar Evento de inauguração do Lajedo da Salambaia. 

 

Dia 02 - 31/08 – 6ª feira: 07h00minh – Encontro com Secretária de Turismo - 

Entrevista 

08h00minh – Entrevista ao professor Luciano Guimarães;   

Entrevista ao professor Leonardo Figueiredo – Projeto Geoparque Cariri 

Paraibano; 

09h00min - Início do Evento de Abertura do Lajedo da Salambaia para o Turismo 

Pedagógico  



199 
 
 

 - Encontro com autoridades, gestores e professores: agendamento de entrevistas; 

- Entrevistas com as proprietárias da Fazenda Salambaia em direção aos objetivos 

da pesquisa. 

Dia 03 – 01/09 – Sábado: Primeira ida aos Lajedos de Pai Mateus e Saca de Lâ 

- Entrevista com Guias de Turismo locais; 

- Observar livros de registro de visitantes com focos nas agências e nas escolas; 

- Entrevista com moradores da zona rural. 

Dia 04 – 02/09 – Domingo: Desfile cívico no distrito da Ribeira; 

- Relação com a Cooperativa ARTEZA.   

Dia 05 – 03/09 – 2ª feira: 6:00h - Ida para o Centro de Cabaceiras 

- Primeiro contato com a Escola Abdias Aires de Queiroz; 

- Entrevistas com a Diretora Geane e vice-diretora Cristina; 

- Entrevista com professores e alunos; 

- Entrevista com agentes educacionais;  

- Observação do Projeto Político Pedagógico da Escola Abdias Aires. 

Dia 06 – 04/09 – 3ª feira: Retorno ao Centro de Cabaceiras 

- Ida aos principais atrativos turísticos do Centro Histórico: Museu Histórico, Ponto 

de Cultura, Museu Cinematográfico; 

- Entrevista com o secretário de cultura; 

- Observar livros de registros de visitantes; 

- Entrevistar Guias e Agentes turísticos; 

- Pegar mapa turístico e folders (se houver). 

Dia 07 – 05/09 – 4ª feira: Ida Ribeira – ARTEZA 
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- Acompanhamento das atividades da Cooperativa; 

- Entrevista com artesãos, gestores e fundadores; 

 - Encontro com a Pesquisadora Mariana UFPE (participação de Análise Coletiva 

de Trabalho). 

Dia 08 – 06/09 – 5ª feira: Retorno à Escola Abdias Aires de Queiroz 

- Acompanhamento de atividades de preparação para o Desfile Cívico de 07/09; 

- Agendamento de Grupo Focal com professores e alunos; 

- Entrevistas com moradores da zona rural. 

Dia 09 – 07/09 – 6ª feira: Acompanhamento do Desfile Cívico Sete de Setembro 

- Observar participação das Escolas; 

- Observar e dialogar com agentes: políticos, religiosos, moradores e visitantes. 

Dia 10 – 08/09 – Sábado: Chegada do Professor Ari Fonseca Filho (orientador) 

em Campo 

- Redirecionamento e acompanhamento das atividades já realizadas; 

- Retorno ao Lajedo de Pai Mateus; 

- Complementar entrevistas com guias e gerência do Hotel Fazenda Pai Mateus; 

- Participação do Passeio do “Pôr do Sol”, principal passeio no Lajedo; 

- Diálogos com turistas e observação do passeio; 

À noite: Ida ao Centro Histórico de Cabaceiras. 

- Entrevistas proprietários da Pousada e Restaurante Casa Nova; 

- Entrevistas informais com moradores e empreendedores locais relacionados ao 

turismo e ao cinema,  
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- Ida ao espaço de comercialização de artesanato em couro do Zé de Cila - Auto 

da Compadecida;   

- Entrevistas livres no centro da cidade, a fim de estabelecer registros e conversas 

com moradores e comerciantes locais. 

Dia 11 – 09/09 – Domingo: Último dia desse primeiro momento em campo – 

Participação de Celebração na zona rural com o Padre João Jorge – Tentativa de 

entrevistas com padre e moradores 

- Às 15h do dia nove de setembro de 2018, seguimos para Campina Grande e em 

seguida para Recife, com objetivo de participar do XV Encontro Nacional de 

Turismo de Base Local.  

* De 10 a 12/09/2018 – Participação no XV Encontro Nacional de Turismo de Base 

Local – Apresentação de Artigo relacionado à pesquisa. 

* Contato com a professora Luciana Holanda, que orienta pesquisas sobre 

Cabaceiras. 

Dia 15 – 13/09 – 5ª feira: Retorno à Cabaceiras  

- Visita e mapeamento dos principais cruzeiros da cidade. 

Dia 16 – 14/09 – 6ª feira: Participação das Atividades da Semana de Meio 

Ambiente vinculado à Escola Abdias Aires de Queiroz que aconteceram no 

Espaço Rancho da Ema - pousada e restaurante 

- Conhecer o Projeto Guardiões da Caatinga - grupo de agentes ambientais que 

tem como delegado (figura do guardião principal) João Guilherme, aluno da Escola 

Abdias Aires. 

- Entrevista com Secretário de Educação.  

Dia 17 – 15/09 – Sábado: Ida à Campina Grande para entrevista com a Jornalista 

e Escritora Ana Claudia Papes 
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO NORTEADOR PARA GRUPO FOCAL - 

DOCENTES  

 

1) Você, professor, costuma realizar atividades extraclasse? 

2) Se sim, que tipos de atividades são essas? 

3) Com que frequência você, professor, costuma realizá-las? 

4) Estas estão relacionadas com o turismo em Cabaceiras? 

5) Como você enxerga atividade extraclasse, que tem uma relação turístico-

pedagógica no contexto de Cabaceiras? 

6) Você consegue, nas atividades extraclasse, relacionar tais atividades com o 

conteúdo previamente abordado em sala de aula? 

7) Em que locais vocês costumam levar seus alunos? 

8) Há algum outro local que vocês pensam ser interessantes ou gostariam de 

levar os alunos? 

9) Durantes as idas a campo, vocês costumam ir a um local por vez ou a mais 

de um ponto? 

10) Há relação de tais atividades com a prática do turismo em Cabaceiras? 

11) Você identifica a existência de apoio por parte da gestão escolar ou mesmo 

por parte da prefeitura, na face da secretaria de educação, para tais atividades? 

12) Você consegue enxergar Cabaceiras como cidade turística? 

13) Você percebe que os estudantes veem Cabaceiras como localidade 

turística? 

14) Em alguns municípios brasileiros, considerados localidades turísticas, o 

turismo já está como disciplina no Ensino Fundamental de escolas públicas, 

dentro do currículo escolar. O que você acha sobre a disciplinarização do ensino 

do turismo no contexto da escola pública? 

15) Você acharia interessante que aqui na EMAAQ existisse a disciplina de 

estudo do turismo no currículo escolar ou mesmo o desenvolvimento de um 

projeto direcionado para a educação turística na escola?  
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APÊNDICE C - QUESTIONÁRIO NORTEADOR PARA GRUPO FOCAL - 

DISCENTES  

 

01) Vocês costumam participar de atividades extraclasse (visitas, passeios, 

saídas, etc)? 

02) Se sim, que tipos de atividades são essas? 

03) Vocês gostam, por quê? 

04) Vocês pensam em continuar seus estudos, fazendo curso técnico ou 

mesmo faculdade? Em que área?   

05) Alguém já pensou em estudar turismo? 

06) Vocês acham que Cabaceiras é uma cidade turística? 

07) Que locais do município vocês conhecem? Foi através da escola ou da 

família de vocês? 

08) Vocês acreditam que o turismo é importante e pode contribuir com a 

formação de vocês? Por quê? 

09) Você consegue, nas atividades extraclasse, relacionar tais atividades com o 

conteúdo previamente abordado em sala de aula? 

10) Vocês acreditam que o turismo pode ser estudado relacionando com 

conteúdos das disciplinas? Quais? 

11) Há algum outro local que vocês pensam ser interessante para conhecer? 

12) Vocês gostam de viajar? Que lugares gostariam de conhecer? 

13) Você acredita que é importante estudar turismo? Por quê?  
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APÊNDICE D - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 Universidade Federal Fluminense - UFF 

Programa de Pós-graduação em Turismo -PPGTUR 

Mestrado em Turismo 

 
 

Convidamos o (a) Sr (a) para participar da Pesquisa: __________________________________, sob 
a responsabilidade do pesquisador, _____________ que pretende 
______________________________________________________ (objetivo da pesquisa). 
Sua participação é voluntária e se dará por meio 
______________________________________________________ (concessão de entrevistas....).  
Não há riscos decorrentes de sua participação na pesquisa, tendo em vista a privacidade e 
confidencialidade com que serão tratados os dados, mas caso se sinta prejudicado de alguma forma, 
poderá buscar assistência ou indenização. Se você aceitar participar, estará contribuindo para 
_______________________________________________________________________ 
Se depois de consentir em sua participação o Sr (a) desistir de continuar participando, tem o direito 
e a liberdade de retirar seu consentimento em qualquer fase da pesquisa, seja antes ou depois da 
coleta dos dados, independente do motivo e sem nenhum prejuízo a sua pessoa. O (a) Sr (a) não terá 
nenhuma despesa e também não receberá nenhuma remuneração. Os resultados da pesquisa serão 
analisados e publicados, mas sua identidade não será divulgada, sendo guardada em sigilo. Para 
qualquer outra informação, o (a) Sr (a) poderá entrar em contato com o pesquisador na rua 
Professor Marcos Valdemar de Freitas Reis, s/n, Bloco H, sala 314 – Campus Gragoatá da 
Universidade Federal Fluminense, Niterói – Rio de Janeiro, pelo telefone (21) 2629-9888, ou pelo 
e-mail ppgtur@turismo.uff.br ou poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa – 
CEP/UFF, na Rua Marquês do Paraná 303, 4° andar , prédio anexo ao HUAP, pelo telefone (21) 
2629-9189. 
 
Consentimento Pós–Informação  
 
Eu,___________________________________________________________, fui informado sobre o 
que o pesquisador quer fazer e porque precisa da minha colaboração, e entendi a explicação. Por 
isso, eu concordo em participar do projeto, sabendo que não vou ganhar nada e que posso sair 
quando quiser. Este documento é emitido em duas vias que serão ambas assinadas por mim e pelo 
pesquisador, ficando uma via com cada um de nós.  
 
Data: ___/ ____/ _____  
 

 
 
 
 
 
 
 
Impressão do dedo polegar  
Caso não saiba assinar 
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APÊNDICE E – TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE IMAGEM E 
SOM DE VOZ PARA FINS DE PESQUISA 

  

Universidade Federal Fluminense - UFF 

Programa de Pós-graduação em Turismo -PPGTUR 

Mestrado em Turismo 

 

 

Eu, __________________________________________________ , autorizo a utilização da 

minha imagem (fotografia) e o som da minha voz, na qualidade de 

participante/entrevistado(a) no projeto de pesquisa intitulado ________________, de 

responsabilidade do pesquisador ________________. 

Minha imagem e som de minha voz serão utilizados apenas na sua/no seu _____________. 

Fui informado (a) de que não haverá divulgação da minha imagem nem o som de minha 

voz por qualquer meio de comunicação, sejam elas televisão, rádio ou internet. Também me 

foi esclarecido que a guarda e demais procedimentos de segurança com relação às imagens 

e sons de voz são de responsabilidade da pesquisadora que se compromete a guardá-los em 

segurança para que não sejam utilizados indevidamente. 

Deste modo, declaro que autorizo, livre e espontaneamente, o uso para fins da pesquisa, nos 

termos acima descritos, da minha imagem e som da minha voz. 

Este documento foi elaborado em duas vias, uma ficará com a pesquisadora responsável 

pela pesquisa e a outra com o (a) participante. 

Data: ___/ ____/ _____  
 

_________________________________________ 

Assinatura do Participante 

 
 
_________________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável                                                                            Impressão do dedo polegar  

             Caso não saiba assinar 
 

 


