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RESUMO 

A presente dissertação foi elaborada com o intuito de investigar a 

problemática da inclusão da disciplina de estudos turísticos na educação básica e 

suas contribuições para a valorização do patrimônio cultural.  Tem como objetivo geral 

apresentar uma análise sobre o processo de implantação e desenvolvimento da 

disciplina de Estudos Turísticos no Ensino Fundamental II, nas escolas públicas do 

município de Saquarema RJ a fim de verificar se a inclusão dessa disciplina contribui 

para a formação de cidadãos conscientes do valor histórico, cultural e turístico do 

local, assim como para o sentimento de pertencimento e identidade local. Para tanto, 

foram realizadas pesquisas bibliográficas, documentais e pesquisa de campo, que 

empregou como instrumento entrevistas semiestruturadas com dois gestores 

públicos: o coordenador pedagógico do segundo segmento do ensino fundamental, 

uma turismóloga da Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo do município de 

Saquarema (RJ), a coordenadora atual da disciplina de Estudos Turísticos e 

presidente regional da ABBTUR/RJ - Associação Brasileira de Bacharéis em Turismo 

do Estado do Rio de Janeiro, além de 5 professores que atuam ou atuaram como 

regentes da disciplina de Estudos Turísticos no ensino fundamental II e 6 alunos 

egressos; participação de um estudo do meio organizado pela disciplina de Educação 

Turística do PPGTUR – Programa de Pós-Graduação de Mestrado em Turismo da 

Universidade Federal Fluminense (UFF); e a aplicação de questionários a 130 alunos 

do 6º e do 9º anos de três escolas públicas do município de Saquarema. Os dados 

obtidos foram analisados em uma abordagem quanti-qualitativa que possibilitou a 

compreensão dos fatores que contribuíram para o desenvolvimento de programas de 

educação turística nos municípios brasileiros e a inclusão da disciplina de Estudos 

Turísticos na educação básica. As análises dos dados dessa pesquisa também 

possibilitaram a conclusão de que a inclusão da disciplina de Estudos Turísticos tem 

contribuído para que os estudantes do ensino fundamental II das escolas públicas do 

município de Saquarema tenham reconhecimento e compreensão da importância dos 

patrimônios culturais locais, apesar dos inúmeros entraves encontrados dentro do 

sistema educacional, que são relativos a todas as disciplinas do currículo dessa etapa. 

Palavras-chave: turismo; educação turística; escola básica; patrimônio local; 
estudo do turismo. 



 
 

ABSTRACT 

 

The present thesis aims at investigating the complexity of the inclusion of tourist 
studies subject in the basic education, as well as its contribution to value the cultural 
heritage. The general purpose is to present an analysis about the implementation 
process and development of tourist studies subject in the basic education in 
Saquarema city (RJ) public schools, to see if the inclusion of this dicipline contribute 
to aware citzens of the historical, cultural and tourisctic value of the place, as well as a 
feeling of belonging and local identity. Therefore, bibliographic, documentary and field 
research were carried out.  Semi-structured interviews was used as instrument with 
two public manager: the pedagogical coordinator of the basic education, a 
tourismologist from the secretary of sport, leisure and tourism in Saquarema city (RJ), 
and the coordinator of the  tourist studies  discipline and regional president of 
ABBTUR/RJ (Associação Brasileira de Bacharéis em Turismo do Estado do Rio de 
Janeiro), beyond 5 teachers who work or already worked with touristic studies teaching 
in secondary school II and 6 former students; participation in environmental studies 
organized by the touristic education subject of PPGTUR (Programa de Pós-Graduação 
de Mestrado em turismo) from Universidade Federal Fluminense (UFF);  application 
of a questionnaire to 130 students of 6th and 9th grade from three public schools in 
the city of Saquarema. Data collected were analysed in quantitative-qualitative 
approach which allowed the understanding of the factors that contributed to the 
development of the tourism education program in Brazilian cities and the inclusion of 
tourist studies discipline in basic education. From the data analysis, it was concluded 
that the inclusion of the tourist studies discipline contribute to get basic education 
students from public school in Saquarema acknowledgement and awareness of the 
importance of local cultural heritage, despite many hardship found in the educational 
system, which are common to all subjects of the school curriculum in this stage.  
 

Key words: tourism; turistic education; basic school; local patrimony; turistic 
studies. 
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INTRODUÇÃO 
 

O turismo é reconhecidamente uma atividade complexa, de múltiplas 

dimensões: econômicas, socioambientais e culturais. Pode ser considerado um 

fenômeno sócio espacial contemporâneo e principalmente como uma atividade 

econômica e dinâmica que pode ocasionar significativas transformações nas 

estruturas ocupacionais das populações residentes nas áreas onde ele se apresenta 

(FRATUCCI, 2000). 

É o que podemos verificar através dos números significativos do 

desenvolvimento do setor turístico nos últimos anos. Segundo a Organização Mundial 

do Turismo (OMT, 2018), um número cada vez maior de destinos em todo o mundo 

tem investido no turismo, pois este é um dos setores econômicos que apresenta um 

crescimento veloz, com um volume de negócios igual ou superior às exportações de 

petróleo, produtos alimentícios e automóveis.  

As chegadas de turistas internacionais cresceram 6% nos últimos 4 meses do 

primeiro semestre de 2018, em relação ao mesmo período do ano de 2017, 

demonstrando um crescimento ascendente acima da média nos últimos sete anos, 

chegando a 1,2 bilhão de turistas internacionais, um exemplo disso é o crescimento 

de 8% da região da Ásia e do Pacífico, que lideram a lista. Em seguida, vem a 

Europa com 7%, a África com 6%, o Oriente Médio 4%, e as Américas, que estão 

abaixo da média mundial, com 3%. A previsão é que a chegada de turistas 

internacionais alcance o total de 1,8 bilhão de turistas em 2030 (OMT, 2018).  

O desenvolvimento do turismo em termos de chegadas internacionais no 

Brasil também cresceu nos últimos anos, segundo o Ministério do turismo (2016), 10% 

entre os anos de 2000 a 2015 passando dos 5,3 milhões para 6,3 milhões. Mas nos 

dois últimos anos, e principalmente se levarmos em conta as expectativas que os 

Megaeventos criaram em todo o mercado turístico brasileiro, analisando os dados do 

Ministério do Turismo (2018), podemos perceber que o crescimento não foi tão 

significativo, pois saímos das 6.546.696 em chegadas (2016) para 6.588.577 (2017).  

No entanto, apesar do péssimo resultado em relação às chegadas de turistas 

internacionais ao Brasil, em comparação ao turismo dos principais destinos mundiais, 

como Espanha, França, Itália, Portugal, China, Japão, entre outros, ainda assim, o 

turismo como setor econômico no país é bastante significativo devido aos impactos 

dos gastos dos visitantes. De acordo com pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, os 
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impactos diretos do mercado do turismo, gerados por meio de gastos com serviços 

nos hotéis, transporte, atrativos turísticos, bares e restaurantes, foi de R$ 7 bilhões, e 

o indireto, onde entram itens como energia, comunicação, agricultura, combustíveis, 

etc., de R$ 3 bilhões. A partir dessa projeção, calcula-se que o impacto econômico 

apenas em impostos recolhidos pelas três esferas (municipal, estadual e federal) 

representam R$ 735 milhões (BRASIL, 2018). 

Entretanto quando o turismo não é planejado adequadamente, os espaços 

apropriados por ele, de acordo com Fratucci (2000, p. 02) podem sofrer 

transformações que afetam o ordenamento local que podem causar consequências 

negativas, como “[...] o crescimento urbano caótico, a eliminação das paisagens 

naturais, a construção de paisagens artificiais destacadas dos valores, símbolos e 

mitos locais”. Pode ainda, ocasionar impactos socioculturais e ambientais. 

Para minimizar essas interferências do turismo nos lugares que estão 

sofrendo a turistificação de seus espaços, a educação para o turismo tem sido 

incentivada e estimulada por instituições de ensino particulares e também por políticas 

públicas. 

A educação para o turismo no Brasil, assim como em outros países, vem sendo 

tratada principalmente no âmbito da formação e qualificação de mão de obra para o 

setor turístico, no caso da educação formal, através de cursos 

técnicos/profissionalizantes, superiores e livres, ofertados em instituições 

universitárias, escolas técnicas públicas e particulares e também como educação não 

formal em instituições que  pertencem a redes escolares de ensino, tais como 

secretarias de turismo, organizações não governamentais, etc. No entanto, a 

educação para o turismo enquanto disciplina na educação básica é um assunto pouco 

explorado dentro dos estudos acadêmicos e bibliográficos (FONSECA FILHO, 2007b). 

Desta forma, entende-se que o estudo do turismo na educação básica pode 

ser amplamente explorado, tanto devido à escassez de pesquisas na área quanto à 

importância social, política e cultural do tema, o que possibilita grande oportunidade 

para os estudos acadêmicos e olhares multidisciplinares.  

Devido a isso, este estudo investiga a inserção do ensino do turismo na 

educação básica, mais precisamente no ensino fundamental II (que compreende do 

6º ao 9º anos) das escolas públicas do município de Saquarema-RJ e sua importância 

para a formação de cidadãos conscientes e atuantes na valorização e preservação do 

patrimônio local. 
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A Inclusão da disciplina de Estudos turísticos no ensino básico público do 

Município de Saquarema-RJ completou oficialmente 18 anos em 22 de fevereiro de 

2018. Um feito pioneiro no Estado do Rio de Janeiro, que provoca diversos 

questionamentos como: Quais fatores influenciaram a inclusão da disciplina de 

Estudos Turísticos no ensino fundamental II nas escolas públicas de Saquarema? 

Essa disciplina pode contribuir para a formação de cidadãos que valorizem sua 

cultura, identidade e seu patrimônio cultural local?  

 A presente pesquisa tem como objetivo apresentar uma análise sobre o 

processo de implantação e desenvolvimento da disciplina de Estudos Turísticos no 

Ensino Fundamental II nas escolas públicas do município de Saquarema RJ e verificar 

se a inclusão dessa disciplina contribuiu para a formação de cidadãos conscientes do 

valor histórico, cultural e turístico do local, assim como o sentimento de pertencimento 

e identidade local.  

Tendo como objetivos específicos: destacar os principais fatores que 

contribuíram para a inclusão da disciplina de Estudos Turísticos no currículo do ensino 

fundamental II das escolas públicas do município de Saquarema – RJ,  apresentar um 

estudo sobre o histórico da disciplina de Estudos Turísticos na Educação Básica no 

Município de Saquarema - RJ, posicionando-o no contexto da turistificação do 

município, analisar a ementa da disciplina de Estudos Turísticos, e verificar suas 

contribuições na formação de cidadãos conscientes do valor dos bens patrimoniais 

culturais e no seu papel como indutora de sentimentos de pertencimento e identidade 

locais. 

O interesse em estudar essa temática está ligado à formação e experiência 

profissional desta pesquisadora, pois esta é Bacharel em Turismo e atua há 13 anos 

como professora da educação básica da rede pública do Estado do Rio de Janeiro, 

como Regente das disciplinas das áreas técnicas do curso de nível médio, Técnico 

em Hospedagem, do Colégio Estadual Infante Dom Henrique, situado no bairro de 

Copacabana, no município do Rio de Janeiro, e na Escola Técnica Estadual Helber 

Vignole Muniz, da Fundação Estadual de Apoio à Escola Técnica (FAETEC), no 

município de Saquarema, no Estado do Rio de Janeiro, e também por ter atuado como 

professora da disciplina de Estudos Turísticos no ensino fundamental II de uma escola 

pública do município de Saquarema - RJ, durante o primeiro semestre do ano de 2016. 

Por isso, este trabalho também possibilita a autor reflexão acadêmica sobre a prática 

profissional desta pesquisadora e o contexto em que ela se insere, aprofunda e amplia 
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seus conhecimentos, numa relação entre saber e fazer que também pode contribuir 

para o debate sobre o ensino em turismo nos setores público e privado no ensinos 

fundamental e técnico. 

Outro fator que justifica esse interesse é o pioneirismo desse município em 

implantar a disciplina de Estudos Turísticos no ensino fundamental II em todas as 

escolas da rede pública municipal, desde o ano de 2001, e por ser um dos 11 

municípios da região administrativa da Baixada Litorânea Fluminense, reconhecido 

como tipicamente turístico, e tido como uma das âncoras do circuito turístico da Costa 

do Sol1 do Estado do Rio de Janeiro.  

Distando cerca de 100 km da capital fluminense, Saquarema é conhecida 

como a capital nacional do surf por ter sediado os principais campeonatos de surf 

nacionais e internacionais.  Outro esporte que também coloca em evidência o 

município nas mídias nacionais é o vôlei, pois em 2003, foi inaugurado o Centro de 

Desenvolvimento de Vôlei do Brasil, espaço de treinamento da seleção de vôlei do 

Brasil e do Museu do Vôlei Brasileiro (SAQUAREMA, 2017).  

Saquarema também desponta turisticamente no segmento histórico cultural e 

natural com seus diversos patrimônios culturais. Conforme definição do Instituto 

Estadual do Patrimônio Cultural (INEPAC) (2014, p. 27), o Patrimônio Cultural consiste 

em: 

 

[...] tudo o que a sociedade preserva com o objetivo de garantir a 
sobrevivência de sua história e de sua cultura, como o patrimônio 
arquitetônico – palácios, igrejas, museus, monumentos, casarios; a 
produção intelectual – artes plásticas, literatura, música, cinema 
fotografia; os bens naturais – rios, montanhas, florestas, praias, 
lagoas, dunas, costões; os bens imateriais – costumes, tradições, 
folclore e ritos dos diferentes grupos que integram a sociedade.  
 

                                            
1 A Costa do Sol é uma das 12 Regiões Turísticas do Estado do Rio de Janeiro. É constituída de 13 
municípios, além de Saquarema. Fazem parte dessa região os municípios de Araruama, Armação de 
Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Carapebus, Casimiro de Abreu, Iguaba Grande, Macaé, Maricá, 
Quissamã, Rio das Ostras, Saquarema e São Pedro da Aldeia. O mapeamento das Regiões Turísticas 
tem por objetivo, de acordo com a Secretaria de Estado de Turismo (SETUR), ([s/d], [s/p]), “[...] a 
organização territorial e a gestão da atividade, constituindo estâncias intermediárias de articulação 
entre o estado e os municípios”. Essas regiões foram identificadas de acordo com suas características 
homogêneas e também por seus aspectos geográficos, paisagísticos, territoriais e da oferta de 
infraestrutura e serviços. O processo de regionalização é dinâmico e se modifica desde o primeiro mapa 
de regionalização turística do estado, datado do ano de 1980, que apresentava 7 regiões. Em 2001 
após a edição do Plano Diretor de Turismo, foi elaborado um novo mapa que constava de 13 regiões 
turísticas. Já em 2005 houve um processo de revisão da regionalização turística em todo o país pelo 
Ministério do Turismo e a partir disso um novo mapa foi elaborado, com 11 regiões turísticas, 
referendado pelo Fórum Estadual de Secretários Municipais de Turismo (SETUR, [s/d]). 
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Essa definição possivelmente utiliza como referência a Constituição Federal 

de 1988, que substitui a definição de Patrimônio Histórico e Artístico, por Patrimônio 

Cultural Brasileiro (IPHAN, 2014). Podemos perceber que essa alteração segundo o 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) (IPHAN, 2014, p. 218) 

“[...] incorporou o conceito de referência cultural e a definição dos bens passíveis de 

reconhecimento, sobretudo os de caráter imaterial [...]”.  Uma grande diferença entre 

o Decreto de 1937 e o Artigo 216 da Constituição segundo o IPHAN (2014, p. 218), é 

que o decreto definiu como patrimônio: 

 

O conjunto de bens móveis e imóveis existentes no País e cuja 
conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos 
memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor 
arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico. 

 

Ainda de acordo com o IPHAN (2014, p.218) esse artigo 216 da Constituição 

conceitua patrimônio cultural como sendo os bens “de natureza material e imaterial, 

tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à 

ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira”.  

Segundo o IPHAN (2014, p. 218) dentro dessa redefinição promovida pela 

Constituição estão:    

    

As formas de expressão; os modos de criar, fazer e viver; as criações 
científicas, artísticas e tecnológicas; as obras, objetos, documentos, 
edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-
culturais; os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, 
artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.  

 

Importante destacar que segundo o Iphan (2014, p.218) a função do órgão é 

zelar “[...] pelo cumprimento dos marcos legais, efetivando a gestão do Patrimônio 

Cultural Brasileiro e dos bens reconhecidos pela Organização das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) como Patrimônio da Humanidade”.  

O Instituto foi o primeiro na preservação do patrimônio na América Latina, concentra 

amplo conhecimento acumulado ao longo dos anos, sendo referência para instituições 

semelhantes de países de passado colonial, mantendo ativa cooperação 

internacional.   
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 Dentre os patrimônios culturais encontrados em Saquarema é importante 

destacar: A Igreja Matriz Nossa Senhora de Nazareth (símbolo da cidade), que 

segundo o Jornal Saquá (2013) é palco da mais antiga e a segunda maior festa do 

Círio de Nazareth do Brasil.  Outro patrimônio importante é o Museu do Sambaqui2 da 

Beirada, a primeira exposição arqueológica ao ar livre de sambaquis no Brasil. Outro 

aspecto de destaque desse município é a diversidade de ecossistemas, pois, este é 

coberto por florestas que segundo dados da Fundação SOS Mata Atlântica (2015), 

uma organização não governamental desde 1986, correspondem a 17% de seu 

território, que é composto por restingas, mangues e florestas das serras reconhecidas 

como Unidade de Conservação (UCs),3 que passaram a integrar o Parque Estadual 

Costa do Sol. Além disso, Saquarema possui a Reserva Ecológica de Jacarepiá, e a 

Reserva Particular de Patrimônio Natural (RPPN) Mato Grosso II (AGENDA 21 

SAQUAREMA, [s/d]). 

Todo esse potencial turístico do município de Saquarema justifica o interesse 

no que se refere ao perfil epistemológico deste trabalho, que tem como propósito 

contribuir para a construção do conceito científico e fenomenológico do Turismo, tendo 

como parâmetro o reconhecimento da sua complexidade como fenômeno social, 

humano e espacial, que resulta nas atividades econômicas turísticas nas suas 

múltiplas dimensões.  Contribui principalmente como base para o desenvolvimento do 

turismo sustentável que venha beneficiar a comunidade autóctone a posicionar-se de 

maneira crítica, percebendo-se como agente transformador para construir uma 

identidade nacional, valorizando a identidade local e a pluralidade do seu patrimônio. 

                                            
2 Os Sambaquis são sítios arqueológicos encontrados por todo o litoral brasileiro, de origem indígena 

a palavra sambaqui significa amontoado de conchas, que corresponde a estruturas arqueológicas que 
“registram locais onde populações humanas pré-históricas habitavam temporária ou permanentemente, 
constituindo-se pelo predomínio de conchas, e ossos de animais, sobretudo de peixes” (KNEIP, 2001, 
p. 81). 
3 As Unidades de Conservação (UCs), de acordo com o Ministério do Meio Ambiente “são espaços 

territoriais, incluindo seus recursos ambientais, com características naturais relevantes, que têm a 
função de assegurar a representatividade de amostras significativas e ecologicamente viáveis das 
diferentes populações, habitats e ecossistemas do território nacional e das águas jurisdicionais, 
preservando o patrimônio biológico existente. As UCs asseguram às populações tradicionais o uso 
sustentável dos recursos naturais de forma racional e ainda propiciam às comunidades do entorno o 
desenvolvimento de atividades econômicas sustentáveis. Estas áreas estão sujeitas a normas e regras 
especiais.  São legalmente criadas pelos governos federal, estaduais e municipais, após a realização 
de estudos técnicos dos espaços propostos e, quando necessário, consulta à população” (BRASIL, 
[s/d], [s/p]). As UCs podem ser de uso indireto quando não envolvem consumo, coleta, dano ou 
destruição dos recursos naturais e de uso direto quando envolvem o uso comercial ou não dos recursos 
naturais, como definidas no Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) (BRASIL, [s/d]). 
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Este trabalho trata de uma pesquisa exploratória com abordagem quanti-

qualitativo com levantamento bibliográfico, documental e de campo. Na pesquisa 

bibliográfica são utilizados livros, sites, artigos e dissertações. A pesquisa de campo 

foi realizada por meio de entrevistas semiestruturadas, grupo focal e aplicação de 

questionários. 

As entrevistas foram realizadas com o presidente regional da ABBTUR/RJ, 

Elzário Pereira Junior e com três gestores públicos: o coordenador pedagógico do 

segundo segmento do ensino fundamental, Robledo dos Santos Gomes, a 

turismóloga Simone Monteiro Salgado, da Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo do 

município de Saquarema (RJ), e a coordenadora atual da disciplina de Estudos 

Turísticos, Driele Machado Ronfini. Também foram realizadas entrevistas com 5 

professores que atuam ou atuaram como regentes da disciplina de Estudos Turísticos 

no ensino fundamental II.  

Já os questionários contendo questões fechadas e abertas foram aplicados 

aos alunos que estavam cursando o 6º e o 9º ano do ensino fundamental II em três 

escolas públicas: O Centro Educacional Padre Manoel, Escola Orger Ferreira e a 

Escola Jardim Ipitangas. A escolha dessas escolas se deveu à localização, pois 

atendem alunos das áreas turística, comercial e rural do município de Saquarema/RJ.  

A técnica de grupo focal, foi realizada com 6 alunos egressos do ensino 

fundamental II das escolas públicas do município de Saquarema, que no momento da 

entrevista eram estudantes do curso médio técnico em Hospedagem da Escola 

Técnica Estadual Helber Vignole Muniz4. A técnica de coleta de dados, denominada 

grupo focal, segundo Boni e Quaresma (2005, 73), tem como objetivo principal 

estimular os participantes a discutir sobre um assunto de interesse comum e 

apresenta-se como um debate aberto sobre um tema. “[...] Os participantes são 

escolhidos a partir de um determinado grupo cujas ideias e opiniões são do interesse 

da pesquisa [...]”. Pode ser utilizada com um pequeno grupo, entre seis e oito 

participantes, que já se conhecem previamente ou não. Normalmente tem um 

moderador que pode intervir sempre que achar necessário, com o objetivo de 

                                            
4 A Escola Técnica Estadual Helber Vignole Muniz, pertence a Rede da Fundação de Apoio a Escola 

Técnica, uma instituição pública fluminense de ensino médio, superior e técnico profissionalizante 

vinculada à Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação do estado do Rio de Janeiro. Está 

localizada na rua Capitão Nunes, s/n Bacaxá – Saquarema (RJ) outras informações estão no capitulo 

2.  
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aprofundar a discussão. O moderador deve apresentar a si e o tema que será discutido 

e solicitar que os participantes também se apresentem.  

Nesta técnica de entrevista é possível que os participantes considerem o 

ponto de vista dos outros participantes para formular as suas respostas e também 

comentar suas experiências e as dos outros. A eficácia dessa técnica em relação à 

entrevista individual não é consenso dentro das Ciências Sociais. De acordo com as 

autoras, “[...] a escolha do método sempre irá depender da natureza da pesquisa, dos 

objetivos da pesquisa, dos tipos de entrevistados e também depende da habilidade e 

preferência do pesquisador [...]” (BONI; QUARESMA 2005, p. 73). Mas, o que deve 

ser considerado é que a discussão em grupo pode vir muitas vezes como 

complemento da entrevista individual e também da observação como participante.  

Este trabalho está dividido em três capítulos: no primeiro apresentamos um 

estudo sobre o fenômeno turístico, seus conceitos, tipos e impactos. Também 

realizamos um breve histórico da educação em turismo no mundo e no Brasil, 

analisando os principais fatores que contribuíram para a inclusão da disciplina de 

Estudos Turísticos no currículo do ensino fundamental II das escolas públicas do 

município de Saquarema. Em seguida, apresentamos um breve estudo sobre os 

principais programas de educação turística e os aspectos históricos da disciplina de 

Estudos Turísticos, na educação básica, das escolas públicas brasileiras. 

No segundo capítulo apresentamos dados geográficos, históricos e turísticos 

do município de Saquarema e realizamos um estudo sobre o processo de ocupação 

e turistificação e os impactos sociais, ambientais, culturais e patrimoniais que esse 

processo desencadeou ao seu território. 

O terceiro capítulo apresentamos um estudo sobre o histórico da inserção da 

disciplina de Estudos Turísticos no currículo do Ensino Fundamental II das escolas 

públicas do Município de Saquarema – RJ, e analisamos três ementas curriculares 

dessa disciplina. Também apresentamos os resultados da pesquisa aplicada através 

da técnica de grupo focal com alunos egressos, e das entrevistas com professores 

que lecionam a disciplina de Estudos Turísticos dentro do ensino fundamental II. Traz 

também os resultados e análise dos questionários aplicados aos alunos que estão 

cursando o 6º e o 9º ano do ensino fundamental II das Escolas Municipais do município 

de Saquarema RJ. A partir disso, serão realizadas análises dos efeitos da disciplina 

como indutora da valorização do patrimônio do município de Saquarema - RJ. 



20 
 

1. O ESTUDO DO TURISMO NA EDUCAÇÃO BÁSICA  

 

Este capítulo realiza um estudo sobre o fenômeno turístico seus conceitos, 

tipos e impactos. Também apresenta um breve estudo histórico da educação em 

turismo no mundo e no Brasil; apresenta os aspectos históricos da disciplina de 

Estudos Turísticos na educação básica, destacando os principais fatores que 

contribuíram para a sua inclusão no currículo do ensino fundamental II das escolas 

públicas. Utilizamos como metodologia a pesquisa bibliográfica em livros, artigos e 

sites.  

 

1.1. TURISMO DEFINIÇÕES E CONCEITOS 

 

Há inúmeras definições e conceitos relacionados ao turismo devido às várias 

áreas de conhecimento que interpretam o fenômeno, tais como a de economia, a 

geografia, sociologia entre outras (AMIROU, 2007). Para Beni (2006, p.34-36) essas 

definições identificam-se no campo acadêmico, nas empresas e nos órgãos 

governamentais em três tendências: a econômica, que só reconhecem os impactos 

econômicos ou empresariais do Turismo; a técnica, que tem como principal foco as 

características do mercado turístico; e a holística, que busca uma visão mais 

abrangente do assunto.  

Ao estudar as diversas definições e conceitos do turismo percebe-se certa 

controvérsia principalmente na definição econômica, pois, segundo Beni (2006, p. 34) 

há autores que o tratam como indústria e outros que o tratam [...] como fenômeno 

econômico e social, setor econômico ou atividade social e econômica.” Isto acontece, 

pois de acordo com o autor, alguns estudiosos como Alberto Sessa não consideram 

o turismo como uma atividade terciária, e sim como uma atividade industrial, já que 

esta transforma as matérias-primas, que nesse caso seriam os recursos turísticos 

como as praias, monumentos, paisagens, folclore, gastronomia etc., em produtos 

turísticos que serão comercializados e consumidos no mercado. Mas, segundo Beni 

(2006, p. 34), o que acontece no turismo não é uma transformação da matéria prima, 

mas sim “[...] uma agregação de valores aos diferenciais turísticos naturais e culturais 

[...]”.  
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Outros pontos de discussão estão nas questões de permanência e na 

motivação da viagem, pois há autores que consideram como turismo os 

deslocamentos de curta duração; outros determinam um tempo mínimo de 24 horas e 

no máximo um ano, que seja para destinos fora do lugar de residência e de trabalho, 

ou que a motivação não seja a de exercer uma atividade remunerada. Para a OMT 

(2001) os conceitos que consideram os deslocamentos fora do lugar de residência e 

de trabalho levam em consideração somente as viagens com a motivação de férias e 

lazer, mas não consideram as viagens por motivos de negócios e as férias em 

segundas residências. Por isso, a OMT (2001, p. 35) destaca a relevância de se ter 

um marco conceitual de referência para que a elaboração de estatísticas turísticas 

internacionais seja confiável, “[...] pois, com a grande pluralidade de sistemas 

estatísticos que existem atualmente, torna-se difícil expressar a importância da 

atividade turística em toda a sua plenitude”.  

Devido a isso, é que a (OMT), elaborou conceitos e definições relacionados 

ao mercado do turismo para que se tenham parâmetros na hora de utilizar as fontes 

de dados turísticos, como por exemplo, a definição de turista, que leva em 

consideração o deslocamento do visitante, que seja para destinos que estejam fora 

do lugar de sua residência e que permaneça pelo menos uma noite em um meio de 

hospedagem coletivo ou privado no local visitado; já o visitante de um dia que não 

pernoita em um meio de hospedagem, é considerado excursionista. A OMT (2001, 

p.38) considera que o turismo está relacionado às atividades que as pessoas realizam 

durante suas viagens em locais diferentes “[...] ao seu entorno habitual, por um 

período consecutivo inferior a um ano, com finalidade de lazer, negócios ou outras”.  

No entanto esses diversos conceitos, com suas visões individualizadas, não 

nos permitem o entendimento da complexidade do fenômeno turístico (FRATUCCI, 

2014). Hoje, com as múltiplas pesquisas do conhecimento em turismo, já encontramos 

diversos teóricos tratando da epistemologia do turismo, tema esse, segundo Panosso 

Netto e Nechar (2014), relativamente novo no cenário de investigação do turismo. 

Entretanto, segundo suas pesquisas, os estudos sobre a epistemologia do turismo 

vêm se intensificando na atualidade com crescente bibliografia.  

Para Panosso Netto e Nechar (2014), a epistemologia em turismo, ainda é 

vista como tema complexo, exótico, teórico, filosófico e com pouca aplicabilidade e 

seguida vezes menosprezada pelos cientistas da área turística.  Ainda de acordo com 

os autores, a importância da epistemologia do turismo é que ela permite a reflexão 
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crítica sobre as influências recíprocas que o turismo tem com os diversos agentes 

internos e externos do turismo que incidem também no seu conhecimento, como as 

desigualdades e os problemas sociais e do meio ambiente. Outro ponto importante da 

epistemologia do turismo é explicar como se pensa o turismo mesmo que essa 

discussão seja elevada e complexa (PANOSSO NETTO; NECHAR, 2014).  

Dentre as várias escolas epistemológicas, a que mais nos interessa é a 

epistemologia crítica do turismo, que por se interessar pela transformação da 

realidade e a busca da formação de sujeitos sociais, implica diretamente na relação 

do turismo e da educação (REBELO, 1998). 

 

1.1.1 Impactos do Turismo no Urbano e na Natureza 
 

O turismo convencional é muito criticado por diversos teóricos de ser um 

turismo de exploração de massa e predatório por causa dos variados impactos 

negativos tanto em áreas urbanas quanto naturais (HINTZE, 2009). É perceptível que 

o turismo pode transformar os lugares, mas essa transformação no primeiro momento, 

segundo Cruz (2003, p. 30) não é boa ou ruim, apenas uma análise do caso pode 

demonstrar se o impacto foi positivo ou negativo ao patrimônio do local; se os impactos 

forem socioeconômicos e culturais, é importante ter “[...] ciência de que todo 

julgamento será permeado por ideologias e que, portanto, aquilo que for considerado 

negativo por determinado autor poderá ser visto como positivo por outro”. 

Um dos principais centros do turismo são as cidades e segundo Hiernaux e 

González (2014, p. 56) têm como característica o turismo de massa e de estadas de 

curta duração. Isso acontece devido a uma crescente demanda turística proveniente 

da fragmentação das férias anuais, gerada a partir da nova forma organizacional do 

trabalho “[...] que permitem maior flexibilidade na distribuição dos tempos laborais e 

das férias (HIERNAUX E GONZÁLEZ, 2014, p. 30 [Tradução nossa]) [...]”  

Outro fator descrito pelos autores que também favorece o turismo em áreas 

urbanas “[...] é a queda da taxa de natalidade, que facilita os deslocamentos de curta 

duração em diversos momentos do ano e não exclusivamente nos longos períodos de 

férias escolares” (HIERNAUX E GONZÁLEZ, 2014, p. 30 [Tradução nossa]). 

As cidades são destinos não só do turismo de massa, por causa das atrações 

turísticas como as históricas, culturais e de lazer e da infraestrutura turísticas como 

hotéis, restaurantes, aeroportos, rodoviárias etc., mas também das formas alternativas 
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do turismo, que utilizam as cidades como ponto de apoio para chegarem aos seus 

destinos turísticos (CRUZ, 2003).  

 Por causa do turismo de massa, as cidades sofrem diversos impactos 

ambientais que podem ter origem não só na implantação de infraestruturas turísticas, 

como também na utilização de infraestruturas já existentes, além do aumento da 

circulação de pessoas (CRUZ, 2003, p. 32). 

Em relação aos impactos advindos das instalações da infraestrutura turística, 

Cruz (2003, p. 32) destaca:  

 

 [...] que quando mal projetadas ou mal planejadas, podem 
comprometer a qualidade do ambiente urbano ou por interferir, de 
forma negativa, na qualidade de recursos naturais presentes em áreas 
urbanas (promovendo desmatamentos, aterros inadequados, 
desestabilização do solo etc.) ou na qualidade estética das paisagens, 
tão importantes para as práticas de turismo. 
 

 
Já entre os impactos ambientais produzidos pelo aumento da circulação de 

pessoas promovido pelo turismo de massa, estão principalmente a poluição de águas 

subterrâneas e superficiais e contaminação do solo, devido ao descarte inadequado 

do lixo. É muito comum observar cidades que em períodos de alta estação têm sua 

população multiplicada em até dez vezes e normalmente não estão preparadas com 

infraestrutura e serviços básicos como tratamento e abastecimento de água; coleta e 

acondicionamento de lixo para atender esse número além de sua capacidade (CRUZ, 

2003).  

 Em relação aos impactos em ambientes naturais, Cruz (2003, p. 30) enumera 

algumas premissas básicas como:  

 

1 Não há atividade humana que não interfira nos ambientes, de alguma forma. É 
impossível o homem viver sobre este planeta sem transforma-lo. 

2 Nem todo impacto sobre os ambientes naturais é, a priori, negativo. Se 
estivermos tratando, por exemplo, de áreas naturais degradadas (por outras 
práticas humanas) das quais o turismo se apropria, promovendo sua 
recuperação e assegurando sua proteção a partir daí, estamos falando, nesses 
casos, de um impacto positivo do turismo sobre o ambiente natural. 

3 Apesar de diversos autores ressaltarem os efeitos negativos do turismo sobre 
ambientes naturais, é preciso reconhecer que a degradação dos ambientes, de 
modo geral, não interessa ao turismo porque este tem o espaço como principal 
objeto de consumo. A degradação de ambientes naturais ou urbanos 
provocada pelo turismo contraria a lógica de reprodução da atividade. Nesses 
casos, ou há algum erro estratégico de planejamento subjacente ao processo 
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de apropriação dos lugares pela atividade ou, simplesmente, o planejamento 
jamais existiu. 

 

Devido a essas questões, as práticas turísticas em áreas naturais vêm sendo 

estudadas como uma forma de turismo alternativo, um novo modelo que favoreça o 

contato de seres humanos com a natureza, conhecido como ecoturismo (HINTZE, 

2009). O ecoturismo segundo Hintze (2009, p. 69) teve sua origem “[...] baseada na 

herança filosófica adotada por movimentos ambientalistas [...] e concebido como um 

modelo de turismo “[...] de baixo impacto sobre os locais e comunidades nas quais se 

desenvolve”. É considerado um dos segmentos da atividade turística com maior 

crescimento pelo Ministério do Turismo do Brasil. 

As novas Diretrizes para uma política Nacional de Ecoturismo (DPNE) passou 

a denominar o turismo ecológico de ecoturismo conceituado como: 

 

Um segmento da atividade turística que utiliza, de forma sustentável, 
o patrimônio natural e cultural, incentiva sua conservação e busca a 
formação de uma consciência ambientalista por meio da interpretação 
do ambiente, promovendo o bem-estar das populações. (BRASIL, 
2010, p. 17). 

 

 

As principais diferenças do turismo convencional para o ecoturismo de acordo 

com as Diretrizes para a Política Nacional de Ecoturismo são: 

 

O atendimento de pequenos grupos de até 25 pessoas; utilização de 
meios de hospedagem com menos de 100 leitos; operação por 
empresas de pequeno a médio porte, concentrando-se na condução e 
na acomodação de pequenos grupos para oferecer atendimento mais 
personalizado com o uso de materiais interpretativos e guias 
especializados, além da preocupação com a capacitação de guias, 
operadores e fornecedores dos serviços requeridos pela atividade. 
(HINTZE, 2009, p. 69).  
 

 
Outro diferencial importante a ser considerado é a questão da educação 

ambiental, pois, para Hintze (2009), o ecoturismo tem o dever de incentivar ações 

educativas antes, durante e depois das atividades turísticas, que envolvam as 

comunidade locais, o governo, as organizações não governamentais, a indústria e os 

turistas. 
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É perceptível que o ecoturismo tem inserido práticas sustentáveis no setor 

turístico, mas segundo o Ministério do Turismo (2010, p. 19 - 20) se faz necessário 

não tratá-lo como sinônimo de Turismo Sustentável, pois: 

 

A Organização Mundial de Turismo e o Programa das Nações Unidas 
para o Meio Ambiente referem-se ao Ecoturismo como um segmento 
do turismo, enquanto os princípios que se almejam para o Turismo 
Sustentável são aplicáveis e devem servir de premissa para todos os 
tipos de turismo em quaisquer destinos. Sob esse enfoque, o 
Ecoturismo caracteriza-se pelo contato com ambientes naturais, pela 
realização de atividades que possam proporcionar a vivência e o 
conhecimento da natureza e pela proteção das áreas onde ocorre. Ou 
seja: Assim, o Ecoturismo pode ser entendido como as atividades 
turísticas baseadas na relação sustentável com a natureza e as 
comunidades receptoras, comprometidas com a conservação, a 
educação ambiental e o desenvolvimento socioeconômico.  
 

 

Entretanto é importante esclarecer que o ecoturismo, segundo Cruz (2003, p. 

31) não utiliza somente a natureza como seu principal objeto de consumo, por isso, 

necessita de uma infraestrutura mínima no espaço onde ocorre. Apesar de o 

ecoturismo precisar de menos infraestruturas que o turismo de massa, e teoricamente 

parecer menos impactante, é preciso ter cautela, pois, a capacidade impactante do 

ecoturismo, está vinculada ao fato deste acontecer em ambientes naturais, quase 

nunca alterados e “[...] em alguns casos, de reconhecida fragilidade ambiental, como 

nos casos de unidades de conservação”. 

 Esses impactos do turismo em ambientes naturais, segundo a autora estão 

ligados à implantação de infraestrutura nos territórios para atender as práticas desse 

turismo. Além disso, a implantação dessas infraestruturas em muitos casos é 

realizada inadequadamente como por exemplo, “[...] margens de rios concretadas 

para permitir que o turista chegue à beira de um rio [ou] instalação de holofotes, com 

interruptor, em cavernas, para que os turistas possam ver melhor o que há para ser 

visto” (CRUZ, 2003, p. 31). 

 A partir desse estudo podemos concluir que o turismo em áreas naturais é 

uma questão muito complexa. Como foi descrito, ele sempre causará algum tipo de 

impacto, mas não necessariamente esses impactos serão negativos. Como Cruz 

(2003) afirmou, ele pode em alguns casos recuperar áreas já degradadas e também 

ser fonte de renda nos casos das Unidades de Conservação (UC), que poderão 
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financiar a gestão dos mesmos. Para isso ele deve ser planejado com todos os 

agentes envolvidos: órgãos públicos, não governamentais, privados e a comunidade 

local, para que os impactos produzidos sejam favoráveis e sustentáveis.  

 

1.2.   EDUCAÇÃO EM TURISMO  

 

1.2.1. Histórico e Desenvolvimento da Educação em Turismo 
 

Podemos, então, compreender o turismo como um fenômeno que traz muitos 

benefícios, mas se mal desenvolvido poderá acarretar impactos negativos irreparáveis 

no destino e nas pessoas que ali habitam, ponto que exige maior consciência dos 

envolvidos. Devido a isso, a educação pode ser um dos caminhos encontrados para 

minimizar os impactos negativos do turismo, pois a educação pode ser utilizada como 

um instrumento que colabora com a sociedade na busca de soluções de problemas 

relacionados às suas necessidades.  

De acordo com Oliveira, Jesus e Proença (2015) “[...] a educação pode levar 

o ser humano à compreensão de sua natureza e da existência das coisas que o 

cercam, sendo assim, capaz de enxergar suas necessidades e do meio onde vive” 

(OLIVEIRA; JESUS; PROENÇA, 2015, p.167). 

A educação, segundo a Lei de Diretrizes de Bases n° 9394/96, “[...] é dever 

da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de 

solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 

2017, [s/p]).  

Essa concepção da educação, por si só, já deixa clara a importância do estudo 

do turismo, que segundo Cooper (2001), nas últimas décadas tem passado por uma 

transição de foco e importância, deixando de ser suplemento das disciplinas mais 

reconhecidas para ser área de estudo, mais precisamente na formação técnica e 

superior. 

Esse fato pode ser atribuído à história do desenvolvimento da educação para 

o turismo, que, de acordo com Cooper (2001), é imprecisa, mas alguns estudos 

demonstram, que a origem possa estar ligada aos primeiros cursos de treinamento 

para cargos vinculados diretamente ao mercado turístico, como o da hotelaria e do 

agenciamento, e aos cursos de nível superior. 
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Para o autor, o desenvolvimento dos cursos de Turismo nos países 

desenvolvidos, aconteceu de forma geral e não planejado. Muitos cursos emergiram 

em departamento de geografia, recreação e esporte, e outros em cursos vinculados 

às áreas de negócios ou hotelaria, criando uma “[...] área de provisão difundida e 

variada que possui falta de consistência em termos de qualidade e coordenação”.  

Somente no final dos anos 1970 e 1980 o setor público de alguns países intervém 

criando uma padronização e, mais recentemente, com o amadurecimento das 

matérias dessa área, começou a autorregulamentação das instituições e órgãos 

profissionais (COOPER, 2001, p. 28).   

Com isso, é possível identificar um esforço acadêmico, que pode ser 

observado sob três formas distintas (COOPER, 2001, p. 28-29): 

 

1) Cursos vocacionais baseados em setores voltados ao comércio 
turístico têm sido desenvolvidos e tido forte influência no 
direcionamento da educação e do treinamento em turismo; 2) Os 
cursos de turismo se desenvolveram como um meio de enriquecer os 
estudos de administração, dando-lhes orientação vocacional. Nesse 
contexto, o turismo vem sendo tratado como uma interessante 
aplicação na indústria; 3) O turismo desenvolveu-se dentro das 
disciplinas mais tradicionais, tais como geografia, sociologia e 

linguística, que frequentemente forneciam especializações opcionais 

em turismo. 
 
 

A influência histórica no desenvolvimento dos cursos de Turismo, de acordo 

com o autor, pode ser percebida ainda hoje.  Pois “[...] os tipos mais comuns de cursos 

relacionados ao turismo ainda são os puramente vocacionais, nos quais o aluno é 

treinado diretamente para um posto dentro da indústria do turismo” (COOPER, 2001, 

p. 29). Isto é, formar profissionais para cargos operacionais das empresas que atuam 

nos setores de agências de viagens, hotelaria, alimentos e bebidas, eventos e etc. O 

autor também destaca o crescimento da oferta de cursos que estão sendo 

desenvolvidos com o intuito da interpretação do fenômeno turístico, por ser uma 

atividade notável de estudo em sua própria razão. (COOPER, 2001, p. 29). 

No Brasil, o estudo de Turismo, tanto no nível técnico como em nível superior, 

também teve seu início na década de 1970. No nível técnico o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial (SENAC) desenvolveu o curso técnico de turismo entre os 

anos de 1972 a 1977 em Campinas (SP).  Já o primeiro curso superior em turismo foi 

implantado no ano de 1971, na então Faculdade Anhembi-Morumbi, em São Paulo 
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(TRIGO, 2003). De acordo com Trigo (2003, p.223) “nos primeiros cinco anos de 

funcionamento do curso superior de Turismo, a procura foi muito grande, 

especialmente em São Paulo, o que estimulou o interesse de novos empresários da 

educação para a abertura de outros cursos”. 

O turismo tem sido utilizado como atividade educativa, há muito tempo, mas 

De acordo com Rebelo (1998) não é reconhecido como tal, mas sim como recurso 

metodológico, através de excursões escolares em variadas disciplinas, como as de 

Geografia, História, Matemática e etc. Esse fato tem sido empregado como um 

incentivo da abordagem do turismo para a melhoria da qualidade do ensino:  

 

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). 
 

 

Já em relação ao início do estudo do Turismo ou da educação turística na 

Educação Básica5, nos municípios brasileiros, os registros datam a partir dos anos 

1990. Importante ressaltar que o termo educação turística, de acordo com Silva et. al. 

(2013, p. 255) resulta da abrangência da interface da relação entre educação e 

turismo. Essa relação pode ser abordada “[...] por meio de duas grandes perspectivas 

que, embora distintas, são complementares: a educação para o turismo e a educação 

pelo turismo”. 

A educação para o turismo, de acordo com Silva et. al (2013, p.255): 

 

“[...] envolve a sensibilização e conscientização dos atores turísticos, 
sobretudo turistas e autóctones, visando à minimização dos impactos 
negativos e maximização dos impactos positivos gerados pela 
atividade turística no núcleo receptor (cursos de extensão universitária 
e de educação não-formal ofertados por instituições que não 
pertençam a redes escolares de ensino, tais como secretarias de 
turismo, organizações não-governamentais, etc.), bem como a 
formação e qualificação de mão de obra para o setor turístico (cursos 

                                            
5  Educação Básica no Brasil, de acordo com o art. 21 da lei nº 9394/96, é composta da Educação 
infantil, ensino fundamental e ensino médio. “Tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-
lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir 
no trabalho e em estudos posteriores” (LDB nº 9394 de 20/12/96).  
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técnico/profissionalizante, superior e livre), assunto tratado por 
diversos autores nacionais tais como Rebelo (1998), Ruschmann 
(1999), Silva (2002) e Fonseca Filho (2007). 
 
 

Já a educação pelo turismo, é aquela que utiliza a atividade turística como um 

instrumento pedagógico. Como já descrito acima, é muito utilizada pelas instituições 

de ensino formal e de acordo com Silva et. al. (2013) tem como objetivo auxiliar o 

processo de ensino aprendizagem, através da vivência e contextualização dos 

conteúdos previstos nos currículos nacionais, pelos estudantes da educação básica.  

 

1.2.2 Objetivos da Disciplina de Estudos Turísticos na Educação Básica 
 

O estudo do turismo é reconhecidamente multidisciplinar, pois necessita de 

conhecimentos de diversas áreas do saber. Com isso a Educação Turística possibilita 

trabalhar a multidisciplinaridade de temas tanto da base comum como os temas 

transversais, e assim auxiliar na formação de indivíduos mais conscientes e atuantes 

no seu entorno, e também promover a formação e qualificação de profissionais para 

o mercado de trabalho (COOPER, 2001; TRIGO, 2003). 

A partir disso, é possível compreender que os objetivos da educação turística 

podem atender as necessidades dos municípios que estão no processo de 

turistificação, que segundo Rebelo (1998) é um movimento de transição e mudança, 

já que para ela o turismo na maioria das vezes é visto com expectativa de melhoria e 

de qualidade de vida da comunidade.  Por isso, a educação turística pode ser um meio 

de conscientizar as comunidades da importância do turismo, com o intuito de que “[...] 

se eduquem para conviver, participar e ajudar pra que se desenvolvam com as 

finalidades de paz e de fonte de renda já preconizadas pela OMT (1994)” (REBELO, 

1998, p.94). 

Em relação ao estudo do turismo ou educação turística na educação básica, 

o objetivo principal, de acordo com Fonseca Filho (2007) deve ser o de auxiliar o 

processo de conscientização turística dos estudantes para ampliar seus 

conhecimentos sobre turismo que, por sua vez, estão diretamente ligados aos 

conhecimentos sobre cultura, com o intuito de formar cidadãos: 
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Responsáveis por proteger, conservar, valorizar e promover a cultura 
e os patrimônios culturais do município, estimulando desta maneira um 
sentimento de pertencimento dos jovens ao local onde vivem. Por 
meio da educação turística, esse processo educativo confere ao 
município a valorização da identidade local, já que neste trabalho com 
a comunidade escolar é possível manter referências locais, estaduais 
e nacionais (FONSECA FILHO, 2007b, p.23). 

 

 Mas para compreendermos o processo da inclusão do estudo do turismo na 

educação básica, não só como um recurso pedagógico, é importante entendermos o 

momento em que surgiram as primeiras propostas de atividades que envolvessem a 

educação em turismo em âmbito municipal.  

Um dos fatores que segundo Rebelo (1998) influenciaram nas discussões e 

ações voltadas à educação turística nos municípios (1998) foi a Autonomia Municipal, 

garantida com a Constituição Brasileira de 1988, onde os municípios adquiriram status 

de parte federativa e autonomia político-administrativa. Além de suplementar a 

legislação federal e estadual, compete agora ao município, através de Lei Orgânica, 

legislar segundo o Art. 30 da nova Constituição, sobre assuntos de interesse local, 

como o turismo, em municípios de vocação e desenvolvimento turístico 

(REBELO,1998).   

Para Rebelo (1998), a autonomia é uma possibilidade de desenvolvimento, 

mas depende da efetivação de processos de descentralização, como as 

municipalizações, com apoio técnico e financeiro do Estado e da União, dada as 

disparidades regionais e locais. A autora destaca que: 

 

O processo de municipalização já tem como ação prioritária a criação 
do Conselho Municipal de Educação, para discutir com participação 
os problemas da educação municipal e tomar as atitudes necessárias. 
Se necessário for ao atendimento das peculiaridades locais, os 
membros do conselho devem se preocupar com a educação turística, 
seja como parte curricular da escola ou como expressão da 
necessidade e interesse generalizado no município, incentivando-a 
nas demais instituições do município, além da escola (REBELO, 1998, 
p.92). 

 

Outro fator que possibilitou a inserção do ensino do turismo na educação 

básica, foi o Programa Nacional de Municipalização do turismo, (PMNT), programa 

que veio de encontro ao processo de municipalização já desencadeado na educação 

(REBELO, 1998; SILVA JUNIOR, 2006). 
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Através do PNMT, o Governo Federal (MICT/ EMBRATUR, 1996), 
quer desencadear um processo de mobilização e envolvimento dos 
setores, também da educação, para aproveitar as potencialidades 
turísticas para um desenvolvimento sustentável no Brasil. É razão para 
os municípios cadastrados como potencial turístico revisarem seu 
sistema de educação (REBELO, 1998, p. 91). 
 

 

Por isso, se faz necessário compreender a importância desse programa, como 

ele surgiu, seus objetivos e resultados e qual sua relação com o processo de inclusão 

do estudo do turismo na educação básica. 

 

1.2.3 O Programa Nacional de Municipalização do Turismo 

 
 

Esse Programa surge a partir dos anos 1990, momento em que os municípios 

passam a ter mais autonomia política, administrativa e financeira, pois a agenda de 

políticas públicas nacionais começa a priorizar ações que contemplam o 

desenvolvimento local sustentável6, fator que exige que as comunidades estejam 

envolvidas nas fases de planejamento e de decisão das ações públicas e com isso 

assumam também mais responsabilidades na execução de programas e na 

formulação de políticas direcionadas à promoção do desenvolvimento econômico e 

social (BRASIL, 2007).  

 Nesse processo, segundo Brasil (2007, p. 16): 

 

Passou-se a valorizar a autonomia municipal nas ações de natureza 
pública, tanto por meio de iniciativas de caráter endógeno, como, 
sobretudo, por ações resultantes da cooperação entre os diferentes 
níveis de governo. Em decorrência disso, naquela época, foram 
implementados os primeiros programas nas áreas de educação, 
saúde e trabalho, os quais incorporavam a perspectiva do 
desenvolvimento sustentável. 
 

 

O PNMT foi criado pela portaria Embratur7 nº 130 em 30 de março de 1994, 

do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo, (MICT) e por meio do então  

                                            
6   O desenvolvimento local sustentável é uma condição emergente capaz de proporcionar o provimento 
de atividades e necessidades para resgatar/ampliar a dignidade social, a inclusão e a vivência 
socioambiental à população de uma comunidade, assim favorecendo o seu redimensionamento a partir 
do intenso monitoramento de suas próprias forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. (MARAJU, 
2013, p.2). 
7  O Instituto Brasileiro de Turismo - EMBRATUR é uma autarquia especial do Ministério do Turismo 
responsável pela execução da Política Nacional de Turismo no que diz respeito à promoção, ao 
marketing e ao apoio à comercialização dos destinos, serviços e produtos turísticos brasileiros no 
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Ministério do Esporte e do Turismo,  por via de sua Secretaria Nacional de Serviços e 

Turismo – SETS, e  tendo o Instituto  Brasileiro de Turismo (Embratur) como órgão 

responsável por sua execução, mas suas atividades efetivamente só foram aplicadas 

nos municípios a partir  do ano de 1995, e se mantiveram  em âmbito federal até o 

final do ano  de 2001 (BRASIL, 2007; BRUSADIN, 2005; SILVA JUNIOR, 2006).   

Esse Programa teve como proposta estimular o desenvolvimento do turismo 

nacional a partir da descentralização das políticas públicas de turismo e do 

fortalecimento do planejamento turístico nos municípios. Segundo a SETS, o PNMT 

teve como principal objetivo: 

 

“[...] a conscientização, sensibilização, estímulo e capacitação dos 
vários agentes de desenvolvimento componentes da estrutura do 
município, para que despertassem e reconhecessem a importância e 
a dimensão do turismo como gerador de emprego e renda, conciliando 
o crescimento econômico com a preservação e a manutenção do 
patrimônio ambiental, histórico e de herança cultural, tendo como fim 
a participação e a gestão da comunidade nas decisões dos seus 
próprios recursos” (BRASIL, 2007, p.16). 

 

Como o Programa tinha como objetivo adotar a filosofia da descentralização 

administrativa do planejamento e gestão da atividade turística, segundo Silva Junior 

(2006), a EMBRATUR desenvolveu e coordenou o PNMT, mediante a adoção de uma 

metodologia conhecida como Metodologia ZOPP8 - Planejamento de Projetos 

Orientados por Objetivos (BRASIL 2007; BRUSADIN 2005 e SILVA JUNIOR, 2006). 

Esse método de acordo com Brusadin (2005, p. 97) baseia-se: 

 

“[...] na capacitação por meios de oficinas, que ocorrem em três fases 
com intervalos mínimos de 90 dias, compostas por grupos de 
trabalhos em que todos os participantes, com base em perguntas e 
material orientador, vão iniciando a construção do conhecimento a 
partir da realidade individual.  

 

                                            
mercado internacional. A partir da criação do Ministério do Turismo, em 2003, as atribuições da 
Embratur foram direcionadas exclusivamente para a promoção internacional (BRASIL, 2018). 
8 O método ZOPP foi formulado a partir da fusão da técnica Metaplan, ambos criados na Alemanha 

nas décadas de 1970 e 1980, respectivamente, pela Agência Governamental GTZ (Sociedade Alemã 
de Cooperação Técnica). A técnica Metaplan baseia-se na visualização com ênfase no moderador. O 
método ZOPP, Planejamento de Projetos Orientados por Objetivos, incorpora as técnicas Metaplan, 
porém é mais voltado para o desenvolvimento e projetos técnicos de cooperação (BRUSADIN, 2005, 
p.97). 
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Ainda segundo Silva Junior (2006), o PMNT também teve como propósito 

executar um novo modelo de gestão do poder público para o turismo.  

Esse programa visa à simplificação e à uniformização para os Estados 
e Municípios, de maneira integrada, respeitando as especificidades 
regionais brasileiras, na busca de maior eficiência na administração 
das ações públicas e das atividades turísticas, de forma participativa, 
por meio da sensibilização, conscientização e capacitação de pessoas 
(SILVA JUNIOR, 2006, p. 28). 

 

Nesse primeiro momento foi produzido e disseminado o Guia para 

Treinamento dos Agentes Multiplicadores Nacionais, Estaduais e Monitores 

Municipais, originado a partir de “[...] uma adaptação do documento Desenvolvimento 

do Turismo Sustentável: Manual para Organizadores Locais, da Organização Mundial 

do Turismo (OMT)” (BRASIL, 2007, p. 17). Outro aspecto importante para a execução 

do PNMT foi:  

 

“[...] a formação da rede de colaboradores – municipais, estaduais e 
nacionais – que agregou pessoal técnico do poder público, da iniciativa 
privada e das instituições de ensino técnico e superior, para 
compartilhar propostas e responsabilidades. Essa composição estava 
de acordo com os princípios da descentralização e de uso de parcerias 
estabelecidos pelo Programa. A adesão dos municípios ao Programa 
baseou-se em critérios bastante flexíveis. A flexibilidade funcionou 
como estímulo à participação municipal e pode-se dizer que o principal 
critério foi a adesão voluntária do poder público (BRASIL, 2007, p. 17). 
 

 
Durante a implementação do PMNT local, algumas etapas deviam ser 

realizadas pelo município, como: o preenchimento do Relatório de Informações 

Turísticas, (RINTUR) estabelecido pela Deliberação Normativa 417, treinamento dos 

Agentes Multiplicadores, conscientização da comunidade, formação do Conselho 

Municipal do Turismo - CONTUR, criação do Fundo Municipal do Turismo, (FUNTUR) 

e elaboração de um Plano de Desenvolvimento Sustentável do Turismo (BRUSADIN, 

2005; SILVA JUNIOR, 2006).  

Os conselhos municipais de turismo, segundo Trentin e Fratucci (2011, p. 845) 

“[...] foram instituídos por leis municipais com composição paritária entre os 

representantes do poder público e aqueles da iniciativa privada e da sociedade civil 

organizada”.  



34 
 

O PMNT no município do Rio de Janeiro foi implantado somente no final de 

1998 e, para Silva Junior (2006, p. 31), os motivos foram políticos, e “[...] gerou uma 

defasagem de atuação em comparação à articulação de outros Estados que já haviam 

iniciado a sua implantação desde 1994”. 

Importante destacar que dos 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro, o 

Programa identificou 69 com potencial turístico, até abril de 2003.  No decorrer do 

Programa do Estado, “[...] quatro receberam Selo de Ouro, três Selo de Prata e 37 

conseguiram concluir a 3ª fase do processo de desenvolvimento turístico estabelecido 

pelo Programa” (SILVA JUNIOR, 2006, p. 31). 

No Rio de Janeiro o Programa foi executado pela TurisRio - Companhia de 

Turismo, órgão ligado à Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento Econômico e 

Turismo do Governo do Estado do Rio de Janeiro (SEPDET), e pela Associação 

Brasileira de Bacharéis em Turismo/ Seccional Rio de Janeiro (ABBTUR/RJ), que de 

acordo com Silva Júnior (2006) assumiu a Coordenação Estadual em 2000, em 

parceria com o Sindicato dos Trabalhadores e Profissionais em Turismo do Estado do 

Rio de Janeiro. 

Das ações desenvolvidas pelo Comitê Estadual do PNMT do Rio de Janeiro, 

a mais importante foi o incentivo para a formação dos Conselhos Municipais, com o 

objetivo de contribuir nas políticas e ações locais (SILVA JUNIOR, 2006). 

No caso do Município de Saquarema, RJ, segundo a turismóloga Simone 

Monteiro Salgado9, Saquarema foi um dos primeiros municípios do Estado do Rio de 

Janeiro a participar da implantação do PNMT. De acordo com a entrevistada, o 

município participou das três fases e com isso obteve alguns benefícios turísticos a 

partir da formação do Conselho Municipal e da formação do Fundo municipal de 

Turismo, que propiciaram algumas melhorias para o turismo local, como a sinalização 

turística, obras estruturais do Museu a Céu Aberto do Sambaqui da Beirada, cursos 

de capacitação turística para a guarda municipal, taxistas e condutores dos parques 

naturais, e a criação da disciplina de Estudos Turísticos, que será o foco principal 

deste estudo.   

                                            
9 Simone Monteiro Salgado é turismóloga da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo de 
Saquarema. No momento da entrevista era a única turismóloga que havia participado do processo de 
inclusão e desenvolvimento da disciplina de Estudos Turísticos no currículo do ensino fundamental II 
das escolas públicas municipais de Saquarema. Essa entrevista foi realizada no mês de Dezembro de 
2017, gravada em áudio por meio do aplicativo Whats App. 
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 O PMNT foi um programa que sofreu muitas críticas tanto positivas como 

negativas, Trentin e Fratucci (2011) avaliam que o mesmo possibilitou uma mudança 

significativa em relação às políticas públicas, que deixaram de ser centralizadas e 

verticalizadas e passaram a uma situação de envolvimento e participação de agentes 

sociais interessados no desenvolvimento do turismo em seus municípios (TRENTIN; 

FRATUCCI, 2011). De acordo com os autores o programa despertou os municípios 

para: 

 

As possibilidades que o desenvolvimento do turismo poderia significar 
para as economias locais, principalmente no que se refere às 
possibilidades de implantação de um modelo de desenvolvimento 
turístico endógeno, centrado nas características e potencialidades 
locais sem, entretanto, fechar-se para os agentes e os projetos 
exógenos (TRENTIN; FRATUCCI, 2011, p.844). 

 

Os autores também destacam que o programa promoveu, “[...] ainda que com 

algumas imperfeições, uma profunda mudança no modo como o setor do turismo era 

até então gerenciado pelas diversas esferas do poder público” (TRENTIN; FRATUCCI, 

2011, p. 845). A organização dos conselhos municipais de turismo permitiu a 

participação da iniciativa privada, das organizações civis e da comunidade nas 

discussões estratégicas do setor do turismo.  

Mas apesar das avaliações positivas, o PMNT sofreu avaliações também 

negativas da Academia.  Brusadin (2005) critica a forma como foi feita a identificação 

da potencialidade turística dos municípios elaborados a partir do RINTUR, pois esse 

documento era preenchido pelos próprios gestores dos municípios, sem base técnica 

ou critérios metodológicos definidos. Sendo assim, para o autor, essa avaliação 

apresenta problemas de credibilidade e eficiência, podendo ser altamente 

manipulada. 

Outras questões levantadas pelo autor foram a falta de recursos financeiros 

para a aplicação nos planos e projetos turísticos, que acabou desmotivando e 

desmobilizando a população, e as alterações nas políticas nos municípios, que 

acabaram interferindo na continuação do planejamento, promovendo a interrupção de 

oficinas e projetos. 

O programa também apresentou certa limitação em suas ações. Segundo 

Brasil (2007, p.20), elas ficaram restritas: 
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[...] às localidades ou microrregiões em que ocorreram, ou seja, não 
se proliferaram nem se disseminaram por regiões vizinhas. Em muitos 
locais, elas foram encerradas juntamente com apoio técnico-
institucional e financeiro externo ao município. Observou-se, ainda 
uma fragilidade nas organizações sociais causada pelo baixo 
envolvimento dos atores locais da comunidade. Além disso, em 2002, 
não havia uma estrutura educacional compatível com as necessidades 
locais. 

 

Segundo Trentin e Fratucci (2011, p.845), o próprio processo de implantação 

do PNMT, despertou nos gestores municipais a compreensão de que teriam maior 

sucesso se trabalhassem em grupo com seus municípios vizinhos. Devido a isso 

surgiram “[...] os primeiros movimentos direcionados para a construção de conselhos 

e consórcios regionais de turismo”.  

Com esses resultados, de acordo com Brasil (2007, p.20), foi possível avançar 

com as políticas públicas para o desenvolvimento do turismo, pois se percebeu que 

uma atividade turística para ser transformadora, deve ser mais abrangente, não se 

restringindo a um município, pois em geral, “[...] os destinos turísticos de sucesso 

incluem uma região, ou um roteiro turístico que engloba, de forma complementar, 

atrativos, serviços e segmentos turísticos de distintas localidades”. 

 Em dados quantitativos, em oitos anos o PMNT, segundo Silva Junior (2006) 

atendeu os 27 Estados brasileiros, mas apenas 1529 municípios potencialmente 

turísticos, o que significou somente 28% do total dos 5507 municípios brasileiros; o 

número de pessoas capacitadas ficou em torno de 27 mil e 170 Conselhos Municipais 

em diversos municípios no país. Para o autor, são números inaceitáveis, diante de 

uma proposta de âmbito nacional, e isso decorreu por causa:  

 

[...] do reduzido número de moderadores ou multiplicadores nacionais 
– menos que dez atuavam em todo o Brasil – sofreu críticas por ter 
criado uma reserva de mercado para esse seleto grupo de 
profissionais competentes, pois não houve tempo suficiente para 
colocar em campo 50 facilitadores estaduais, que haviam sido 
treinados apenas no último ano de atuação efetiva do Programa, 
conforme comprova o Ofício Circular nº 091/SUPROD-GEPRON – 
EMBRATUR, de 31 de outubro de 2002 (SILVA JUNIOR, 2006, p.30). 

 

Outros fatores negativos destacados por Silva Junior (2006, p. 31) foram:  
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[...] o excesso de burocratização na centralização administrativa, 
concentração de verba para pagamento de funções estratégicas para 
a gestão executiva e operacional das ações nacionais, e ainda a falta 
de força política para convencer alguns estados e municípios a 
investirem no Programa em turismo. 

 
 

 A experiência da municipalização de acordo com Brasil (2007) possibilitou 

uma ampliação das ações, antes de alcance municipal, para uma abrangência 

regional, o que mobilizou grupos sociais e agentes econômicos para a formulação do 

Programa de Regionalização do Turismo – Roteiros do Brasil.  Esse Programa surge 

com o intuito de dar continuidade às ações iniciadas com o PMNT, com o objetivo de 

promover o desenvolvimento do turismo sustentável no País.  

É importante destacar que o desenvolvimento do PNMT segundo Rebelo 

(1998, p. 91) desencadeou “[...] um processo de mobilização e envolvimento dos 

setores também da educação, para aproveitar as potencialidades turísticas para um 

desenvolvimento sustentável no Brasil”. Essa foi a razão segundo a autora para que 

os municípios cadastrados com potencial turístico revisassem seu sistema 

educacional. 

 

1.2.4 Os Parâmetros Curriculares Nacionais 
 
 

O estudo do turismo na educação básica vem sendo promovido através de 

projetos e programas como disciplina de iniciação e noções básicas de turismo e 

também como tema transversal, principalmente nas séries iniciais do ensino 

fundamental II10.  De acordo com Rebelo (1998), Silva Junior (2006) e Fonseca Filho 

(2007), isso foi possível devido à inclusão da parte diversificada como Temas 

Transversais nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), aprovados na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/96. Os PCNs, segundo Brasil (1998, 

p. 7) são: 

 

[...] referenciais para a renovação e reelaboração da proposta 
curricular, reforçam a importância de que cada escola formule seu 
projeto educacional, compartilhado por toda a equipe, para que a 
melhoria da qualidade da educação resulte da corresponsabilidade 
entre todos os educadores do país” (BRASIL, 1998, p. 7).  

 
 

                                            
10 Esse item será desenvolvido no final do capítulo. 
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Os PCNs foram desenvolvidos pelo Ministério da Educação e do Desporto 

com o intuito de ser um instrumento de elaboração de projetos educativos, no 

planejamento das aulas, reflexão sobre a prática educativa e análise do material 

didático. Têm como propósito serem flexíveis, não configurando um modelo 

homogêneo e impositivo, pois levam em consideração as diferenças regionais e 

locais, isto é, o respeito às diversidades culturais, étnicas, religiosas e políticas 

(BRASIL, 1998)11. 

 Os Parâmetros Curriculares Nacionais foram organizados em áreas de 

conhecimento. Segundo Brasil (1998), a escolha do termo “área” está vinculada à 

concepção da legislação complementar à Lei Federal no 5.692/71, em que: 

 

Os termos “atividades”, “áreas de estudo” e “disciplina” foram usados 
para definir o tratamento metodológico a ser dado aos conteúdos, em 
função das séries em que eram abordados. As atividades eram 
definidas como experiências vividas, as áreas de estudo eram 
constituídas pela integração de áreas afins e as disciplinas eram 
compreendidas como conhecimentos sistemáticos (BRASIL, 1998, 
p.58). 
 

As áreas inclusas nos Parâmetros Curriculares Nacionais são: Língua 

Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Ciências Naturais, Educação Física, 

Arte e Língua Estrangeira e os Temas Transversais (BRASIL, 1998).  Importante 

destacar que os PCNS estão de acordo com o disposto no Artigo 26 da Lei nº 9394/96 

de Diretrizes e Bases, que determina que a base comum obrigatória em todos os anos 

escolares do ensino fundamental e médio deve ser complementada por temas da 

parte diversificada, que devem estar de acordo com as características regionais e 

locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos em cada sistema de 

ensino e estabelecimento escolar (BRASIL, 2005). 

Podemos Verificar que o artigo 26 da LDB 9394/96 destaca a obrigatoriedade 

da base comum ser complementada por uma parte diversificada que leve em 

consideração as características regionais e locais, complementação essa que nos 

PCNs foram configuradas como Temas Transversais.  Os Temas Transversais têm 

como premissa possibilitar o desenvolvimento de uma prática educacional 

comprometida para que os educandos tenham a compreensão da realidade social e 

dos direitos e responsabilidades em relação à vida pessoal, coletiva e ambiental 

                                            
11 O estudo desenvolvido sobre os Parâmetros Curriculares Nacionais foi baseado no documento de 
1998, pois desde esse ano não houve alteração nesse documento.  
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(BRASIL,1998).  Foi com essa “perspectiva que foram incorporadas como Temas 

Transversais as questões da Ética, da Pluralidade Cultural, do Meio Ambiente, da 

Saúde e da Orientação Sexual” (Idem, p.25). 

A elaboração dos Temas Transversais, ainda de acordo com Brasil, não 

necessariamente significa criar novas áreas ou disciplinas, mas sim, que seus 

objetivos e conteúdos devem ser incorporados nas áreas já existentes e nas 

atividades educativas da escola, uma “[...] forma de organizar o trabalho didático que 

recebeu o nome de transversalidade[...]” (BRASIL, 1998, p. 30), que consiste na 

promoção de uma compreensão que envolva os diferentes objetos de conhecimento. 

A transversalidade também permite a inclusão de temas extraescolares que estejam 

vinculados à realidade dos alunos.  

Apesar de ser de abrangência nacional, a escolha dos temas procurou atingir 

questões que fossem pertinentes a todo o País, [...] não excluiu a possibilidade e a 

necessidade de que as redes estaduais e municipais, e mesmo as escolas, 

acrescentem outros temas relevantes à sua realidade” (BRASIL, 1998, p.26). 

Um ponto relevante dos PCNs para o favorecimento da inclusão da Educação 

Turística no Ensino Fundamental foi a inclusão também dos Temas Locais, pois esses 

devem tratar de conhecimentos que estão diretamente vinculados à realidade e 

abertos às mudanças.  Mesmo que os Temas Transversais tenham sido escolhidos 

em razão das necessidades demonstradas pela sociedade brasileira devido às 

grandes dimensões do País e à diversidade de suas realidades, é impossível que 

determinadas questões não ganhem relevância maior em uma região (BRASIL, 1998). 

Com os Temas Locais, os Parâmetros Curriculares Nacionais, segundo Brasil 

(1998, p. 29) pretendem contemplar “[...] os temas de interesse específico de uma 

determinada realidade a serem definidos no âmbito do Estado, da cidade e/ou da 

escola [...]”. Caso haja um problema local que seja considerado “[...] uma urgência 

social, este poderá receber o mesmo tratamento dado aos outros Temas 

Transversais”. 

A partir disso podemos perceber que a introdução do estudo do turismo foi 

possível devido a vários fatores que favoreceram o desenvolvimento de propostas e 

programas brasileiros de educação turística ou o estudo do turismo na educação 

básica.  

1.2.5 Programas de Educação Turística 
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Dentre os programas12 que surgiram com a intenção de desenvolver a 

educação turística dentro da educação básica, podemos citar o Programa de Iniciação 

Escolar para o Turismo, outro projeto de expressão foi o Programa Aprendiz de 

Turismo, da Academia de Viagens e Turismo. Há também os programas de Educação 

Turísticas em nível municipal como o da rede municipal de Porto Alegre lançado pelas 

secretarias de Turismo e Educação em março de 2010 intitulado de ‘Turismo Fazendo 

Escola’, outro projeto de âmbito municipal é a da prefeitura de Belém com o título de 

Turismo na Escola: descobrir, entender e cuidar de Belém. Petrópolis – RJ, também 

desenvolve um projeto de educação turística, o ‘Programa de Sensibilização Turística’ 

 

Quadro 1- Programas e Projetos de Educação Turística no Brasil. 

  

Programa de 

Iniciação Escolar 

para o Turismo,  

 

 

Esse programa foi criado em 1993, realizado por uma parceria 

entre O Instituto Brasileiro de Turismo (EMBRATUR) e o 

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC). De 

acordo com Fonseca Filho (2007a, p. 26) O programa teve 

como objetivo geral mostrar os possíveis benefícios da 

atividade turística a toda comunidade, quando realizado de 

maneira profissional.  

A proposta de criação de uma disciplina de iniciação ao estudo 

do turismo, em 1994, segundo Fonseca Filho (2007a), foi 

considerada como relevante para o bom desempenho do setor 

turístico no âmbito municipal. Essa disciplina deveria ser 

incluída, preferencialmente, nos currículos da escola básica.  

“Assim, para o município turístico se integrar ao PNMT para 

receber o Selo de Municipalização, deveria desenvolver o 

Programa de Iniciação Escolar para o Turismo” (FONSECA 

FILHO, 2007a, p.42).  

O Embarque Nessa foi um projeto de Iniciação Escolar para o 

turismo, patrimônio e cidadania, iniciado em (2001) e destinado 

                                            
12 A pesquisa sobre os programas Iniciação Escolar para o Turismo e o Embarque Nessa ficou restrita 
aos dados de Fonseca Filho (2007a), devido a limitação de bibliografia que trata desses Programas.  
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aos alunos da 6ª série13. Foi coordenado pela EMBRATUR, 

tendo como objetivos a conscientização da importância 

socioeconômica e cultural do turismo, destacando seus 

benefícios para a comunidade, empresários e o poder público. 

Além de sensibilizar os jovens para a valorização e proteção do 

patrimônio natural e cultural de nosso País, o programa também 

teve como propósito motivá-los para optar por profissões do 

setor diante da diversidade de postos de trabalho que são 

produzidos pela atividade turística.  O programa disponibilizava 

um livro do professor com sugestões de atividades e também 

um livro para cada aluno. De acordo com Fonseca Filho 

(2007a), a proposta era criar uma ação multidisciplinar que 

envolvesse todos os professores da escola, deixando claro que 

não havia intenção de criar uma disciplina de turismo. 

Programa 

Aprendiz de 

Turismo, da 

Academia de 

Viagens e 

Turismo – BR. 

O Programa Aprendiz de Turismo da Academia de Viagens e 

Turismo foi criado em 1993 e até o ano 2005 não tinha vínculo 

com o governo federal, mas de acordo com Fonseca Filho 

(2007a), no ano de 2005 a AVT-BR estabeleceu uma parceria 

com o Ministério do Turismo com o intuito de expandir suas 

ações em âmbito nacional.  

Segundo dados do site do AVT14, o mesmo teve como proposta 

abranger todo o território nacional, difundindo os 

conhecimentos de turismo para os jovens da escola pública no 

âmbito do ensino fundamental e médio. Os objetivos do 

programa de acordo com o site são melhorar a educação nas 

escolas públicas brasileiras e investir em capacitação de 

professores, desenvolver materiais educacionais relacionados 

ao turismo, incluindo livros, jogos, manuais de instrutores e 

motivar os alunos na escolha de profissões dentro do setor de 

viagens e turismo. 

                                            
13 No momento em que foi organizado este currículo, a Educação Básica, no nível de Ensino 
Fundamental, a matriz curricular era organizada em séries. Hoje a 6ª séria corresponde ao 7º ano.  
14 Ver Site www.avt.org.br (acesso em 03 de Dezembro de 2017). 

http://www.avt.org.br/
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O AVT – BR desenvolveu esse programa em mais de vinte 

cidades entre os anos de 1995 a 2005. Criou seu próprio 

material didático, livro que recebeu o mesmo nome do 

Programa  Aprendiz do Futuro   e está dividido em três 

capítulos, sendo estes: Viagem e Turismo; Cultura e Turismo e 

Geografia e Turismo. O mesmo foi distribuído gratuitamente às 

escolas participantes (FONSECA FILHO, 2007a). 

Esse Programa, segundo o site do AVT, conhecido com 

AVT/IAP, desde 2009 recebeu outra nomenclatura: GTTP 

Brasil, que colaborou com o Ministério do Turismo, oferecendo 

um novo programa, o Caminho do Futuro. Esse programa já 

atendeu mais de 170.00 alunos, 73 localidades e 81 escolas, 

atualmente atende 2.779 alunos. A missão do GTTP é ajudar a 

educar os “funcionários do futuro” para o setor de Viagens e 

Turismo. O programa atua em escolas secundárias e 

profissionalizantes. Os conteúdos envolvem assuntos sobre a 

estrutura do setor de Turismo e Viagens, cidadania, ética, 

tecnologia, atendimento ao cliente, cultura e turismo, finanças e 

administração para o turismo. Também foi realizado 

treinamento de professores que durou 30 horas. 

Ainda segundo o site, o GTTP Brasil teve a colaboração com a 

Universidade de São Paulo (USP) e com escolas estaduais e 

municipais através da Secretaria de Educação, principalmente 

através do Centro Paula Souza. A Faculdade de Geografia da 

Universidade de São Paulo supervisionou o conteúdo 

acadêmico e ofereceu treinamento até o ano de 2009. 

Turismo Fazendo 

Escola 

Esse programa o ‘Turismo Fazendo Escola’ foi lançado pelas 

secretarias de Turismo e Educação de Porto Alegre em março 

de 2010 com o intuito de introduzir conceitos de turismo 

sustentável e de mostrar os locais mais conhecidos e históricos 

da cidade, além de desenvolver práticas de hospitalidade.  O 

projeto deve atender 2,6 mil alunos de 54 escolas no primeiro 

ano (HAMMES, 2010). O programa tem como principal objetivo 
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desenvolver nas crianças um vínculo maior com a cidade 

turística e destino de visitantes de várias partes do mundo. Para 

isso, os alunos recebem um exemplar da Corrida do Turismo, 

espécie de jogo que mostra locais de visitação em Porto Alegre 

e traz textos explicativos sobre cada um. Outro recurso será a 

utilização da Linha Turismo, da prefeitura, pelos alunos nas 

atividades externas (HAMMES, 2010). 

Programa 

Turismo na 

Escola: descobrir, 

entender e cuidar 

de Belém 

O Programa ‘Turismo na Escola’ foi desenvolvido pela 

Coordenadoria Municipal de Turismo (PEREIRA, 2018), para 

atender o 6º ano das escolas municipais. Com o objetivo de 

enriquecer o processo educacional dos alunos e fazer com que 

os alunos vivenciem os assuntos que já conheciam por meio da 

literatura (PEREIRA, 2018). 

O mesmo consta de um city tour com um guia de turismo pelos 

principais pontos turísticos da cidade. No decorrer da atividade 

são entregues cartilhas didáticas, que segundo a então 

coordenadora de turismo da Belemtur Bianca Franco, foram 

elaboradas com linguagem de fácil assimilação, com fotos e 

breve histórico dos principais pontos turísticos de Belém e um 

lanche. Durante o roteiro os alunos também são acompanhados 

pelos professores, monitores e diretoras das escolas, que são 

responsáveis por realizarem o trabalho interdisciplinar e 

didático, na sala de aula e fora dela (PEREIRA, 2018). 

Programa de 

Sensibilização 

Turística – 

Petrópolis (RJ) 

O ‘Programa de Sensibilização Turística’ foi elaborado por 

entidades do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) em 

2014, e faz parceria com a Prefeitura de Petrópolis e a 

coordenação da Fundação de Cultura e Turismo de Petrópolis 

(PREFEITURA DE PETRÓPOLIS, [S/D]). 

De acordo com a Fundação de Cultura e Turismo ([s/d] [s/p]), o 

programa tem como público alvo a população local, as 

instituições de ensino, o poder público, os empreendedores e 

colaboradores ligados direta e indiretamente à atividade 

turística, tendo como objetivo geral sensibilizar a população de 
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Petrópolis em relação à importância do turismo como atividade 

socioeconômica, inclusiva e geradora de trabalho e renda e 

assegurar o desenvolvimento local e como objetivos 

específicos: 

 Estimular a população local a valorizar a cidade; 

 Elevar a autoestima; 

 Provocar o sentimento de pertencimento; 

 Incentivar o comprometimento com a preservação do 

patrimônio histórico, artístico, cultural e ambiental; 

 Melhorar a qualidade no atendimento ao turista e 

visitante. 

Esse programa trabalha em três vertentes: a Comunicação que 

compreende a publicitária, mídia e relações públicas; A 

Educativa que atende as instituições de ensino público e 

privado, em nível fundamental, médio e superior e a 

Segmentada que atende a população local, trade turístico, 

poder público, artesãos, lideranças sociais, formadores de 

opinião e agentes diversos ligados direta ou indiretamente ao 

turismo (PREFEITURA DE PETRÓPOLIS, [s/d]). A vertente 

Educativa, segundo a Fundação de Cultura e Turismo de 

Petrópolis, aconteceu entre os anos de 2015 e 2016, numa ação 

junto aos professores da disciplina de História, Geografia e 

Turismo de Petrópolis (HGTP) / Educação no Trânsito (ET) e 

alunos do 6º ao 9 º ano do Ensino Fundamental da Rede Pública 

Municipal, Orientadores Pedagógicos e Diretores de Escolas 

Municipais. Essa ação contou com um curso de extensão de 

Formação em Turismo de 40 horas, sendo uma turma em 2015 

e outra em 2016, ministrado pelo Centro Federal de Educação 

Tecnológica para professores das disciplinas HGTP e ET; e o 

projeto ‘Um olhar turístico na minha localidade’, voltado para os 

alunos da disciplina de HGTP/ET, do 6º ao 9º ano 

(PREFEITURA DE PETRÓPOLIS, [s/d]). Os objetivos desse 

projeto de acordo com a Fundação de Cultura e Turismo são: 

sensibilizar os alunos da rede de ensino público municipal para 



45 
 

a atividade turística; propor aos alunos a pesquisa na realidade 

local de atrativos, empreendimentos, comércio e serviços que 

atendem e podem vir a atender à atividade turística; integrar a 

disciplina “H.G.T.P./E.T. (História, Geografia e Turismo de 

Petrópolis e Educação para o Trânsito)” como veículo de 

sensibilização para a atividade turística municipal e Trabalhar a 

disciplina de forma interdisciplinar com Língua Portuguesa, 

História e Geografia. 

 

Ao analisarmos os programas acima, podemos perceber que a maioria tem 

em comum a proposta de sensibilização para a importância do turismo e da 

hospitalidade ao turista, a valorização do patrimônio cultural, seus benefícios 

socioeconômicos e principalmente desenvolver nos estudantes interesses pela 

formação profissional para o mercado de trabalho no turismo. 

 

1.2.6 A Disciplinarização do estudo do Turismo  
 

O estudo do turismo como disciplina dentro do ensino fundamental II nas 

escolas brasileiras, como o caso dos outros programas em turismo, é realidade desde 

a década de 1990 (FONSECA FILHO, 2013), mas não é possível afirmar quem foi o 

pioneiro a inserir essa disciplina, pois como já destacamos, há poucos estudos sobre 

essa temática. Entretanto, nos poucos trabalhos que tratam desse assunto, existe 

uma certa controvérsia quanto à eficácia do ensino do turismo na educação básica. 

Portuguez (2001, p.121) considera que essa disciplina contribui muito pouco 

para a conscientização das populações locais, pois para o autor os objetivos dessa 

disciplina são de preparar os moradores para atender bem o turista e demonstrar 

como o turismo pode trazer benefícios econômicos para a comunidade. Outro ponto 

de crítica é sobre as metodologias normalmente utilizadas pelas escolas que cobram 

notas e obrigatoriedade de presença para aprovação. Que para o autor não dizem 

nada sobre o real aproveitamento desses conteúdos. Ele entende que “[...] o 

disciplinamento nada mais é que a subversão da liberdade de pensar em uma 

caminhada que pode perfeitamente dispensar as cartilhas e provas”. 
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O autor também questiona o perfil ideológico da disciplina diante de um 

sistema educacional brasileiro que ele acredita quase caótico como podemos verificar 

abaixo: 

[...] Nossa preocupação se amplia ainda mais quando verificamos o 
caos em que mergulha o sistema educacional brasileiro, que, entre 
outras características perversas, apresenta um número cada vez 
maior de professores desqualificados trabalhando como “tapa-
buracos”, sobretudo nas escolas públicas (PORTUGUEZ, 2001, p. 
121). 
 

Sendo assim, o autor acredita ser viável e muito mais produtivo, que os temas 

relativos ao turismo possam ser trabalhados em todas as disciplinas, sempre que 

possível, por professores qualificados em diversas áreas do conhecimento.  Propõe 

que esses temas estejam vinculados aos temas transversais indicados pelo PCNs e 

que sejam desenvolvidos em atividades como: semanas acadêmicas, seminários, 

palestras entre outros (PORTUGUEZ, 2001). 

É perceptível que o autor entra em contradição quando sugere que os temas 

vinculados ao turismo sejam incluídos em todas as disciplinas e por professores 

qualificados em diversas áreas do conhecimento, quando ele já havia criticado a 

precariedade da educação brasileira e a própria formação desses professores, que na 

maioria das vezes não dão conta nem mesmo de trabalhar os conteúdos mínimos 

exigidos pelo Ministério da Educação, muito menos conseguirão desenvolver assunto 

tão amplo e complexo, ou como Fonseca Filho (2010) afirma, que esses professores 

acabam direcionando os conteúdos de turismo para sua formação acadêmica que 

possivelmente não possibilitará o aprofundamento necessário para uma formação 

cultural que desenvolva o senso crítico, ético e turístico.   

Não estamos afirmando que somente o profissional com formação em 

turismo, seja bacharel ou licenciado em turismo, seria o único profissional apto a 

desenvolver o tema do turismo nas salas de aula, mas sim que esses professores 

dessas áreas diversas deveriam ser capacitados e para isso os profissionais de 

turismo poderiam ser os agentes desse processo. 

Portuguez (2001), também não considera a necessidade da formação 

específica para os profissionais que venham a atuar nas disciplinas de 

conscientização turística. É certo que no ano 2001 ainda não existia o curso de 

licenciatura em turismo, de acordo com Catambry (2013), este curso só iniciou em 

2009 na modalidade semipresencial através do Consórcio de Educação a Distância 
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do Estado do Rio de Janeiro (CEDERJ), por meio de uma parceria entre a 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), Universidade Federal do 

Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) 

e a Universidade Federal Fluminense (UFF), nos polos: Resende, Saquarema, Angra 

dos Reis e São Gonçalo; e em 2011 também nos polos de Campo Grande e Macaé. 

Mas nesse período já havia muitos profissionais com o Bacharelado em Turismo que 

poderiam com uma formação complementar pedagógica atuar como professores 

dessa disciplina. 

Quanto à questão dos conteúdos a serem desenvolvidos nessa disciplina, 

criticados por Portuguez (2001) por serem restritos ao bem receber e aos benefícios 

econômicos, não é irreal, mas isso demonstra a falta de planejamento adequado para 

a implantação de um projeto como esse, que segundo Fonseca Filho (2010, p 08) 

deve estar baseado na visão humanística para despertar nos alunos o senso crítico 

sobre o meio em que vivem, através de: 

 

[...] informações sobre sua cidade, região ou país; estimulando o 
interesse para os valores culturais, naturais e sociais do contexto em 
que estão inseridos; para apresentar a todos as oportunidades e 
também os prejuízos os quais são geralmente ocasionados pela 
ausência de planejamento resultantes do desenvolvimento econômico 
e turístico da localidade; incentivar o contato social com outros povos, 
havendo respeito e valorização dos diferentes grupos culturais; 
sensibilizar os envolvidos  no processo para que tenham preocupação 
com a conservação/preservação e sustentabilidade dos patrimônios 
culturais; [...]. 
 

 

No segundo capítulo deste trabalho analisamos o programa curricular da 

disciplina de Estudos Turísticos, inserida no ensino fundamental II do município de 

Saquarema (RJ) com o intuito de avaliar e compreender quais os conteúdos e como 

eles estão sendo desenvolvidos nessa localidade.    

Como podemos constatar, o estudo do turismo na educação básica é uma 

realidade e em determinados destinos turísticos, em alguns casos foi inserido como 

disciplina ou como temas transversais. Não foi possível identificar quantos casos há 

no país do estudo do turismo como disciplina e como temas transversais no ensino 

fundamental. Como já descrito neste trabalho, temos poucas pesquisas voltadas para 

essa vertente. Mas, é possível identificar alguns casos importantes da inclusão do 
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estudo do turismo como tema transversal e como disciplina nas redes públicas de 

ensino. Como segue no quadro abaixo:  

 

Quadro 2 - Casos de municípios que trabalham o estudo do turismo como tema 
transversal e os que trabalham como disciplina. 

TEMA 

TRANSVERSAL 

 

Pelotas (RS) No município de Pelotas(RJ) o turismo é trabalhado em 

conjunto com os temas cidadania e patrimônio com alunos de 

3º e 4º anos do ensino fundamental I, pelos bolsistas dos 

projetos ‘Turismo, Educação e Cidadania’ e ‘Turismo e 

Educação Patrimonial’, desenvolvidos pela Universidade 

Federal de Pelotas (UFPEL) (BLOG FESTIVAL DE TURISMO 

DAS CATARATAS, 2017). 

As atividades dos projetos, foram divididas em quatro 

encontros, 3 oficinas e uma visita pedagógica. Os conteúdos 

trabalhados foram os conceitos relativos ao patrimônio e seus 

segmentos, à história do bairro onde as crianças estudam, à 

formação do município de Pelotas e aos atrativos presentes 

nessa região. Os recursos utilizados são os exemplos de 

patrimônios nacionais, estaduais, municipais e do bairro onde 

está localizada a escola, e um roteiro a pé realizado com os 

alunos pelo entorno e arredores da Praça Coronel Pedro 

Osório e seus patrimônios. Já os temas relativos ao turismo 

abordados foram o turismo cidadão, turismo responsável, 

meios de transporte e espaços públicos de lazer da cidade 

(BLOG FESTIVAL DE TURISMO DAS CATARATAS, 2017).  

Salto (SP) Salto é outro município que trabalha o turismo como tema 

transversal e o introduz como tema de aula de campo sobre 

ciências humanas e naturais. Em 2018 o projeto já atendeu 

mais de 700 crianças do 5º ano do ensino fundamental, com o 

objetivo de visitar os principais atrativos turísticos da cidade 

para aprender geografia, história, meio ambiente e a 
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importância da atividade turística para o município (MTUR, 

2018). 

DISCIPLINA  

Águas de São 

Pedro (SP) 

Águas de São Pedro, estância turística hidromineral do interior 

paulista, teve a disciplina de turismo inserida no currículo em 

10 turmas do ensino fundamental II e em duas turmas no 

Ensino Médio no ano de 1997, na única escola pública 

municipal da localidade (FONSECA FILHO, 2007a) tendo 

como objetivo, de acordo com Fonseca Filho (2007 a) 

fomentar o interesse dos estudantes em conhecer os 

patrimônios culturais e turísticos locais e prepara-los para um 

atendimento de qualidade ao turista.     

Bonito (MS) Bonito em Mato Grosso do Sul, é outro município que inseriu 

o estudo do turismo no currículo das escolas da rede municipal 

de Ensino.  A disciplina Noções Básicas de Turismo passou a 

ser obrigatória através do projeto de Lei n° 016, de 9 de Junho 

de 2006. É ministrada no 8º e 9° ano do ensino fundamental 

II, com duas horas aulas semanais e envolve conhecimentos 

básicos de turismo, com ênfase para a realidade local e sua 

implicação na economia do Município (CARDOSO; 

CARVALHO, 2014). 

Campo Alegre 

(SC) 

Campo Alegre (SC) também é outro caso de inserção da 

disciplina de turismo na Matriz Curricular da educação básica, 

desde o início do ano de 2016, na rede municipal de ensino. 

As aulas são ministradas por um pedagogo com carga horária 

de 20 a 40 horas para o infantil e as séries iniciais, e nos anos 

finais como tema transversal. A disciplina tem como objetivo 

estudar os conceitos do turismo e sua relação com os 

aspectos socioambientais e culturais e sua interferências inter 

e intrapessoais na comunidade (PORTO ALEGRE, 2016). 

Gramado (RS) De acordo com o Ministério do Turismo (2018), o estudo do 

turismo como disciplina também é realidade no município da 

Serra Gaúcha como Gramado - RS, que foi pioneiro no Brasil 
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na preparação dos moradores para receber bem os turistas. A 

disciplina faz parte do currículo do ensino fundamental e tem 

como objetivo demonstrar aos alunos a importância do turismo 

para a região de colonização europeia (MTUR, 2018). 

Ponta Grossa (PR) Outro caso é o da cidade de Ponta Grossa (PR), que 

desenvolveu do ano 1999 até 2000, a disciplina de Turismo, 

Cultura e Urbanização, nos Colégios Estaduais Regente Feijó 

e Polivalente e no ano seguinte desenvolveu a disciplina de 

Ecoturismo no Colégio Kennedy e a partir daí, outras foram 

sendo incluídas, como Patrimônio Histórico, Cultural, 

Ambiental, Turismo e Ecoturismo em várias escolas estaduais 

da cidade. Segundo Fonseca Filho (2010), a inciativa 

possibilitou a difusão de conhecimento sobre o turismo, a 

população local, informando os problemas e os benefícios que 

essa atividade pode trazer para a comunidade, além de 

divulgar a cultura e os potenciais turísticos da cidade 

(FONSECA FILHO, 2010). 

Costa Verde e Mar 

(SC) 

A Costa Verde e Mar de Santa Catarina, também incluiu o 

turismo como disciplina das escolas do ensino fundamental. 

Segundo o MTUR (2018) o município de Porto Belo é um dos 

pioneiros da região, na inclusão de projetos do estudo do 

turismo em sala de aula, especificamente para o 5º ano. As 

aulas têm como objetivo conscientizar os alunos sobre a valor 

e a importância do turismo para a cidade e auxiliar na 

aprendizagem de outros aspectos do município como o 

patrimônio cultural, natural e temas relativos ao turismo de 

Porto Belo como o receptivo de navios de cruzeiro; roteiros 

históricos e culturais e como ser um bom turista (PORTO 

BELO, 2013). Por isso essa experiência está sendo replicada 

agora como disciplina para todas as turmas do 5º ano do 

ensino fundamental de outros 10 municípios, pois de acordo 

com a afirmação da técnica do consórcio de turismo dos 

municípios da região da Foz do Rio Itajaí, Vivian Floriani, é 
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possível sentir os resultados na satisfação dos visitantes e por 

isso querem formar mais cidadãos felizes com o turismo 

(MTUR, 2018). 

Sendo assim, os professores da rede pública de ensino, já 

estão realizando reuniões para a elaboração da ementa da 

disciplina, que no próximo ano letivo começará a ser lecionada 

para 8 mil alunos. Serão contemplados os seguintes 

municípios: Balneário Camboriú, Balneário Piçarras, 

Bombinhas, Camboriú, Ilhota, Itajaí, Itapema, Navegantes, 

Penha e Porto Belo (MTUR, 2018). 

Angra dos Reis 

(RJ) 

A disciplina foi incluída no currículo do ensino fundamental da 

rede municipal de ensino em 2002, com aulas teóricas e 

práticas baseadas nos atrativos naturais e culturais das 

localidades onde os estudantes residem. Tem por objetivo a 

conscientização da importância do turismo local e a vivência 

dessa realidade por meio da visitação aos Corredores 

Culturais, para que assim os estudantes possam valorizar a 

cultura do município.  

Para a implementação da disciplina a Secretaria de Educação, 

Ciência, Tecnologia e Inovação criou o Projeto Corredor 

Cultural Marítimo destinado a alunos e professores da Rede 

Municipal com o objetivo principal da vivência na prática, a 

teoria já aplicada em sala de aula, mostrando a importância do 

mar para o município sua atratividade turística representada 

em suas 365 ilhas, praias, enseadas, mata atlântica, além de 

sua história e cultura. Objetivando ainda a conscientização da 

importância e preservação de seu riquíssimo patrimônio 

ecológico (PREFEITURA DE ANGRA DOS REIS, 2007) 

Através da pesquisa bibliográfica não foi possível encontrar 

mais detalhes do desenvolvimento dessa pesquisa, mas foi 

possível verificar que a disciplina atualmente não faz parte do 

currículo. Entretanto a prefeitura no ano de 2017 divulgou uma 

nota no seu site oficial a reativação do Projeto Corredor 
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Cultural Marítimo (PREFEITURA DE ANGRA DOS REIS, 

2017). 

Petrópolis (RJ) Petrópolis foi um dos primeiros municípios a incluir o estudo 

do turismo em sala de aula, mas não como disciplina 

específica, mas vinculada a uma disciplina intitulada como 

‘História, Geografia e Turismo de Petrópolis/Educação para o 

Trânsito’ (H.G.T.P/E.T.) que se tornou disciplina obrigatória do 

currículo das escolas municipais, através da Lei nº 4.306, de 

20 de dezembro de 1984, publicada no Diário Oficial de 

29/12/84 (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS, 

2016). 

Essa disciplina está inclusa no currículo do 6º ao 9º ano, 

contando com um Caderno Pedagógico para cada ano do 

ensino fundamental II, elaborado no ano de 2016 pela 

Secretaria de Educação com a contribuição de professores, 

historiadores, jornalistas e amantes de Petrópolis. Os 

conteúdos do turismo estão integrados às matérias de história, 

geografia e educação para o trânsito. Os principais são: 

Conceitos e definições do turismo, a importância do turismo, 

turistas e os tipos de turismo, Turismo na Cidade de 

Petrópolis: ecoturismo, turismo histórico e cultural, 

gastronômico e de compras e a relação do turismo e os 

Atrativos Turísticos de Petrópolis (SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO DE PETRÓPOLIS, 2016). Como já foi descrito 

acima, essa disciplina foi contemplada a partir do ano de 2014 

pelo Programa de Sensibilização Turística. 

Saquarema (RJ) Saquarema é outro caso da inserção de uma disciplina relativa 

ao turismo (será detalhado no terceiro capitulo); é considerado 

como pioneiro no estado do Rio de Janeiro com a inclusão, no 

ano 2000, de uma disciplina específica de Estudos Turísticos 

no currículo do ensino fundamental II das escolas públicas 

municipais. Segundo Giebelen e Silva Júnior (2011) foi 

consequência de uma ação pública educacional realizada nos 
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municípios de Saquarema e Mendes, resultante do Programa 

Nacional de Municipalização do Turismo (PNMT) no Estado do 

Rio de Janeiro (GIEBELEN e SILVA JÚNIOR, 2011). 

 

   

 Os casos de inserção do estudo do turismo como Tema Transversal e como 

disciplina na educação básica dentro dos municípios brasileiros ainda são escassos. 

É perceptível que há quase 20 anos a temática do turismo passou a fazer parte de 

determinados currículos do ensino básico de forma intermitente, com exceção de 

alguns casos descritos acima, como o de Petrópolis e o de Saquarema (RJ). No 

entanto, foi possível perceber que novos projetos, de inclusão do tema do turismo em 

sala de aula, estão sendo implementados nas cidades turísticas brasileiras, como os 

casos dos municípios da Região da Costa Verde e Mar de Santa Catarina.    

No capítulo a seguir vamos apresentar um estudo sobre o município de 

Saquarema (RJ) para fundamentarmos a importância da atividade do turismo local e 

sua relação com a inclusão da disciplina de Estudos Turísticos no currículo do ensino 

fundamental de suas escolas públicas. 
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2. O MUNICÍPIO DE SAQUAREMA: ASPECTOS HISTÓRICOS, GEOGRÁFICOS E 

TURÍSTICOS 

 

Este capítulo versa sobre os aspectos históricos e geográficos do município 

de Saquarema (RJ), seus atrativos turísticos e patrimônios culturais. Realiza um 

estudo sobre o processo de turistificação e os impactos socioambientais e culturais 

ocasionados nesse município.   

Como metodologia foram utilizadas a pesquisa bibliográfica e documental como 

em livros, teses, artigos e demais documentos (Agenda 21, Tribunal de Contas do 

Estado do Rio de Janeiro – TCE/RJ, IBGE, Jornais Locais, entre outros).  

 

2.1 CARACTERÍSTICAS SÓCIO ESPACIAIS DO MUNICÍPIO 

 

 
Saquarema é uma cidade constituída por elevações que integram a Serra do 

Mar, que forma um arco ao norte, cercada por colinas e amplas áreas de restingas. 

Em suas planícies próximas às praias e no entorno da Lagoa de Saquarema 

encontram-se brejos – áreas sujeitas a inundações periódicas (AGENDA 21 

Saquarema, 2011). O município de Saquarema tem uma população de 74.234, de 

acordo com o último censo (2010) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), mas segundo a estimativa é que 2018 será de 87.704 pessoas. Sua extensão, 

segundo o IBGE (2016) é de 352,72 km² e a densidade demográfica de 209,96 hab./ 

Km² (IBGE, 2017).   

Está localizada geograficamente, na Mesorregião das Baixadas Litorâneas 

(Fig., p. 55) que também compreende os municípios: Araruama, Armação dos Búzios, 

Arraial do Cabo, Cabo Frio, Cachoeira de Macacu, Casimiro de Abreu, Iguaba Grande, 

Rio Bonito, Rio das Ostras, São Pedro da Aldeia e Silva Jardim. Tem como limites 

municipais, no sentido horário, os municípios de: Maricá, Tanguá, Rio Bonito, 

Araruama e Oceano Atlântico tendo a oeste Maricá e a leste Araruama (RIO 

DEJANEIRO, 2011) 
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Figura 1 - Mapa Da Região Das Baixadas Litorâneas 

 

Fonte: SILVA, 2015. 

 

O acesso para o município pode ser feito por uma via principal para o 

município, a RJ-106, uma segunda via, a RJ-128, que atravessa o território no sentido 

sul-norte, alcançando a Via Lagos, em Rio Bonito. Uma terceira via, a RJ-118, liga o 

distrito de Sampaio Correia à localidade de Ponta Negra, em Maricá, e ainda pode ser 

utilizado o percurso litorâneo servido pela RJ-102 (RIO DE JANEIRO, 2011). 

O município está dividido em três distritos:  Saquarema, Bacaxá e Sampaio 

Correa (Fig.2, p. 56.). O primeiro é o distrito sede e recebe o mesmo nome do 

município ‘Saquarema’, de acordo com o site da internet denominado Viva 

Saquarema, é a parte mais antiga da cidade e abriga todos os prédios da 

administração pública municipal sendo também o centro turístico do município, pois 

nele se encontra a maior parte de sua infraestrutura turística, como hotéis, pousadas 

e restaurantes e também os principais pontos turísticos da cidade, como: a Igreja 

Matriz de Nossa Senhora de Nazareth, a Gruta de Nossa Senhora de Lourdes e o 

Templo do Rock. No centro desse distrito fica a principal praça do município (Praça 

do Canhão), local onde acontece a maior parte das festas religiosas e esportivas, além 

de shows musicais, feiras e exposições (VIVA SAQUAREMA, [s/d.]).  
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Ainda nesse distrito, encontramos o Centro de Desenvolvimento do Voleibol 

e o Sambaqui da Beirada e também as principais praias: a da Vila e a de Itaúna, praia 

famosa e reconhecida internacionalmente por suas ondas perfeitas para a prática do 

surfe e body-board e por isso é sede de diversos campeonatos nacionais e 

internacionais desse esporte (VIVA SAQUAREMA, [s/d.]).  Em 2015 a orla recebeu 

obras de revitalização, contemplando os padrões de sustentabilidade e preservação 

e recebendo infraestrutura para os seus usuários, como: banheiros públicos, 

chuveiros, decks paisagísticos, aparelhos para ginásticas e musculação (JORNAL O 

SAQUÁ, 2015; VIVA SAQUAREMA, [s/d.]). 

 

Figura 2 - Mapa da divisão geopolítica: distritos e principais rodovias de acesso 

 

Fonte: PORTAL SAQUAREMA ([s/d]) 

 

O segundo distrito é o de Bacaxá, de acordo com o site Viva Saquarema 

([s/d]), este é considerado como o principal centro comercial da cidade, pois nele 

encontram-se supermercados, bancos, hospitais, agências de automóveis, escolas, 

lojas de departamentos, hotéis, restaurantes, entre outros.  

Está localizado junto à Rodovia Amaral Peixoto (RJ-126) e é um dos portões 

de entrada ao distrito de Saquarema e, por isso, continua sendo o ponto de 

escoamento para outras cidades, desde quando ainda eram utilizadas as ferrovias, 

que funcionaram de 1913 a 1943. Essa estrada férrea atendia às diversas fazendas 

da região para o escoamento de frutas, legumes e animais. A linha férrea também 

atendia aos moradores, que utilizavam o trem para o transporte para viagens à Niterói, 
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principal eixo de baldeação para o município do Rio de Janeiro (VIVA SAQUAREMA, 

[s/d]).  

O terceiro e último distrito é o de Sampaio Correa. Localizado junto à Rodovia 

Amaral Peixoto (RJ 126), faz divisa com o município de Maricá e estende-se do alto 

da Serra do Mato Grosso até a localidade de Rio Mole. Nesse distrito está toda a zona 

rural do município, e por isso tem como principais atrações turísticas as cachoeiras do 

Tingui e a do Roncador e a Rampa do Pepê, destinada ao vôo livre e considerada 

uma das melhores do país (VIVA SAQUAREMA, [s/d]). O distrito também tem um 

potencial turístico histórico, pois foi o segundo maior produtor de cana-de-açúcar do 

Estado do Rio de Janeiro nas décadas de 1960 e 1970. Um dos marcos desse 

período, segundo o Jornal O Saquá (2016), é a Usina de Santa Luzia (Figura 3, p. 57), 

que ocupava cerca de 17 fazendas. A segunda maior produtora de cana-de-açúcar do 

Estado chegou a produzir e exportar um milhão de sacas de 60kg de açúcar. Está 

fechada desde 1973, mas conserva duas ruínas das antigas chaminés e outras 

edificações que podem ser vistas da rodovia que dá acesso ao distrito (JORNAL O 

SAQUÁ, 2016).  

 

Figura 3 - Ruínas da Fazenda da Usina de Santa Luzia, distrito de Sampaio Correia 

 
Fonte: JORNAL O SAQUÁ, 2016 

 

Ainda de acordo com o site Viva Saquarema ([s/d]), com o fim do ciclo do 

açúcar na década de 1970, o distrito ficou esquecido, mas a partir do ano de 2010 
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vem retomando sua importância com a implantação do Polo Industrial nas antigas 

fazendas produtoras de cana-de-açúcar, que foram desapropriadas. Segundo o Site 

oficial da prefeitura de Saquarema (2018, [s/p]) o polo possui uma área de 950 mil 

metros quadrados, “conta com 16 empresas de diversos ramos, como: envasamento 

de azeite, indústria de material plástico, papelão, ferro e alumínio, além de gráfica e 

fábrica de artefatos de cimento, gerando 420 empregos diretos”.  

 Há uma expectativa para os próximos meses da implantação de mais cinco 

empresas nesse polo industrial, voltados para os ramos de plásticos, cordoarias e 

alimentos (PREFEITURA DE SAQUAREMA, 2018). O turismo também tem sido 

importante para retomada do desenvolvimento desse distrito, hoje o distrito possui 

diversas pousadas, hotéis fazendas e restaurantes que fazem parte do Polo Turístico 

e Gastronômico da Serra do Mato Grosso, oferecendo festivais de gastronomia além 

de outros eventos (VIVA SAQUAREMA, [s/d]). 

O índice de urbanização adequada15 do município de Saquarema é precário, 

pois de acordo com o IBGE (2017) essa urbanização só atende 21,4% dos domicílios 

em vias públicas.  A presença de esgotamento sanitário adequado também é 

deficiente, pois só atende 54,6 % das residências. Por isso, segundo a Agenda 21, 

Saquarema (2011), a maioria dos bairros utiliza fossas sépticas16 e/ou o esgoto é 

despejado diretamente nas lagoas e nos rios. No distrito de Bacaxá encontra-se uma 

Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) compacta, com capacidade de até 35 

litros/segundo, para tratar o esgoto oriundo da Bacia do Rio Bacaxá.  

O abastecimento de água do município não contempla todos os moradores, 

principalmente no bairro de Jaconé, por isso a maior parte das residências se 

abastece de carros-pipas ou de poços artesianos, que em alguns casos estão 

contaminados por chorume ou esgoto doméstico (AGENDA 21 SAQUAREMA, 2011).   

Quando comparado aos outros 92 municípios do estado do Rio de Janeiro, no quesito, 

abastecimento de água, fica na 77ª posição, e no quesito saneamento, na 82ª posição, 

demonstrando assim ser um município pouco desenvolvido urbanisticamente com o 

Índice de Desenvolvimento (IDH) 0,732 (IBGE, 2017). 

A mobilidade interna em Saquarema também é precária, o transporte público, 

de acordo com a Agenda 21 Saquarema (2011) é caro e deficiente por causa do 

monopólio regional; a empresa de ônibus que atende o município tem apenas 18 

                                            
15 Presença de bueiro, calçada e meio fio. 
16 Fossas sépticas com ou sem filtros anaeróbicos. 
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linhas, que não são suficientes para atender todos os 30 bairros nos horários de maior 

procura, como na entrada e saída das escolas, quando os coletivos circulam lotados.  

Também há uma carência de transporte adaptado para pessoas com necessidades 

especiais. O município conta com 4 ciclovias, uma de Saquarema a Bacaxá; a que 

liga Jaconé a Sampaio Corrêa, a da Orla da Lagoa de Saquarema e a do bairro do 

Boqueirão. 

O acesso ao município é regularizado por linhas de ônibus que fazem ligação 

com o Rio de Janeiro, Araruama, Cabo Frio, Rio Bonito e Niterói. O município também 

possui um aeródromo com pista de pouso para aeronaves de pequeno porte 

(AGENDA 21 SAQUAREMA, 2011). 

O número de trabalhadores formais é de 25.068 pessoas e o salário médio 

mensal, na projeção do censo do IBGE de 2010, é de 2,2 salários mínimos, mas 

apenas 36,3% da população, possui rendimento nominal mensal de 1,2 salários. Em 

comparação com os 92 municípios do estado do Rio de Janeiro, está na 26ª posição 

e em relação aos 5.570 municípios do país, está na posição 1176 (IBGE, 2017). 

A educação do município compreende 74 estabelecimentos de Ensino 

Fundamental e Médio, sendo 50 municipais, 6 estaduais e 19 particulares. De acordo 

com o IBGE (2010) a taxa de escolarização entre as idades de 6 a 14 anos é de 96,3% 

e o Indice de Desenvolvimento da Educação Básica -  IDEB estimado é de 5,3 dos 

anos iniciais e 4.1 nos anos finais do ensino fundamental. Fazendo uma comparação 

com os outros municípios do estado, as notas dos alunos dos anos iniciais colocavam 

a cidade de Saquarema na 30ª posição e na 48ª em relação às médias das notas dos 

anos finais, mas também deixam o município com baixo desempenho em relação às 

cidades brasileiras, com a posição de 4359 dentre os 5570 municípios do país.  

O município, a partir de 2012, com a inauguração da Escola Técnica Estadual 

Hélber Vignole Muniz, passou a disponibilizar cursos para a formação técnico-

profissional, com cerca de 1040 vagas, sendo 640 vagas para o ensino médio técnico 

integrado nas áreas de Eletromecânica, Meio Ambiente, Hospedagem e Edificações, 

e 400 vagas para cursos técnicos de nível pós-médio em Petróleo e Gás, 

Hospedagem, Edificações e Segurança do Trabalho (RIO DE JANEIRO, [s/d]). 

Atualmente o município conta com três núcleos de Universidades particulares, 

como a Estácio de Sá, Instituto de Educação Sinapses e a Universidade Norte do 

Paraná (UNOPAR) com oferta de educação a distância – EAD. (EDUCA MAIS 

BRASIL, 2018). Saquarema também conta com um polo de EAD do Centro de 
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Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro (CEDERJ) vinculado à 

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, e às seis universidades 

públicas do Estado, UENF, UERJ, UFF, UFRJ, UFRRJ e UNIRIO (RIO DE JANEIRO, 

[s/d]). 

O PIB per capita do município é de 24.639,11 e o coloca na 41ª lugar em 

comparação aos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro. A participação das 

atividades econômicas estão divididas da seguinte forma: serviços, 49,9%, indústria, 

16,8% e agropecuária, apenas 0,90% (IBGE, 2015). 

O baixo índice de participação das atividades agropecuárias reflete a falta de 

incentivos das políticas locais ao setor agropecuário. De acordo com a Agenda 21 

Saquarema (2011) praticamente não há investimentos na área da agricultura17, nem 

convencional ou da agricultura sustentável. Além disso, ainda há destruição das áreas 

cultiváveis com a prática das queimadas e desmatamentos para a prática da pecuária 

de corte. 

Mas esse cenário pode ser alterado, pois Saquarema tem terras disponíveis 

para a agricultura, com localização privilegiada por estarem próximas à Rodovia 

Amaral Peixoto, via importante que dá acesso aos grandes centros consumidores.  A 

predominância da agricultura local é familiar, isto é desenvolvida em pequenas 

propriedades e os principais produtos cultivados são a mandioca, banana, coco, limão, 

cana e maracujá.  

O município também vem despontando para as atividades agropastoris e para 

a silvicultura. Este quadro vem se alterando, de acordo com a Agenda 21 Saquarema 

(2011, p. 110):  

[...] com o desenvolvimento de políticas direcionadas ao fomento da 
organização rural para a produção agropecuária com sustentabilidade. 
Estas políticas são aprovadas pelo COMPAP-SQ (Conselho Municipal 
de Política Agrícola e Pesqueira de Saquarema), constituído pelas 
instituições que prestam serviços ao produtor rural e ao pescador, e 
por aquelas que os representam.  
 
 

                                            
17 A agricultura será Sustentável de acordo com a Agenda 21 (2011, p. 110) quando é “[...] 
ecologicamente equilibrada, economicamente viável, socialmente justa, culturalmente apropriada e 
orientada por um enfoque holístico [...]”.  Ela também deverá respeitar a diversidade e utilizar os 
conhecimentos da ciência moderna, respeitando os conhecimentos tradicionais que foram acumulados 
no decorrer dos séculos pelos pequenos agricultores em todo o mundo. Esse modelo de agricultura 
deve produzir alimentos saudáveis para seus consumidores, sem impactar negativamente o meio 
ambiente, sendo socialmente justo e digno com os trabalhadores e os agricultores, além de apoiar 
melhorias para as comunidades rurais (AGENDA 21 SAQUAREMA, 2011, p. 110). 
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A existência da lagoa de Saquarema e da costa marítima favorece a atividade 

pesqueira, uma fonte de renda representativa para a economia local. Isso é possível 

pelo trabalho atuante da Associação dos Pequenos Produtores Rurais do município 

(AGENDA 21 SAQUAREMA, 2011). 

Saquarema também tem no turismo uma importante atividade econômica. 

Apesar dos poucos dados estatísticos que possam demonstrar o número de turistas 

que a cidade recebe principalmente nos eventos culturais e nos feriados prolongados, 

é possível verificar que a cidade possui um bom número de meios de hospedagem,  

pois de acordo com o Estudo Socioeconômicos do Município de Saquarema do 

Estado do Rio de Janeiro, de 2011, o número de estabelecimentos hoteleiros chega a 

36; e dos 45.112 domicílios, 37% no momento da pesquisa eram de uso ocasional, já 

no site do Booking.com (2019) o número de estabelecimentos é muito superior, pois 

chega a 170 tipos de acomodações entre hotéis e pousadas.  

 Nos próximos itens realizamos um estudo histórico de como foi o processo de 

ocupação e turistificação do município de Saquarema, para que possamos 

compreender a Saquarema de hoje relatada acima. 

 

2.2 PROCESSO DE OCUPAÇÃO E TURISTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE 

SAQUAREMA 

 

2.2.1 Aspectos Históricos: As diversas Saquaremas  
 

Para compreendermos o processo de turistificação do município de 

Saquarema é preciso que estudemos como aconteceu sua ocupação humana e seu 

desenvolvimento econômico. A turistificação de um espaço de acordo com Fratucci 

(2008) acontece a partir do processo de apropriação do mesmo por diversos agentes 

do turismo (FRATUCCI, 2008).  

Pois o espaço, segundo Santos (1992, p. 49) “[...] constitui uma realidade 

objetiva, um produto social em permanente processo de transformação”. Ele é 

constituído de três elementos: forma, função e estrutura, que são fundamentais para 

a compreensão de sua produção, sendo que essas formas vão assumir novas funções 

que na sua totalidade podem criar uma nova organização espacial, isto é, as 

mudanças na sociedade vão interferir nas transformações das formas ou objetos 
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geográficos que podem ser novos ou velhos.  O autor também afirma que o modo de 

funcionamento da estrutura social, em qualquer ponto do tempo, atribui determinados 

valores às formas. Mas este deve ser visto de forma integral, pois é necessário que 

se tenha um contexto para se basear essas observações, já que ela varia conforme 

os períodos históricos (SANTOS, 1992, p. 49). 

É notório que o espaço é fundamental para o turismo. Segundo Paiva (2013, 

p.131), a transformação do espaço pode se dar através das “[...] práticas econômicas 

de produção, consumo e distribuição, que passa a ser produzido e consumido como 

mercadoria”, mas no caso do turismo a distribuição é realizada de outra forma, pois 

são os consumidores que se deslocam e não as mercadorias, que nesse caso é o 

espaço em si (PAIVA, 2013). 

Ainda sobre o conceito de espaço, de acordo com Paiva (2013, p.133), esse 

deve ter uma visão mais ampla, pois espaço refere-se à “[...] totalidade das interações 

sociais, na sua relação dialética com o espaço [...]” que constitui uma categoria de 

análise importante para se compreender os atributos e vocações da heterogeneidade 

do espaço. 

A partir desses conceitos podemos entender as diversas mudanças que o 

espaço hoje reconhecido como município de Saquarema sofreu através do tempo. 

Como bem diz Rocha et. al. (2014, p.21) ao estudar o surgimento do município de 

Saquarema – RJ, encontramos mais de uma Saquarema, isto é, “[...] os períodos 

históricos do lugar que denominamos Saquarema nos dias de hoje se referem a outras 

Saquaremas, cada uma delas com seus habitantes e seu trabalho, suas formas de 

relação com o ambiente à sua volta e outros aspectos da vida”. Por isso, afirmar o 

surgimento do núcleo urbano a partir do período colonial brasileiro é suprimir outros 

núcleos urbanos que ali se consolidaram.  

Dessa forma devemos considerar a Saquarema de antes da colonização 

portuguesa, que segundo Rocha et. al. (2014) era conhecida pelos indígenas como 

Socó-Rema – que na língua desses indígenas significa bando de socós, aves 

pernaltas que viviam na lagoa da localidade. Lembrando que naquele momento o local 

que recebia essa dominação era habitado pelos Tupinambás que podiam visualizar 

“[...] uma lagoa emoldurada por vegetação, pássaros exuberantes, praias e montes 

onde veio se estabelecer posteriormente a Igreja de Nossa Senhora de Nazaré de 

Saquarema [...]” (ROCHA et. al., 2014, p.21). 
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Os índios Tupinambás, também conhecidos como Tamoios, receberam essa 

denominação por fazer parte do grande grupo linguístico tupi-guarani, que 

compreendia de acordo com Rocha et. al. (2014, p.22) “[...] mais de uma centena de 

línguas faladas em áreas atualmente pertencentes ao Brasil e países hispano-

americanos [...]”.  Ainda segundo o autor, esse povo habitava praticamente todas as 

áreas das lagunas e dos litorais, que iam de Cabo Frio até Angra dos Reis. 

Consequentemente foram os habitantes que os europeus encontraram nessa região, 

denominada atualmente como Saquarema. 

Mas, antes dos indígenas, a presença de sambaquis nessa região denota a 

existência de outro povo, denominados segundo Kneip (2001), como os pescadores-

coletores-caçadores pré-históricos que ocuparam esse local por mais ou menos 4000 

anos atrás, considerados como uma população pré-histórica que vivia da pesca, 

coleta e caça. De acordo com a autora, esses povos retiravam seus alimentos, de 

variados ambientes classificados em Saquarema como litorâneo, lagunar, encosta e 

interflúvio e fluvial.  Os vestígios encontrados nos sítios arqueológicos dessa região, 

de modo geral, eram constituídos de peixes de médio e grande porte, mamíferos 

terrestres, aves, répteis e anfíbios, além de moluscos de diferentes espécies (KNEIP, 

2001).  

Na Saquarema de hoje é possível encontrar resquício dessa ocupação na 

área arqueológica do recôncavo da Lagoa de Saquarema, que segundo a autora, já 

está muito “[...] alterado pela ocupação desordenada do solo, que destruiu importantes 

sítios arqueológicos, devastou florestas, modificou a regularização do fluxo das águas 

alterando inclusive o regime hídrico [...]” (KNEIP, 2001, p. 2). Dos 24 sítios 

arqueológicos cadastrados no município, restaram somente quatro, sendo que três 

deles, Pontinha, Manitiba I e Jaconé, estão em constante ameaça de extinção por 

causa do crescente interesse do setor imobiliário-turístico. Já o Sambaqui da 

Beirada18 está preservado desde 1997 em área de praça municipal (KNEIP, 2001). 

Voltando para um período um pouco mais recente, o momento da 

colonização, nos deparamos com o encontro dos europeus e os índios Tupinambás 

nesse litoral. Importante destacar que os interesses desses dois grupos em relação 

às riquezas naturais eram bastante diferentes. Segundo Rocha et al. (2014) enquanto 

os europeus tinham como interesse a descoberta e exploração dessas riquezas até 

                                            
18 Esse sítio atualmente é um importante patrimônio cultural da cidade de Saquarema. Por isso o 
estudo do mesmo é aprofundado no subitem 2.3.2 (p. 84) 
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os seus limites, os interesses dos índios Tupinambás com essas riquezas era de 

subsistência, isto é, utilizar esses recursos apenas para a sobrevivência (ROCHA, et 

al., 2014). 

Para conseguirem seus intentos, os europeus precisavam manter algum tipo 

de aliança com esse povo, que de acordo com a autora era de aliança ou de guerra, 

pois para explorar essas riquezas eles contavam principalmente com mãos de obra 

escrava, já que essa era a forma predominante do uso do trabalho pelos europeus. 

Como resultado desses interesses antagônicos, houve violência para subjugação e 

dominação dos portugueses sob os indígenas (ROCHA, et al., 2014). 

Esses encontros entre os europeus e os índios, segundo Soares (2011) se 

deram a partir do ano de 1530, quando o rei de Portugal, D. João III, enviou 

embarcações com o intuito de guardar o litoral brasileiro, uma parte desse grupo 

chegou à costa fluminense e também ao litoral de Saquarema ancorando no Costão, 

antigo Morro do Canto, localizado próximo à Barrinha. Apesar disso, essa região ficou 

muitos anos sem a ocupação portuguesa e segundo a autora, facilitou a invasão dos 

franceses que aliciaram os indígenas e os transformaram em aliados facilitando assim 

a posse das terras (SOARES, 2011).  

Por isso, de acordo com Rocha et al. (2014) houve grande disputa entre os 

portugueses e os franceses ao longo do século XVI pelo controle do litoral e da 

principal riqueza encontrada nessa localidade, o pau-brasil, árvore que produz 

madeira que se extraía uma tintura vermelha para tingimento dos tecidos e que 

posteriormente deu nome ao Brasil (ROCHA et al., 2014). 

Segundo Soares (2011), nesse período os portugueses não tinham certeza 

do potencial econômico dessas terras. O pau-brasil era o principal produto a ser 

explorado. Por isso, mesmo com a divisão da colônia em capitanias hereditárias, as 

terras do atual município de Saquarema não despertaram grande interesse imediato. 

Apenas em 1594, os padres da Ordem do Carmo iniciaram uma construção, no lugar 

que hoje é denominado de Carmo, de um convento chamado, inicialmente, de Santo 

Alberto. Mas, atualmente não há nenhum resquício do marco de fundação da cidade, 

apenas uma imagem de nossa senhora do Carmo em um dos altares da atual igreja 

matriz (SOARES, 2011; RIO DE JANEIRO, 2011).  

Com a chegada dos carmelitas, foram concedidas outras sesmarias nas 

redondezas, que deram origem a várias fazendas nas terras de Saquarema. Entre 

1660 e 1662, Manoel Aguilar Moreira e esposa ergueram uma capela em honra a 
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Nossa Senhora de Nazaré de Saquarema, local onde hoje se encontra a atual igreja 

matriz e é palco da segunda maior festa do Círio de Nazareth do Brasil. Foi 

reconhecida como capela curada e filial da matriz de Nossa Senhora de Assunção do 

Cabo Frio. Por causa da situação precária do seu edifício, em 1675 a capela foi 

substituído por um de maior dimensão construído de pedra e cal.  

Em 1755, a localidade recebeu o título de freguesia de Nossa Senhora de 

Nazareth de Saquarema, instituindo a pesca como principal atividade do núcleo. A 

criação do município ocorreu em 1841, pela lei nº 238 de maio daquele ano, sendo 

elevado à categoria de vila (RIO DE JANEIRO, 2011). 

 A partir disso, podemos dizer que Saquarema passou por diversas fases de 

acordo com os diferentes ciclos econômicos. O principal foi o ciclo da cana-de-açúcar, 

que levou a região a contar com 4 engenhos, todos pertencentes ao coronel José 

Pereira dos Santos, que recebeu de D. Pedro II o título de Barão de Saquarema. Este 

foi um dos ciclos mais prósperos e passou a ser a base da economia juntamente com 

a criação de gado. Depois veio o café e também a citricultura, que permitiram a 

formação e fixação dos primeiros grupamentos humanos na região (SOARES, 2011).  

Soares (2011, p.96) destaca a vinda de mão-de-obra negra em larga escala, 

que impulsionou o povoamento das terras fluminenses “[...] e também o surgimento 

de uma estrutura fundiária específica na qual o nobre português cultivava a cana-de-

açúcar, e os mestiços e pescadores ocupavam as margens das lagoas e a orla 

marítima [...]”. Quanto a isso, é importante entender que nesse momento a elite do 

município de Saquarema não tinha muito interesse no litoral por não serem terras 

férteis. 

O cultivo da cana-de-açúcar não se adaptava à proximidade com o 
mar. Os posseiros que buscavam as terras mais férteis eram expulsos 
e iam se alojar na orla, onde não foram incomodados por séculos, mas 
sem que isso representasse qualquer garantia de direito em relação à 
posse definitiva da terra. A falta do título de propriedade foi a principal 
causa da segregação do litoral de Saquarema, visto que o poder 
público local reclamou a propriedade da terra, para que pudesse 
realizar seu plano de distribuição de lotes (SOARES, 2011, p 113). 

 
 
Seguindo a tendência das regiões açucareiras brasileiras, o ciclo do açúcar 

entrou em decadência, e nem mesmo a introdução da cultura cafeeira conseguiu 

impulsionar a economia local, levando o município à perda de sua autonomia, 

deixando de ser município e tornando-se a Freguesia Vila de Araruama. Segundo a 
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autora, isso se deu devido ao movimento abolicionista, que provocou inúmeras fugas 

e revoltas dos escravos, dificultando o cultivo na região; apenas pequenos produtores 

ficaram na localidade e somente conseguiam abastecer o próprio mercado. Essa 

flutuação dos ciclos econômicos teve influência na formação da população praieira 

local. 

 

Essa oscilação de virtuosidade e decadência nos ciclos econômicos 
se refletiu também na formação da população praieira local, onde por 
um tempo, seguindo o padrão das demais regiões litorâneas, ocorreu 
a mistura dos elementos português, negro e indígena. No entanto, por 
ordem do Marquês de Pombal os jesuítas foram expulsos da região, e 
os indígenas sobreviventes fugiram para o interior, tendo restado em 
Saquarema, os pescadores mestiços de indígenas, alguns poucos 
senhores e escravos (SOARES, 2011, p. 97). 
 

 
Entretanto, devido à manifestação popular e um rápido progresso provocado 

pelo avanço do café, Saquarema teve a restituição da categoria de vila em 1860 e em 

1890 foi elevada à categoria de cidade (RIO DE JANEIRO, 2011). 

Um marco importante foi a chegada da estrada de ferro Niterói-Maricá em 

1913 ao município. De acordo com o Jornal O Saquá (2016), a estação de Sampaio 

Correa foi de extrema importância principalmente para o escoamento do açúcar 

produzido pela Usina de Santa Luzia, e a de Bacaxá impulsionou o desenvolvimento 

do centro comercial do município, pois permitiu melhores condições de escoamento 

dos insumos produzidos no local para os centros consumidores do antigo Estado da 

Guanabara. 

Mas no final da década de 1930, o município vivenciou uma retomada no seu 

desenvolvimento econômico com a introdução da cultura de cítricos, que acabou 

levando o primeiro governo de Ernani do Amaral Peixoto a promover obras que 

melhoraram os acessos rodoviários para Niterói, Itaboraí e Cabo Frio e também 

inauguração de novos trechos da estrada de ferro que propiciaram a exportação e 

incentivo a novos produtores, isto gerou novos empregos e melhorou a renda na 

localidade até 1940 (SOARES, 2011).  

No entanto, Saquarema viveu mais uma crise na sua economia local, Soares 

(2011, p.99) afirma que “[...] a destruição das matas ciliares promoveu o aumento de 

pragas transmissoras da tristeza dos citros, doença que, na década de 1970, era 

totalmente desconhecida dos pesquisadores e acabou por dizimar as lavouras [...]”. 
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Essa nova crise levou muitos agricultores a desistirem de suas atividades e migrarem 

para a região metropolitana. 

Percebe-se que Saquarema, passou por diversos períodos de crescimento 

econômico, que influenciaram na sua ocupação. No próximo item veremos que a 

atividade turística foi outro fator econômico que também contribuiu para o aumento da 

população local. 

 

2.2.2 Fatores que Influenciaram na Turistificação do Município de Saquarema 
 

Um fato importante, de acordo com Herculano, (2004) para entendermos o 

processo de ocupação e turistificação desse município, foi a doação por parte da 

prefeitura de Saquarema de lotes no final de 1950, de 450 m2, na restinga do distrito-

sede, em uma área então reconhecida como terra devoluta (patrimônio do estado-

membro) e terrenos de marinha (patrimônio da União, administrado pelo Ministério da 

Fazenda).  

 

Os primeiros beneficiários destas doações para a edificação de casas 
de veraneio foram oficiais da FAB, seus familiares e amigos, que se 
comprometiam com a Prefeitura em erguer um alicerce em até seis 
meses e finalizar a casa em até dois anos (HERCULANO, 2004 p. 2). 
 

 
Segundo Herculano (2004), a prefeitura com essa ação tinha como propósito 

desenvolver o município pela sua urbanização, através da construção civil e 

consequentemente a geração de empregos, além disso, esperava-se que a 

convivência da comunidade local com os veranistas metropolitanos trouxesse uma 

modernização genérica (HERCULANO, 2004, p. 2). 

Outro fato histórico destacado pelo autor, que propiciou o aceleramento da 

expansão do perímetro urbano, foi a posse definitiva de cinco milhões de metros 

quadrados da restinga do distrito sede, a partir de uma conturbada ação judicial em 

1974, que intensificou “[...] o programa de urbanização através da venda da área vazia 

ainda disponível, a preços módicos e até mesmo usado como moeda de troca pelo 

voto” (HERCULANO, 2004, p. 3).  

Como resultado dessa prática, o autor afirma, que em menos de duas décadas 

o município urbanizou-se utilizando a privatização e parcelamento das terras públicas. 

O local foi ocupado por residências destinadas ao veraneio da população 
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metropolitana de classe média. Outra ação que também beneficiou o processo de 

urbanização foi a expansão do perímetro urbano pela prefeitura para favorecer o 

parcelamento dos imóveis rurais, isto é, o loteamento de sítios e fazendas 

(HERCULANO, 2004).  

Com a inauguração da Ponte Presidente Costa e Silva (Ponte Rio-Niterói, em 

1974) da qual se deu a facilidade de acesso à capital fluminense e aos municípios da 

Baixada Fluminense, propiciou também a instalação de inúmeros loteamentos para 

veraneio no entorno das lagoas, o que favoreceu a ocupação humana que se 

estabeleceu com instalações residenciais, comerciais e turísticas nos arredores das 

mesmas.  

Ouro fato que motivou e tem motivado o turismo religioso no município, é a 

devoção à Nossa de Nazareth. Muitos romeiros vêm de todo o Brasil para participar 

do 2º maior Círio de Nazareth do país, berço da devoção à Santa, no Brasil, pois foi 

onde se realizou o primeiro Círio de Nazareth no antigo Brasil Colônia, há 380 anos19. 

O Surf também foi um grande propulsor do turismo em Saquarema, ainda na 

década de 1970, a falta de infraestrutura e de acesso precário não foi barreira para 

que muitos surfistas da cidade do Rio de Janeiro viessem ao local. Ficavam 

acampados nas praias de Itaúna e Villa. Como nesse período os meios de registros 

eram raros, só havia uma forma de comprovar as ondas perfeitas para o esporte, era 

ir até o local.  O aumento do volume de surfistas desencadeou a oferta de casas de 

aluguel dos pescadores, depois vieram festivais e campeonatos que levaram a cidade 

para o roteiro do surfe nacional e internacional, sendo conhecida como a capital 

nacional do surfe, passando a fazer parte das principais mídias e guias de turismo, 

despertando maior interesse imobiliário e comercial por toda a área de Itaúna e da 

Villa (CAVALCANTI, 2017; SOARES, 2011). 

Diante disso, podemos dizer que houve certo desenvolvimento com esse tipo 

de urbanização, houve uma diversificação da rede comercial e de serviços e da 

infraestrutura básica, como instalação de hospital, posto saúde, aumento no número 

de escolas e abastecimento de água e telefone. Mas esse tipo de urbanização tem 

seu preço: a ocupação do litoral por residências secundárias destinadas na sua 

maioria aos turistas veranistas por sua característica sazonal, acarreta inúmeros 

                                            
19 Os aspectos históricos e arquitetônicos da Igreja de Nossa Senhora de Nazareth e a da Festa do 
Círio de Nazareth será descrito no subitem Turismo cultural 
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impactos nem sempre positivos (AGENDA 21 SAQUAREMA, 2011; HERCULANO, 

2004). 

 

2.2.3 Impactos socioambientais e culturais do processo de ocupação e 
turistificação de Saquarema 
 

A partir desse pequeno resumo histórico do processo de ocupação e 

turistificação do município de Saquarema podemos começar a compreender os 

impactos resultantes do mesmo. Esses impactos sejam eles ambientais e 

socioculturais, como iremos perceber, estão intrinsicamente ligados, pois o meio 

ambiente, segundo Ruschmann (1997, p. 111): 

 

É base econômica da atividade turística e apresenta oportunidades e 
limitações. O caráter finito da qualidade dos recursos em ambientes 
naturais e os custos e benefícios do desenvolvimento turístico para as 
populações e seu meio trazem à tona uma série de conflitos que 
necessitam ser resolvidos. Um dos mais marcantes ocorre como 
consequência dos efeitos econômicos da atividade, em que os 
interesses individuais de curto prazo dos empresários se chocam com 
os de longo prazo dos poderes públicos. 
 

 

Devido a isso, os impactos positivos advindos desse tipo urbanização e 

turistificação no caso do município de Saquarema geraram melhorias, como vimos 

acima, e também novos empregos, mas na sua maioria intermitentes. O aumento do 

número da população além da capacidade de carga dos serviços básicos acabou 

provocando a falta de energia e de água, além da degradação ambiental 

(desmatamentos, aterros, esgotos clandestinos lançados nas lagoas, mortandades de 

peixes), o aumento do custo de vida para os moradores locais e principalmente a 

dificuldade de mobilidade, devido aos engarrafamentos nas principais vias de acesso 

às praias e ao centro comercial (SOARES, 2011; HERCULANO, 2004). Além de 

outros impactos como podemos observar na citação de Herculano (2004, [s/p]),  

 

O município de Saquarema é uma cidade fantasma, de casas 
semiabandonadas, em estados de desleixos e vazias na maior parte 
do tempo, enquanto favelas despontaram nos morros, manguezais e 
margens das rodovias: Favela do Galo, do Buraco Quente, do Morro 
da Chatuba, da Basiléia, da Tufa, do Posto HBM, Favela do Morro do 
Sabão. [...] a chegada de pessoas de pouca qualificação, vindas do 
Espirito Santo, Minas, da Baixada Fluminense, do nordeste, atraídas 
pela construção civil e mesmo pelos serviços como caseiros, e que 
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vão engrossar a população das favelas [...] As oportunidades na 
economia do turismo propriamente dita (hotelaria, restaurantes e 
agências de viagens) pouco se abrem nesta cidade sazonal formada 
por casas de veraneio de uma classe média empobrecida [...]. 
 

 
Complementando, Herculano (2004) também cita a ocupação do solo de 

forma desordenada, com autoconstruções verticalizadas em fundos de quintais, que 

não seguem os padrões das normas das edificações legais. Segundo o autor, essa 

prática prejudica a imagem local pois afasta investimentos e os efeitos multiplicadores.  

Se nas áreas centrais do município há falta de infraestrutura básica, nas 

localidades costeiras e arredores das lagoas a situação é ainda mais precária, com o 

aumento da especulação imobiliária que além de gerar o desmatamento da mata ciliar 

e das florestas próximas às nascentes, causa o assoreamento de rios e lagoas e 

também a contaminação das águas (AGENDA 21 SAQUAREMA, 2011).  

O processo de deterioração dos parâmetros ambientais da lagoa não fica 

apenas na questão física, mas para Soares (2011, p. 37) os reflexos vão além do 

comprometimento ambiental do ecossistema. Esses impactos foram também 

socioculturais, pois “[...] vieram a produzir efeitos sobre aspectos intangíveis 

relacionados ao relacionamento afetivo e cultural com o elemento natural-geográfico”.   

Ainda de acordo com a autora, esse comprometimento das condições 

ambientais da micro bacia da lagoa causou um desequilíbrio das características 

ambientais desse ecossistema e consequentemente diminuição da produção de 

pescado, que provocou com o tempo uma desestruturação de uma parte da população 

local que dependia desse equilíbrio. É possível compreender como esse processo de 

desequilíbrio sociocultural, através de um dos relatos de moradores dessa localidade:  

A família sempre se sustentou da pesca, mas quando os peixes 
“sumiram” ele e seus irmãos já adolescentes abandonaram a atividade, 
pois não dava mais para viver da pesca. Ele aprendeu o oficio de 
pedreiro, e em seu relato afirma ter trabalhado em muitas das casas de 
veranistas. Quando casou ele mesmo construiu sua casa no Boqueirão, 
diz que não invadiu o terreno, havia uma imobiliária – cujo nome não se 
recordou – que loteou a área. Disse que não foi possível morar perto do 
pai, porque as casas e terrenos eram muitos caros (SOARES, 2011, p. 
38). 
 
 

Esse relato demonstra como todo esse processo de degradação da micro 

bacia lagunar causou diversas consequências, como a impossibilidade da pesca, meio 
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de sobrevivência da população local, e a mudança de referências dos grupos 

familiares por não mais viver no bairro de origem.   

 

O assoreamento, a baixa qualidade da água, a constância nas 
mortandades de peixes, o mau cheiro, as frequentes enchentes, os 
riscos à saúde, as atividades de lazer dadas como impróprias e a 
pesca amadora comprometida foram os diferentes fatores que 
provocaram a gradativa desvalorização dos terrenos do entorno da 
lagoa. No entanto, a desvalorização ao invés de frear a ocupação dos 
loteamentos para veranistas, na verdade apenas favoreceu a 
ocupação por populações de baixa renda que deram origem aos 
bairros conhecidos como Boqueirão e Mombaça, onde se inserem 
comunidades como Tingüí, Rio Seco, Rio Mole e Porto do Roça 
(SOARES, 2011, p. 39). 
 

 
O que é possível constatar é que a especulação imobiliária e a degradação 

ambiental da lagoa fizeram com que a população dessa comunidade, que não possuía 

documentos legais de apropriação de suas terras, fosse pouco a pouco “[...] 

abandonando a atividade, a região, as tradições e comprometendo a identidade do 

grupo que não mais se comporta como uma comunidade” (SOARES, 2011, p. 116). 

A orla marítima, de acordo com a Agenda 21 (2011), ainda sofre impactos 

com “[...] a ocupação predatória e desordenada por quiosques, barracas e moradores, 

e também com plantio de espécies exóticas (amendoeiras e casuarinas) causam a 

destruição de uma faixa de vegetação pioneira de restinga [...]”. A área costeira 

também sofre com o descarte de lixo e entulho de obras de construções civis em suas 

areias e a falta de limpeza. Além da circulação irregular de vários tipos de transportes 

como: off-roads, bugres e motos, o que que também contribui para a degradação local. 

A falta de água nas residências é outro problema ocasionado pelo aumento 

do número de moradores e visitantes, principalmente na alta temporada turística e 

feriados. E isso acaba gerando a exploração e a comercialização indiscriminada das 

reservas de água potável de rios e lagoas e também das águas subterrâneas para o 

abastecimento da cidade por meio de carros-pipa (AGENDA 21 SAQUAREMA, 2011). 

Ainda sobre os impactos causados por esse tipo ocupação e turistificação, 

podemos verificar que no distrito sede - Saquarema, os imóveis que resistiram ao 

assédio imobiliário, apesar de manterem as suas fachadas, alteraram suas funções 

para usos comerciais ou mistos, pois parte das residências que ainda mantém certo 

padrão colonial estão concentradas no centro histórico da cidade (SOARES, 2011). 
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 E é também nesse centro histórico, que como já falamos, tem poucas 

características de seu passado colonial, que ainda encontramos costumes que 

revelam modos de vida simples, na venda de produtos como pães, sorvetes, frutas e 

legumes à porta dos moradores, transportados em bicicletas, carroças ou automóveis, 

costumes esses que demonstram uma certa resistência de uma identidade local, pois 

segundo Soares (2011, p. 118) “[...] mesmo que os espaços territoriais não sejam mais 

homogeneamente ocupados pelos grupos sociais originários é onde se resguarda as 

lembranças e a sensação de pertencer a um lugar”. 

Além dos danos físicos, Herculano (2004, [s/p]) destaca a insatisfação da 

população local pelos  

 

[...] transtornos causados pela perda de uma qualidade de vida que 
dizia respeito à identidade cultural, paz, segurança, convivialidade e 
limpeza. A Escola de Samba Preto e Encarnado e o Rancho Verde e 
Branco, que se digladiavam nos anos 50 em disputas acesas e 
pitorescas, deram lugar aos blocos e trios elétricos contratados. As 
serenatas noturnas na praia foram substituídas pelas caixas de som 
de dezenas de quiosques enfileirados. Em outras palavras, a cultura 
local se apassivou, tornou-se consumidora de eventos da indústria 
cultural metropolitana de massa. 
 
 

Mesmo assim, durante o período de 2000 a 2008, Soares (2011, p. 110) afirma 

que a prefeitura continuou concentrando seus esforços na promoção do turismo, ao 

desenvolver “[...] um programa de urbanização voltado para atender as necessidades 

do turista-visitante [...]”. Este programa construiu em determinadas áreas, estruturas 

e equipamentos (Figura 4, p. 73) para melhorar a imagem local e gerar conforto e a 

atratividade ao visitante. Para a autora, esse plano atingiu seu objetivo até certo ponto, 

pois motivou novos empreendimentos. Porém, não em novas áreas, mas sim 

verticalizando as áreas consideradas mais nobres. Os loteamentos de residências 

foram sendo substituídos por edifícios com até quatro pavimentos, na sua maioria de 

frente para a orla marítima. 
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Figura 4 - Os aparelhos de ginástica na Praia de Itaúna: academia ao ar livre 

 

FONTE: ALMEIDA (2015) 

 

 Essa verticalização dos imóveis (Figura 5, p. 74) em alguns bairros nos chama 

a atenção, pois o litoral do município tem quase 30 km de extensão, então o que se 

percebe é a supervalorização de determinados espaços, que se origina da 

especulação imobiliária que gerará o aumento da procura por novos espaços e 

consequentemente eliminação das construções mais antigas. A ocupação dessas 

áreas por camadas de população de maior poder aquisitivo, atraiu novas estruturas 

destinada ao comércio de alimentos e bebidas para a orla. A construção dessas 

estruturas destruiu a vegetação local, alterando assim a paisagem litorânea 

(SOARES, 2011). 

 Sobre isso, podemos perceber que o processo de apropriação e consumo dos 

espaços, segundo, Paiva (2013, p.131)  

 

[...] se impõe em relação à produção, devido ao estágio avançado do 
capitalismo, marcado acentuadamente, na contemporaneidade, pela 
emergência da sociedade do consumo, [e vai muito além] das práticas 
sociais exclusivas da produção industrial, possibilita a compreensão 
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do processo de urbanização desencadeado para o turismo e pelo 
turismo.  
 
 

É perceptível que o turismo interfere no processo de urbanização, pois de 

acordo com Paiva (2013, p.135) ele pode reforçar “[...] as transformações funcionais, 

técnicas e estruturais, formais e estéticas da cidade contemporânea, ligadas às 

práticas sociais da atividade turística”. Para o autor o turismo é eminentemente 

urbano, já que a cidade é um atrativo para os viajantes, mesmo quando o interesse 

não esteja relacionado ao lazer. Pois a cidade além de ser o principal centro de 

emissão de turistas, também pode vir a ser um centro receptivo. Para o autor a 

urbanização, pode ser impulsionada pelo turismo tanto nas cidades já constituídas 

como em lugares quase exclusivamente vocacionados para o lazer.   

 

Figura 5 – Visão panorâmica da cidade de Saquarema 

 

Fonte: CARDOSO (2015) 

 

Como podemos perceber foram inúmeros os danos físicos causados por esse 

processo de ocupação e turistificação do município de Saquarema, mas também é 

possível verificar que esses impactos ambientais resultaram em graves impactos 

socioculturais como a questão de pertencimento e a identidade cultural. E essas 

questões de identidade estão diretamente ligadas, segundo Gondar (2016) à 

construção de uma imagem sobre si mesmo, seja de um grupo ou uma sociedade.  
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Para a autora, para mantê-la deverá haver um esforço constante e a necessidade de 

exclusão de tudo aquilo que não está de acordo com a imagem que ser preservar. 

  Outra discussão levantada pela autora é a questão de reduzir a memória à 

identidade, pois “[...] quando a identidade é algo a ser preservada, a memória se 

encontra a serviço da manutenção do mesmo. E não raramente, por meio da violência” 

(GONDAR, 2016, p. 33). A autora ainda afirma que as identidades locais e 

fragmentárias também se enquadram nessa mesma lógica e relaciona a essa questão 

às comunidades locais.  

 

Que se torna hoje expressão do politicamente correto, recebendo 
incentivo oficial. A multiplicação de pequenas fronteiras facilita a 
neutralização do potencial criativo dos diversos grupos, transformando 
suas produções, seus valores e suas memórias em objetos de 
consumo de um mercado global. (GONDAR, 2016, p. 33). 
 
 

Esse processo ocorre num cenário em que qualquer grupamento, seja de 

bairros, vilas, cidades e até mesmo segmentos religiosos e de redes de 

relacionamentos de internet e etc. tem recebido o nome de comunidade (PERUZZO; 

VOLPATO, 2009).  

 De acordo com essas considerações sobre a urbanização forçada para o 

turismo, mais precisamente em espaços específicos como áreas litorâneas, é possível 

verificarmos que os processos de ocupação e de turistificação de Saquarema são 

bastante similares ao que vem acontecendo na rede urbana do litoral fluminense e até 

podemos dizer brasileiro, conhecido como turismo de segunda residência ou de 

veraneio, que está diretamente ligado ao segmento de sol e praia, que constitui um 

traço cultural da sociedade fluminense. Esta rede urbana do litoral fluminense é 

constituída por cidades de médio e pequeno portes, em sua maioria representada por 

regiões com mais de trezentos anos de ocupação territorial, que vem redefinindo 

rapidamente seu arranjo e conteúdo, formando novos eixos de urbanização 

(SOARES, 2011).   

  

2.3 TURISMO E PATRIMÔNIO NO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA 

 

2.3.1 Turismo em Áreas Naturais 
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A ‘vocação turística’ da cidade de Saquarema divulgado nos principais sites, 

blogs e jornais da cidade inclusive discutida na Agenda 21 Saquarema (2011) é o 

turismo de sol e praia e o turismo de natureza. É importante frisar que a ideia de 

vocação aqui é utilizada no sentido de uma construção histórica e não exatamente um 

atributo inato de uma cidade que se configurará como turística. O olhar sobre o turismo 

de sol e praia e o turismo de natureza na cidade, portanto, é decorrente de uma 

elaboração para esse tipo de turismo modelada ao longo do tempo (AGENDA 21 

Saquarema, 2011). 

O turismo de sol e mar, é um segmento do mercado do turismo20 que também 

pode ser reconhecido como: segmento de Sol e Praia, Turismo Litorâneo, Turismo de 

Praia, Turismo de Balneário, Turismo Costeiro, entre outros.  Sendo assim, o 

Ministério do Turismo, define esse segmento do turismo de Sol e Praia como um 

conjunto de atividades turísticas que incluem recreação, entretenimentos, ou 

descanso em praias privilegiadas pelo sol sejam elas marítimas, fluviais e lacustres 

(margens de rios, lagoas e outros) e também praias artificiais que são advindas de 

construções que simulam praias naturais à beira de lagos, represas e outros (BRASIL, 

2010). 

A partir disso, podemos confirmar o enorme potencial do Turismo de Sol e 

Praia em Saquarema, devido ao imenso litoral e sua diversidade de praias e lagoas. 

Entretanto, o litoral nem sempre foi valorizado, corroborando a ideia anteriormente 

discutida sobre o termo “vocação turística”. Segundo Paiva (2013), esse é um 

fenômeno relativamente recente, pois os espaços litorâneos tinham como principal 

função a economia ligadas as atividades portuárias, marinhas e à pesca. Essas 

atividades lembra o autor: 

 

[...] Faziam parte das funções urbanas das cidades, muito embora 
mantivessem uma distância relativa do mar, quer dizer, a negação do 
mar pela cidade constitui uma estratégia de localização, com o intuito 
de se proteger de invasões de inimigos, ao mesmo tempo em que era 
dependente dele, pelos recursos que o espaço litorâneo oferecia, na 
sobrevivência econômica da cidade e na possibilidade de expansão 
de seu domínio. A princípio, a valorização moderna dos espaços 
litorâneos se deve aos benefícios terapêuticos atribuídos aos banhos 

                                            
20 Segmentar o mercado turístico, de acordo com Dias (2005, 67) é dividir em grupos os consumidores 
“[...] relativamente homogêneos em relação a um critério adotado (idade, interesses específicos etc.) 
com o objetivo de desenvolver, para cada um desses grupos, estratégias de marketing diferenciadas 
que ajudem a satisfazer a suas necessidades e conseguir os objetivos de atração da demanda para 
determinado núcleo receptor”.  
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de mar, aos passeios de barco e às estadas nas ilhas, prescritos pelos 
médicos, imbuídos do espírito higienista, a partir de meados do século 
18 na Europa. (PAIVA, 2013, p. 139). 
 

 
De acordo com Brasil (2010), fatores como o desenvolvimento das industrias 

e dos transportes facilitaram o acesso às cidades litorâneas não só das classes altas, 

mas também das classes menos abastadas.   

 

O prestígio das áreas litorâneas em relação ao lazer no século XIX foi 
destaque na área do Mediterrâneo, que passou a ser um lugar de 
atração turística mundial, inicialmente para uma demanda seletiva e, 
a partir da década de 60 do século XX, para um turismo massivo. 
Nessa década o turismo começa a ser considerado como um 
fenômeno social, com o crescimento expressivo dos fluxos turísticos 
nas regiões litorâneas (BRASIL, 2010, P. 13). 
 
 

Sobre a difusão da modalidade de turismo de sol e praia no Brasil, o Ministério 

do Turismo afirma que: 

 

[...] o processo de expansão do Turismo de Sol e Praia se consolida 
nos anos 70 com a construção de segundas residências no litoral. O 
segmento surge no Rio de Janeiro, na faixa de Copacabana, se 
expande para as outras áreas das regiões Sudeste e Sul, e 
posteriormente para todo o litoral brasileiro. No início da década de 
1980, o Turismo de Sol e Praia passa a ser desenvolvido junto a 
margens de rios e entorno de lagos e de reservatórios interiores, sendo 
bastante comum o emprego do termo “orla” para esses ambientes 
(BRASIL, 2010, p. 13). 
 

 

A partir dessas considerações, compreendemos ainda mais o processo de 

turistificação do município de Saquarema. Como já descrevemos, foi entre as décadas 

de 1950 e 1970 que a prefeitura desse município distribuiu terras do seu litoral a 

pessoas oriundas da capital do estado que tivessem condições financeiras de 

construir casas em um determinado tempo. 

 Vimos que o turismo de sol e praia está diretamente ligado à recreação e 

divertimento, ao descanso e à contemplação da paisagem. Esses elementos aliados 

a temperaturas quentes ou amenas propícias à balneabilidade, De acordo com Brasil 

(2010, p. 17) são o principal fator de atratividade nas praias, pois: 

 

[...] Independentemente das características de cada praia, o segmento 
está associado ao número de horas de sol anual de um determinado 



78 
 

local, o que gera uma concentração muito grande de turistas nacionais 
ou internacionais nos destinos nas épocas de mais sol.  
 
 

Portanto, podemos concluir que o principal recurso do Turismo de Sol e Praia 

são as águas e os espaços que as contornam, e esses também são os principais 

recursos do turismo de lazer. Pois esses espaços também atendem a outras 

atividades como as náuticas, pesca, aventura, ecoturismo, entre outras (BRASIL, 

2010).  

Sabemos que as praias não são homogêneas, que suas características físicas 

e geográficas são diferenciadas. Além disso, os processos de desenvolvimento do 

turismo de sol e praia em cada destino também são distintos, em detrimento das 

diferentes atividades socioeconômicas locais, isto é, como esse local foi ocupado em 

termos de espaço e tempo. Podemos assim afirmar que as praias são espaços de 

multiusos (BRASIL, 2010). 

Segundo Brasil (2010, p, 17), o turismo de sol e praia está associado 

historicamente ao turismo de massa, pois concentra em determinado lugar e época 

um grande número de pessoas.  “[...] Apresenta altas taxas de sazonalidade, o que 

traz como consequência uma demanda concentrada nos meses de verão ou estiagem 

(no caso das praias fluviais) e em períodos de férias ou feriados prolongados”. 

Outra questão é que a demanda desse segmento, além da motivação 

principal, no caso das visitas as praias, quase sempre acrescenta aos seus roteiros, 

visitas a lugares distintos desse ambiente, como os espaços históricos e culturais, o 

que diversifica a oferta turística local (BRASIL, 2010). 

Por isso, e no caso do município de Saquarema, outros segmentos estão 

sendo explorados, como o turismo esportivo náutico não motorizado nas lagoas, o de 

aventura, aproveitando as duas rampas de voo livre, a pesca e outras atividades 

ligadas ao ecoturismo, como podemos verificar na citação abaixo: 

 

 [...] o município possui um mosaico único – com praias, lagoas, rios, 
lagos e montanhas –, vegetação abundante e Mata Atlântica, além de 
reunir condições geográficas propícias à prática de todas as atividades 
ligadas ao ecoturismo e ao turismo de aventura. No município há 
hotéis-fazenda, pesque-pague, pousadas, rampa de voo livre, 
cachoeiras, lagos e montanhas que são uma importante fonte de 
renda para os moradores do município (AGENDA 21 SAQUAREMA, 
2011, p. 118). 
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Sendo assim, é nesse mosaico abundante de natureza que encontramos os 

principais patrimônios desse município, como a Área de Proteção Ambiental de 

Massambaba, Reserva Ecológica Municipal de Jacarepiá - Parque Municipal de 

Vilatur, Reserva Particular do Patrimônio Natural de Mato Grosso e da Área de 

Relevante Valor Ecológico de Jaconé, além de fragmentos de florestas da Mata 

Atlântica. Outra área natural de relevância é o Parque Estadual Costa do Sol (Figura 

06, p. 79) criado pelo decreto nº 42.929 de 18 de abril de 2011 (AGENDA 21 

Saquarema, 2011).  

 

Figura 6 -  Mapa do Parque Estadual da Costa do Sol 

 

Fonte: PEC-SOL-MAPA.PNG (2011) 

 

Podemos afirmar que o município de Saquarema possui uma diversidade de 

patrimônios culturais, pois como já descrevemos o novo conceito ampliado pela 

constituição de 1988, artigo 216 incorpora também os bens naturais. 

 É importante destacar que de acordo com o Ministério do Meio Ambiente, ao 

longo da história já havia uma preocupação com a necessidade de proteger as áreas 

naturais por motivos os mais diversos: “[...] estas áreas podiam estar associadas a 

mitos, fatos históricos marcantes e à proteção de fontes de água, caça, plantas 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/PECSol-Mapa.png
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medicinais e outros recursos naturais”. Mas isso não foi suficiente para impedir a 

destruição de muitas áreas naturais (BRASIL, [s/d]). 

Por isso o governo brasileiro, através do Ministério do Meio Ambiente criou as 

Unidades de Conservação (UC) como estratégia eficaz para a manutenção dos 

recursos naturais em longo prazo. Com o intuito de alcançar esse objetivo de forma 

efetiva e eficiente, de acordo com Brasil (s/d., [s/p]). 

 

Foi instituído o Sistema Nacional de Conservação da Natureza 
(SNUC), com a promulgação da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000. 
A Lei do SNUC representou grandes avanços à criação e gestão das 
UC nas três esferas de governo (federal, estadual e municipal), pois 
ele possibilita uma visão de conjunto das áreas naturais a serem 
preservadas. Além disso, estabeleceu mecanismos que 
regulamentam a participação da sociedade na gestão das UC, 
potencializando a relação entre o Estado, os cidadãos e o meio 
ambiente.  

 

E foi atento à necessidade da manutenção de áreas de extremo valor 

ambiental que foi criado o Parque Estadual Costa do Sol que, de acordo com o 

Instituto estadual de Meio Ambiente (Inea), tem uma área de aproximadamente 9.841 

hectares, dividida em quatro setores em partes dos municípios de Araruama, Armação 

de Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Saquarema e São Pedro da Aldeia. Inclui 

restingas, brejos, mangues, lagoas, dunas, lagunas, florestas e 15 ilhas costeiras. O 

Parque tem como objetivo, segundo o Instituto Estadual do Meio Ambiente – INEA 

([s/d] [s/p]): 

 

Assegurar a preservação dos remanescentes de Mata Atlântica e 
ecossistemas associados da região das baixadas litorâneas 
(restingas, mangues, lagoas, brejos, lagunas, entre outros), 
possibilitando a recuperação das áreas degradadas ali existentes; 
manter populações de animais e plantas nativas, servindo como 
refúgio para espécies migratórias raras, vulneráveis, endêmicas e 
ameaçadas de extinção da fauna e flora nativas; oferecer 
oportunidades de visitação, recreação, interpretação, educação e 
pesquisa científica; possibilitar o desenvolvimento do turismo no seu 
interior - uma vocação natural dessa região do Estado - além de 
atividades econômicas sustentáveis no seu entorno. 
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Não menos importante está a Área de Proteção Ambiental21 (APA) de 

Massambaba. Criada pelo Governo Estadual através do Decreto 9.529 de dezembro 

de 1986, possui uma área de 9.134 mil hectares e envolve parte dos municípios de 

Araruama, Arraial do Cabo e Saquarema.  Tem como objetivos, de acordo com o Inea, 

a preservação de uma das últimas áreas remanescentes de restinga, lagoas costeiras 

e brejos, que ainda estão em bom estado de conservação e são responsáveis pelo 

abrigo de inúmeras espécies de aves migratórias e habitat de espécies vegetais 

endêmicas (RIO DE JANEIRO, [s/d]).   

Acrescenta-se a preservação dos inúmeros sítios arqueológicos, 

fundamentais para pesquisas científicas e a grande sequência de dunas ali existentes 

revestidas de vegetação protetora. A APA é repleta de belezas naturais exuberantes, 

tendo como relevante representante da sua fauna o mico-leão-dourado 

(Leontopthecus rosalia) e o lagarto-branco-da-praia (Liolaemus lutzae). Por isso, essa 

APA tem grande potencial para pesquisa científica, pesca no mar e lagoa, prática de 

esportes náuticos e atividades como caminhadas nas trilhas ecológicas, havendo, na 

sede, trilhas e mirante para fotografias (VILATURONLINE, [s/d]).  

Outra UC importante é a Reserva Ecológica Estadual de Jacarepía (REEJ), 

que está localizada integralmente em Saquarema. Foi criada pela pelo Decreto nº 

9.529-A de 15/12/86 (D.O. de 31/01/87). Segundo o Portal Saquarema ([s/d] [s/p]) o 

objetivo da reserva é de “[...] proteger de forma mais restrita os ecossistemas próximos 

ou correlacionados à LAGOA DE JACAREPIÁ até então em bom estado de 

conservação”. Essa lagoa está distante do mar cerca de 1200 metros. Cercada por 

extenso brejo, na época das chuvas fica inundada, favorecendo uma flora e fauna 

bastante diversificadas. 

A reserva está localizada entre a lagoa e o mar. De acordo com o Portal de 

Saquarema, ([s/d] [s/p]), nesta reserva encontra-se: 

 

A mata seca de restinga com árvores em torno de 20 metros, de 
troncos grossos e galhos repletos de epífitas, remanescentes de uma 

                                            
21 APAs são Unidades de conservação destinadas a proteger e conservar a qualidade ambiental e os 

sistemas naturais ali existentes, para a melhoria da qualidade de vida da população local e para a 
proteção dos ecossistemas regionais.  As áreas podem ser de domínio público e/ou privado, pela União, 
estados ou municípios, não sendo necessária a desapropriação das terras. Mas as atividades e usos 
desenvolvidos estão sujeitos a um disciplinamento específico (BRASIL, [s/d]). 
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época passada, quando grandes trechos de restinga eram revestidos 
por pujante floresta, em muitos pontos interligados à Mata Atlântica, 
formando corredores por onde se cumpria o ciclo vital e evolutivo da 
migração das espécies da fauna regional, sendo algumas endêmicas, 
como o Mico-Leão-Dourado. Segundo relatório da FEEMA, nesta 
Reserva se situa a melhor mata seca de restinga de todo o Estado do 
Rio de Janeiro, não tendo outra em igual estado de preservação. Após 
levantamento botânico pôde-se verificar que a maioria das espécies 
ali encontradas já não existe mais em outras restingas do Estado.  

 

O Portal também destaca que a reserva é um refúgio natural para o 

desenvolvimento de várias espécies representativas de nossa fauna, tanto aquática 

quanto terrestre, e de nossa flora, como: O mico-leão dourado, pequeno primata 

ameaçado de extinção, guaxinins, lontras, cobras d'água e jacarés de papo amarelo, 

estes considerados como os maiores predadores da região e ameaçados de extinção; 

Além de inúmeras espécies de aves, tais como: o pica-pau dourado, a coruja 

buraqueira, a batuíra, o gavião da restinga, o sabiá da praia, o quero-quero, o anu 

branco, o maçarico, garças, socós e outros encontrados em brejais. 

Por fim ainda temos a duas Reservas Particulares do Patrimônio Natural 

(RPPNs)22 na Serra do Mato Grosso, com 53 hectares de mata atlântica. Foram 

criadas e são mantidas pelo cantor Ney Matogrosso que se surpreendeu com a 

‘coincidência’ do nome da colina coberta de florestas que havia lhe encantado anos 

atrás, quando buscava um sítio para servir de refúgio (PORTAL G1, 2008).  

  Além dessas áreas protegidas, não podemos esquecer das inúmeras praias 

e lagoas que fazem parte dos recursos naturais do município de Saquarema. Entre 

elas destacamos as mais relevantes de acordo com o Guia de praias.com:  

 

                                            
22 As RPPNs, de acordo com o Portal O Eco foram instituídas como Unidades de Conservação de uso 

sustentável, pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). São áreas protegidas e 
administradas por particulares interessados na conservação ambiental. Foram criadas em 1990 através 
do Decreto 98.914, substituído pelo decreto nº 1.922/1996, que pretendiam promover a criação de 
áreas protegidas através da iniciativa dos proprietários particulares (PORTAL O ECO, 2014). A criação 
de um RPPN é uma iniciativa voluntária de pessoas físicas ou jurídicas proprietárias de imóveis rurais 
ou urbanos que apresentam potencial para a conservação da natureza. A partir do momento que seja 
instituída como UC, a propriedade será mantida, mas não poderá mais voltar a área comum, ela será 
uma área protegida privada perpétua (PORTAL O ECO, 2014). Fator positivo de se criar uma RPPN é 
que ela permite a isenção de Imposto Territorial Rural (ITR) e acesso a fundos de apoio à implantação 
e gestão e de instituições de conservação e pesquisa. Essas propriedades podem se transformar em 
espaços de educação ambiental e ecoturismo (PORTAL G1, 2008). 
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  Lagoa de Saquarema (Figura 7, p. 83) – É a principal lagoa do município, 

localiza-se no centro, com aproximadamente 17 km, é parada obrigatória para 

quem visita a cidade.  Foi feita uma ligação permanente entre a lagoa e o mar 

para que a regulação do sistema lagunar seja feita com frequência, a chamada 

Barra Franca, para a troca da água, e assim, deixá-la sempre em condições 

para a pesca, uma importante fonte de renda de parte da população local. Além 

da pesca, a lagoa também abriga atividades esportivas náuticas. Da lagoa é 

possível visualizar parte da cidade de Saquarema e o Morro da Cruz (um 

importante mirante do município) na entrada da cidade. 

 

 

   

Figura 7 - Lagoa de Saquarema 

 

Fonte: Baldini (2011) 

 

 Lagoa de Jaconé – Há 13 km do centro de Saquarema, encontra-se na divisa 

entre o município de Saquarema e Maricá. É uma das lagoas mais conhecidas 

da cidade, porém não a mais visitada. Com um pouco mais de 2.5 km² de água 

verde cercada por mangues e brejos, essa área é normalmente apreciada por 

pescadores, que buscam na lagoa o seu sustento, seja através da pesca por 

tarrafa ou da embarcada.  

 Praia da Vila (Fig. 8, p. 84) - Localizada no centro de Saquarema, com cerca 

de 1km de extensão, é muito frequentada por moradores e turistas. Suas águas 

são cristalinas esverdeadas, utilizadas para a prática de esportes como o surf, 

por exemplo, devido às suas ondas fortes e também para caminhadas ao longo 

http://www.guiadepraias.com.br/fotos.php?id=1221&show=att#show
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de suas areias finas e claras, e também para a contemplação do lugar a partir 

dos quiosques que ficam na calçada da praia. 

 

Figura 8– Praia da Vila 

Fonte: GLOBO.COM 2017 

 

 Praia de Itaúna (Fig. 9, p.85) - Encontra-se a aproximadamente 2 km do centro 

de Saquarema. É conhecida como templo do surf, pois as ondas dessa praia 

são perfeitas para o exercício do esporte. Águas frias, mas atraentes para 

quem gosta de esportes radicais, é sede de vários campeonatos nacionais e 

internacionais, de surf e bodyboard. Por causa dessa fama, é a preferida dos 

turistas.   

 Prainha - Recebeu esse nome por causa da sua pequena extensão, possui 

apenas 100 metros. Fica num ponto de fácil acesso em Saquarema, entre as 

praias da Vila e Itaúna, do lado da Igreja da padroeira da cidade, Nossa 

Senhora de Nazareth. É muito frequentada tanto por pescadores, como por 

turistas que vão conhecer as belezas dessa praia de águas não muito fortes 

esverdeadas. 
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Figura 9 – Praia de Itaúna 

 

                Fonte: INNOCENT, 2017 

 

 Praia de Massambaba – Possui o nome da restinga onde está localizada. Uma 

parte pertence ao município de Saquarema e a outra ao município de 

Araruama, que é chamada de Praia Seca. Com 10.5 km de extensão, a Praia 

de Massambaba, é muito tranquila, ótima para quem deseja relaxar, porque é 

praticamente deserta. Seu mar tem ondas fortes e a areia é branca e solta, um 

lugar utilizado para caminhadas, pesca e práticas de esportes. É uma praia 

com enorme diversidade de vegetação. Além da restinga, ainda tem alguns 

pontos com Mata Atlântica, por isso é uma área protegida ambientalmente, 

atraindo muitos turistas. 

 Praia de Vilatur  – Recebe o nome do bairro onde está localizada e fica a 7 km 

do centro de Saquarema. Tem 5 km de extensão formados por areias claras e 

finas e um mar gelado e cristalino. É uma praia procurada para pescar, porque 

é um lugar calmo, um pouco menos movimentado do que as outras praias da 

cidade. Geralmente os moradores da região são os que mais frequentam essa 

praia, exceto em época de alta temporada. Próximo à praia existem trilhas e 
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lagoas, que são outros atrativos dessa área que fica na restinga de 

Massambaba, depois de Itaúna. 

Podemos perceber a partir dos estudos acima que o município de Saquarema, 

desponta para a atração de turistas em busca de lazer, descanso e aventuras em 

áreas naturais, mas como vimos o turismo em áreas naturais pode ser extremamente 

impactante para esse meio ambiente, por isso antes de implementar e divulgar esse 

tipo de turismo se faz necessário desenvolver infraestruturas adequadas e a 

qualificação de profissionais para o planejamento e a realização para que esse tipo 

de atividade aconteça de forma responsável (AGENDA 21, 2011). 

 

       

2.3.2 Turismo Cultural  

 

Como veremos a seguir, o município de Saquarema também tem um conjunto 

de atrativos potenciais para o turismo cultural. De acordo com Brasil (2010, p. 14): 

 

Desde os primórdios até atualidade, a cultura continua a ser uma das 
principais motivações das viagens em todo o mundo e durante muito 
tempo as destinações eram exclusivamente os grandes conjuntos 
arquitetônicos, os museus e os lugares que abrigavam os tesouros 
materiais de culturas passadas. Com o tempo, modificou-se o próprio 
conceito de cultura, ampliou-se os limites do que os estudiosos e as 
instituições responsáveis pelas iniciativas de preservação entendiam 
como patrimônio cultural. As mudanças conceituais e das diretrizes de 
proteção à cultura tiveram influência direta na caracterização do 
Turismo Cultural, no perfil do turista cultural e na relação do turismo 
com a cultura.  

  

Diante disso, Pereiro (2009, p. 108) afirma que “[...] a natureza cultural do 

turismo é já antiga, [mas] a ligação entre turismo e cultura é relativamente recente e 

muito mais o conceito de “turismo cultural” [...]”. Ainda de acordo com Pereiro (p.108) 

o turismo era entendido pelos profissionais do setor cultural como uma atividade 

artificial e aculturadora que demonstrava pouco interesse pela cultura visitada. 

Entretanto, essa visão foi sendo alterada nas últimas décadas “[...] com a criação de 

pontes entre um campo e outro”. 

De acordo com Pereiro (2009, p. 108) o turismo cultural em relação ao turismo 

convencional e de massas, apresenta-se como: 
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[...] uma alternativa ao turismo de sol e praia, mas, num sentido 

genérico, o turismo pode ser entendido como um ato e uma prática 

cultural, pelo que falar em “turismo cultural” é uma reiteração. Não 

pode existir turismo sem cultura, daí que possamos falar em cultura 

turística, pois o turismo é uma expressão cultural. Em termos 

filosóficos toda a prática turística é cultural. Além de mais, o turismo 

pode ser pensado como uma das atividades que mais tem fomentado 

o contato intercultural entre pessoas, povos e grupos. Neste último 

sentido, o antropólogo Appadurai (1990) fala do turismo como um 

“ethnoscape”, isto é, como uma paisagem caracterizada pelo fluxo de 

bens, informação, serviços e turistas, através das fronteiras e num 

contexto de globalização. 

 

Ainda sobre o conceito de turismo cultural. É interessante considerar o estudo 

de Kõhler e Durand (2007, p. 187) que entendem que a conceituação de turismo 

cultural divide-se em dois conjuntos, um analisado a partir da demanda e o outro pelos 

aspectos da oferta. A demanda leva em consideração a motivação, percepção e 

experiências de viagens, que para os autores, “[...] não são os atributos de espaços 

ou objetos, mas as interpretações dadas à experiência turística, que definem se ela 

pode ou não ser classificada como cultural. Trata-se de um conceito baseado na 

demanda por experiências. 

Sendo assim, os autores esclarecem que essa experiência cultural pode ser 

o resultado tantos de visitas ao patrimônio edificado do local ou apenas na observação 

de como um grupo se relaciona e realiza às atividades do seu cotidiano. Outra questão 

sobre as experiências está no fato da interpretação que cada turista tem do mesmo 

objeto ou destino (KÕHLER; DURAND, 2007).  

O principal problema desse tipo de definição de turismo cultural baseado na 

demanda, segundo os autores, está na delimitação do que é atração cultural, pois a 

 

[...] dependência das experiências pessoais do turista com a atribuição 
diferenciada de significados a espaços e objetos, torna difícil definir o 
que é e o que deixa de ser uma atração cultural. [E isto] dificulta a 
operacionalização do conceito por parte do poder público (KÔHLER; 
DURAND, 2007, p. 188). 
 
 

Já as definições de turismo cultural que levam em consideração o conjunto 

das ofertas, está vinculada ao consumo pelos turistas das infraestruturas turísticas e 

atrativos classificados como culturais que podem ser:  
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[...] sítios e centros históricos, festivais, gastronomia local, centros de 
interpretação patrimonial, mercados tradicionais, museus, entre outros 
espaços, objetos e eventos.  Trata-se de um conceito baseado na 
oferta de atrações culturais, previamente classificadas como tal e 
aptas ao consumo do fluxo turístico (KÔHLER; DURAND, 2007, p. 
188). 
 
 

Para Brasil (2006, p. 13) “turismo cultural compreende as atividades 

relacionadas à vivência do conjunto de elementos significativos do patrimônio histórico 

e cultural e dos eventos culturais, valorizando e promovendo os bens materiais e 

imateriais da cultura”. Essa vivência do turista com a cultura, segundo Brasil (2006) 

pode ser compreendida pela busca do conhecimento e das experiências 

participativas, contemplativas e de entretenimento em relação aos bens visitados. Já 

os patrimônios histórico e cultural, segundo Brasil (2006, p. 14): 

 

 [...] são os bens de natureza material e imaterial que expressam ou 
revelam a memória e a identidade das populações e comunidades. 
São bens culturais, de valor histórico, artístico, científico, simbólico, 
passíveis de atração turística: arquivos, edificações, conjuntos 
urbanísticos, sítios arqueológicos, ruínas; museus e outros espaços 
destinados à apresentação ou contemplação de bens materiais e 
imateriais; manifestações, como música, gastronomia, artes visuais e 
cênicas, festas e outras. Os eventos culturais englobam as 
manifestações temporárias, enquadradas ou não na definição de 
patrimônio. Incluem-se nesta categoria os eventos religiosos, 
musicais, de dança, de teatro, de cinema, gastronômicos, exposições 
de arte, de artesanato e outros. 
 
 

Em relação à questão da valorização e promoção dos bens materiais e 

imateriais da cultura, Brasil (2006, p. 15) afirma que:  

 

[...] valorizar e promover significa difundir o conhecimento sobre esses 
bens e facilitar-lhes o acesso e o usufruto, respeitando sua memória e 
identidade.  É também reconhecer a importância da cultura na relação 
turista e comunidade local, aportando os meios para que tal inter-
relação ocorra de forma harmônica e em benefício de ambos. 
 
 

Por isso, o desenvolvimento do turismo cultural no município de Saquarema 

pode vir a ser um meio de valorização e promoção dos seus patrimônios culturais. 

Como já vimos um dos principais monumentos é a Igreja Matriz Nossa Senhora de 

Nazareth (figura 10, p. 88) tombada pelo IPHAN, e também a promotora da segunda 
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maior festa do Círio de Nazareth do Brasil. Além disso, ainda há os inúmeros 

Sambaquis como o já conhecido Museu do Sambaqui da Beirada, que é a primeira 

exposição arqueológica ao ar livre de sambaquis no Brasil. 

 Não podemos desconsiderar também outros patrimônios como: a Igreja de 

Santo Antônio, a Casa de Cultura, que abriga a Biblioteca Pública, Capela de São 

Pedro em Jaconé (ambas tombadas pelo Inepac), e o Teatro Municipal Mário Lago e 

a Casa de Cultura Walmir Ayala que foi a primeira Câmara Municipal de Saquarema, 

no século 19, e é tombada pelo Iphan e pelo Inepac, onde são realizadas exposições 

e aulas de pintura e artesanato.  

Dos seus museus é importante destacar o Templo do Rock, um espaço que, 

segundo o site Mapa da Cultura. ([s/d] já recebeu mais de 20 mil visitantes. Ali são 

exibidas peças de roupas, discos, prêmios, livros, cartazes, filmes em VHS e outros 

materiais sobre a vida do cantor Serguei, que é morador de Saquarema e 

personalidade emblemática do local.  A casa tem um estilo cenográfico e foi construído 

pelo empresário ambientalista Russell Willd Coffin em um terreno doado pela 

prefeitura. Esse espaço é administrado pelo próprio artista, onde ele também reside. 

Normalmente é o próprio cantor quem recepciona os visitantes e conta histórias de 

sua carreira e de roqueiros internacionais. Outro Museu importante é do Vôlei, que se 

localiza dentro do Centro de Desenvolvimento do Vôlei, em Barra Nova (RIO DE 

JANEIRO, 2013).  

Um ponto cultural muito emblemático é o Mirante do Morro da Cruz, que tem 

esse nome, segundo o Portal Saquarema (2011), por estar localizado entre os distritos 

de Bacaxá e de Saquarema, nele foi erguida em 1930 uma cruz de madeira, tornando-

se um ponto onde os romeiros vinham agradecer à Santa Cruz a cura de seus 

problemas de saúde. A cruz com o passar dos anos foi destruída pelas intempéries 

do tempo e por isso o local ficou muitos anos sem esse símbolo cristão. Mas no dia 

22 de abril de 2000, em comemoração aos 500 anos do descobrimento do Brasil, uma 

cruz metálica com 15m de altura, foi instalada com uma missa solene nesse mesmo 

morro da antiga cruz. Hoje ela é mantida iluminada à noite e é o marco da Santa Cruz 

em memória da primeira missa celebrada no Brasil. 

No tocante às ações culturais, podemos destacar a feira de artesanato da 

Praça Oscar de Macedo Soares; a Feira Cultural de Saquarema (RIO DE JANEIRO, 

2013) e as Festas Católicas, pois como já descrevemos, este município teve fortes 

influências religiosas, por causa da sua formação histórica. Essas festas, segundo 
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Tupy (2018) chegaram com os colonizadores portugueses, dentre elas as Folias do 

Divino e as Folias de Reis, e as demais festas em homenagem aos santos católicos 

que dão nome às capelas, como o Círio de Nazareth, reconhecido como a festa 

católica mais importante da região.  

Contudo, de acordo com Tupy (2018) não é apenas a comunidade católica 

que comemora o dia de seus santos, mas também os adeptos das religiões como a 

umbanda e o candomblé que também celebram, dentro do sincretismo religioso, o Dia 

de São Jorge/dia de Ogum, e o Dia de São Pedro como o Dia de Xangô, havendo 

ainda a Festa de Santa Sara, padroeira do povo cigano. 

Como já vimos nesse capítulo, por causa do processo de ocupação de 

Saquarema, o município possui traços e influência de diversos grupos étnicos, como 

os indígenas, afrodescendentes, comunidades quilombolas e a população caiçara, 

mas, segundo a Agenda 21, (2011) há pouca informação sobre atuação desses 

grupos na localidade e por isso, devem ser mapeados e assim descobrir e valorizar a 

história desses grupos tradicionais, além de desenvolver políticas públicas que 

promovam a participação dos representantes dessas comunidades tradicionais para 

a ressignificação de suas culturas. 

Podemos afirmar que o município possui diversos patrimônios culturais reais 

e potenciais. Abaixo destacamos os três principais: a Igreja de Nossa de Nazareth, a 

festa do Círio de Nazareth e os sambaquis.  

 Igreja de Nossa Senhora de Nazareth (Figura 10, p. 90): A história do culto à 

nossa Senhora de Nazareth de Saquarema é muito interessante. Considerado 

um dos mais antigos do país está envolto a relatos que foram passados de 

geração a geração.  
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Figura 10 - Igreja de Nossa Senhora de Nazareth 

 

             Fonte: Arquivo Pessoal 

Conta-se que durante uma violenta tempestade, uma imagem de Nossa 

Senhora de Nazareth foi encontrada por pescadores de Saquarema em uma 

pedra, à beira mar, próximo ao penhasco entre o mar e a lagoa. Por isso, neste 

local, no ano de 1630 foi construída uma capela que, ao passar dos anos, ficou 

em estado precário, e uma nova capela começou a ser construída pelos 

devotos, em um local mais perto da Vila de Pescadores, distante da antiga 

igreja (AGENDA 21, 2011). 

Mas toda vez que a imagem era levada para o local onde estava sendo 

construída a nova capela, no dia seguinte a imagem desaparecia e era 

encontrada no alto do morro. Devido a isso, a nova igreja foi construída, no 

mesmo lugar da antiga capela, no ano de 1837, em pedra e cal (AGENDA 21, 

2011). 

O templo da Igreja de Nossa Senhora de Nazareth (Figura 10, p. 90) ou Igreja 

da Matriz é considerado um dos primeiros templos erguidos em devoção à 

Santa de Nazareth. Também é o cartão postal da cidade, por estar localizada 

no alto do morro que fica entre a paia da Vila e a praia de Itaúna. Por isso tem 

uma vista deslumbrante.  

Possui uma nave única e um corredor lateral junto da torre sineira. Ao fundo 

fica o Cemitério Municipal, que abriga em uma pequena capela a imagem da 

virgem achada pelos pescadores. Foi tombada pelo Instituto Estadual do 

Patrimônio Cultural (Inepac) em 2001 (MAPA DA CULTURA RJ, [s/d]).     
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 Festa do Círio de Nossa Senhora de Nazareth (Figura 11, p. 92): Como já 

descrito a festa do Círio da Nossa Senhora de Nazareth, é o evento cultural 

mais importante do município. Normalmente são quatro dias de festa que 

antecedem a data do dia 8 de setembro (dia que foi encontrada a santa), com 

uma programação religiosa e cultural em homenagem à Nossa Senhora de 

Nazareth. A festa a cada ano vai sendo renovada com atrações como a 

procissão de barcos, que percorre a Lagoa de Saquarema em direção ao 

Centro, o Círio das Rodas, uma romaria de bicicletas (carros e motos 

ornamentados que vão de Bacaxá até a igreja Matriz, no centro de Saquarema) 

e uma Cavalgada de Nossa Senhora de Nazareth, com concentração no bairro 

da Raia (O SAQUÁ, 2010). 

A festa conta tradicionalmente com a celebração de missas em diferentes 

horários e a tradicional procissão pelas ruas do Centro, seguida de uma grande 

queima de fogos. Essa transforma toda a cidade desde o trânsito às montagens 

de barraquinhas com souvenires, artesanatos e alimentação e palco para 

shows onde há a apresentação de artistas locais (O SAQUÁ, 2010; O SAQUÁ 

2013). 

 

Figura 11– Festa do Círio de Nossa Senhora de Nazareth da Cidade de Saquarema (RJ) 

 

     Fonte: JORNAL O SAQUÁ (2013) 
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 Os Sambaquis: São sítios arqueológicos encontrados por todo o litoral 

brasileiro. De origem indígena a palavra sambaqui significa amontoado de 

conchas, que corresponde a estruturas arqueológicas que “[...] registram locais 

onde populações humanas pré-históricas habitavam temporária ou 

permanentemente, constituindo-se pelo predomínio de conchas, e ossos de 

animais, sobretudo de peixes” (KNEIP, 2001, p. 93). 

Como sítios arqueológicos, os sambaquis fazem parte do conjunto do 

Patrimônio Cultural Brasileiro pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 

216, esses bens são definidos e protegidos pela Lei nº 3.924, de 26 de julho de 

1961 e são considerados bens patrimoniais da União. O Centro Nacional de 

Arqueologia (CNA), criado pelo Iphan tem como objetivo o fortalecimento 

institucional da gestão desse patrimônio, normatizada pelo Decreto nº 6.844, de 

07 de maio de 2009. Para isso ele vem desenvolvendo políticas e estratégias 

para a gestão do patrimônio arqueológico, e a modernização dos instrumentos 

(IPHAN, [s/d]). 

Dos 24 sambaquis de Saquarema descobertos pela Arqueóloga Lina Kneip, só   

restaram 4, o Manitiba 1, da Pontinha, Jaconé e o da Beirada.  O da Pontinha 

está localizado no loteamento Jardim Barra Nova, ao lado do Sambaqui da 

Beirada, mas apesar de estarem próximos geograficamente, eles não são um 

mesmo sambaqui, pois além das variações culturais significativas, existem as 

cronológicas, pois o sambaqui da Beirada é o mais antigo e o da Pontinha o 

mais recente no município (CRANCIO, 2010). 

O Sambaqui da Pontinha foi datado de 1790 anos A.P. (antes do presente), e 

considerado o único sambaqui do Brasil que apresenta hábitos funerários de 

cremação por toda sequência arqueológica. Nestes dois sambaquis, pode-se 

observar como os sambaquieiros eram artesãos hábeis na arte de lascar o 

quartzo, produzindo artefatos lascados bem elaborados e em grande 

quantidade (CRANCIO, 2013). 

Já o sambaqui de Manitiba I, é o maior sambaqui já pesquisado no município, 

tem uma área total avaliada em 6000 m², possui 7 camadas de ocupação, sua 

camada mais antiga data em 4.270 anos A.P. e a mais recente, 3810 anos A.P. 

(KNEIP, 2001). Está situado próximo à avenida Litorânea, recém asfaltada, por 

isso, segundo o Jornal O Saquá (2013) está permanentemente ameaçada de 

http://portal.iphan.gov.br/uploads/legislacao/Constituicao_Federal_art_216.pdf
http://portal.iphan.gov.br/uploads/legislacao/Constituicao_Federal_art_216.pdf
http://portal.iphan.gov.br/uploads/legislacao/Lei_3924_de_26_de_julho_de_1961.pdf
http://portal.iphan.gov.br/uploads/legislacao/Lei_3924_de_26_de_julho_de_1961.pdf
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invasão e sofrendo nos últimos anos a ação de vândalos com queimadas da 

restinga, vegetação local (JORNAL O SAQUÁ, 2013). 

O sambaqui de Jaconé, está inserido no Parque Arqueológico e Ecológico de 

Jaconé. Ele ainda não foi pesquisado, mas parte dele já foi destruído por obras 

de loteamento. Foi datado em 3760 anos A.P., em sua base, com 3350 anos 

A.P., em sua superfície. Está coberto por densa vegetação de restinga 

(CRANCIO, 2010). 

O sambaqui da Beirada, é o de maior destaque denominado como Praça do 

Sambaqui da Beirada. As pesquisas sistemáticas do Sambaqui da Beirada 

iniciaram em 1987 por uma equipe interdisciplinar de especialistas no campo 

da arqueologia, antropologia, biologia, botânica e geologia, coordenada pela 

pesquisadora Lina Maria Kneip, da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(CRANCIO, 2010).  

Nele foram encontrados resquícios de fogueiras, sepultamentos que revelaram 

práticas funerárias ainda não evidenciadas em sítios litorâneos além de ossos 

de vários espécimes da fauna local, artefatos elaborados a partir de restos 

alimentares compostos principalmente de espinhos, ossos de peixes, dentes 

de mamíferos entre outros para a confecção de armas, adornos e instrumentos. 

Também foram encontrados artefatos lascados de quartzo pegmatito, todo 

esse material encontra-se em exposição no local (KNEIP, 2001). 

Este sítio encontra-se protegido na Praça do Sambaqui da Beirada (Figura 12 

e 12 p. 94), que se localiza entre a Rua do Sambaqui da Beirada e a Rua 

Arqueóloga Lina Maria Kneip, em Barra Nova, próximo à Avenida Litorânea no 

município de Saquarema, sendo a primeira exposição arqueológica ao ar livre 

de um sambaqui no Brasil (CRANCIO, 2010). Datado através de radio carbono 

entre 3.300 e 5.300 A.P.  (KNEIP, 2001).  Inaugurado em 31 de maio de 1997, 

está cadastrado com o nº RJ 00279 no Cadastro Nacional de Sítios 

Arqueológicos (CNSA) do IPHAN (IPHAN, 1997). 
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Figura 12- Exposição a céu aberto do 
Sambaqui da Beirada. 

 
Fonte: ARQUIVO PESSOAL  

 Figura 13- Local de recepção dos 
visitantes 

 
Fonte: ARQUIVO PESSOAL  

 

Nele também se encontra preservada densa vegetação de restinga com mais 

de 1000 espécimes, em uma área de 7000 m², representada pela disposição 

em mosaico, composição florística e espécies de valor medicinal e alimentar 

(CRANCIO, 2010), a maioria dessas espécies está catalogada (Figura 14, p. 

95), e o visitante pode reconhecê-las através de um catálogo entregue na 

recepção do Museu ao ar livre. 

Apesar da importância e estratégias adotadas pelo Museu do Sambaqui da 

Beirada, esse patrimônio é pouco divulgado e reconhecido pelas autoridades e 

comunidade local. Ao visitar o local o visitante se depara com um espaço de 

recepção com pouca infraestrutura física e pessoal. Nesse espaço encontra-se 

uma exposição de artefatos e de souvenires à venda.  

Quem vai visitar o local também encontra dificuldade de encontrá-lo, pois não 

há sinalização turística do mesmo na cidade, mesmo assim é possível 

identificar através do livro de registro de visitantes que o espaço recebe 

visitantes nacionais e internacionais, normalmente pesquisadores e 

especialistas da área de arqueologia e estudantes de todos os segmentos do 

ensino básico ao universitário, principalmente da cidade do Rio de Janeiro. 

Desde a sua abertura, em 31 de maio de 1997 até 31 de maio de 2017 o espaço 

recebeu um pouco mais de 35.000 visitantes. 
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Figura 14 - Espécie de Restinga catalogada da Reserva Natural da Praça do Sambaqui da 

Beirada. 

 
Fonte: ARQUIVO PESSOAL 

Importante destacar que as exposições ao ar livre dos três esqueletos 

encontrados nas escavações estão em processo de deterioração, pois a resina 

e o bllindex colocado para proteção não foram suficientes para a preservação. 

Segundo o Jornal O Saquá (2010) no dia 17 de Outubro de 2010, foi assinado 

um convênio do Museu Nacional com a Prefeitura Municipal, para a replicação 

dos esqueletos expostos que estão se deteriorando com a ação do tempo, por 

futura exposição que substituiria os atuais esqueletos por réplicas de resinas 

de poliéster (JORNAL O SAQUÁ, 2010). Mas até o momento de acordo com os 

funcionários do local esse projeto ainda não foi realizado. Acrescenta-se como 

agravante o fato da destruição do Museu Nacional por um incêndio, no mês de 

setembro de 2018. 

Apesar do sambaqui da Beirada, estar em uma condição de proteção melhor 

do que os outros três sambaquis, como vimos, ele também sofre por falta de 

investimentos públicos. Os sambaquis de Saquarema estão em constante 

ameaça, como já foi relatado acima, por causa das invasões constantes de 

suas áreas, e também por falta de investimentos do poder público para que os 

projetos de preservação sejam implementados.  

 

Pelo que foi exposto, percebemos a diversidade e a importância do patrimônio 

cultural do município de Saquarema e de como esse patrimônio pode incrementar o 

turismo local. Mas para isso acontecer, o planejamento dessa atividade é primordial 

como investimento em infraestrutura de apoio e turística, treinamento e qualificação 
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da mão de obra e principalmente a conscientização da população local, através da 

educação turística, ressaltando as especificidades da atividade turística seus impactos 

positivos e negativos e a importância da valorização dos bens culturais locais.  

No item abaixo vamos estudar o programa de educação turística que foi 

implementado a partir do ano de 2001 nesse município. 
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3. ANÁLISE DOS RESULTADOS DA PESQUISA DE CAMPO 

 

Neste capítulo apresentamos o histórico e o desenvolvimento da inclusão da 

disciplina de Estudos Turísticos no ensino fundamental II das escolas públicas do 

município de Saquarema e analisamos os principais programas curriculares dessa 

disciplina. Apresentamos também os resultados e análise comparativa da pesquisa 

de campo. 

Como metodologia foram utilizadas a pesquisa bibliográfica e documental, 

tendo como recursos livros, artigos, Leis e outros documentos. Procedeu-se também 

à análise documental de três programas curriculares da disciplina de Estudos 

Turísticos, sendo o primeiro programa da fase inicial da inclusão dessa disciplina; o 

segundo programa (que estava vigente no ano de 2016, início dessa pesquisa); e o 

Terceiro o programa (que foi atualizado no final do semestre do ano 2017 com vigência 

em 2018).  

Outra metodologia foi a pesquisa de campo, que constou de ferramentas como: 

Estudo do Meio, Entrevistas e aplicação de questionários. 

O Estudo do Meio foi realizado no dia 12 de junho de 2018 no município de 

Saquarema, foi uma atividade pedagógica organizada e realizada pelo professor 

regente Dr. Ari da S. Fonseca Filho e alunos da disciplina optativa Educação Turística 

do PPGTUR - Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Turismo da 

Universidade Federal Fluminense. A participação desta pesquisadora foi como 

convidada por estar realizando a presente dissertação, um dos objetos de estudo 

dessa prática pedagógica, e por ser professora e representante da Escola Técnica 

Helbert Vignole Muníz situada nesse município. O Estudo do Meio, segundo Lopes e 

Pontuschka (2009, p. 174), é uma prática pedagógica “[...] interdisciplinar que visa a 

proporcionar para alunos e professores contato direto com uma determinada 

realidade, um meio qualquer, rural ou urbano, que se decida estudar [...]”.  Isto é, de 

acordo com os autores, professor e alunos vão interagir com um determinado lugar 

com o objetivo “[...] de verificar e de produzir novos conhecimentos (LOPES; 

PONTUSCHKA, 2009, p. 174). 

Também foram realizadas entrevistas semiestruturadas com o Presidente 

Regional da ABBTUR/RJ Elzário Pereira Junior, o coordenador Pedagógico da 

Secretaria de Educação do município de Saquarema (RJ), Robledo dos Santos 

Gomes, a Turismóloga da Secretaria de Turismo, Simone Monteiro Salgado, a 

Coordenadora da Disciplina de Estudos Turísticos, Dielle Machado Ronfine e 6 
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professores que atuam ou atuaram como professores da disciplina de Estudos 

Turísticos, entre os meses de março a setembro de 2018. A escolha desses 

professores foi de acordo com indicações de contatos realizados por esta 

pesquisadora no decorrer do período que atuou como regente dessa disciplina, mas 

levando em consideração a localização das escolas onde esses profissionais estão 

ou estavam alocados, buscando contemplar na amostragem cada um dos principais 

espaços do município: o turístico, o comercial, e o periférico e rural.  

Todos esses profissionais são licenciados em turismo. Dois deles também 

possuem graduação e mestrado em História e dois são mestrandos em Turismo.  Das 

entrevistas, quatro foram presenciais e gravadas em áudio e duas realizadas por 

telefone e também gravadas em áudio.  Desses entrevistados, cinco são professores 

efetivos do quadro da rede municipal escolar, aprovados no último concurso público 

(2015), e um trabalhou com contrato por tempo determinado entre os anos de 2014 a 

2016.  

Outra ferramenta utilizada na pesquisa de campo foram questionários 

aplicados com questões fechadas e abertas aos alunos que estão cursando o 6º e o 

9º ano do ensino fundamental II em três escolas públicas, que se localizam nas três 

principais áreas do município de Saquarema (RJ): a turística, a comercial, a periférica 

e rural. A escola Padre Manoel está situada nas proximidades do principal centro 

comercial do distrito de Bacaxá. Nessa instituição, os questionários foram aplicados 

no dia 17 de abril de 2018. Já a escola Orgé Ferreira dos Santos está localizada no 

distrito sede que é a principal área turística deste município. Ali os questionários foram 

aplicados no dia 18 de Junho de 2018. A terceira escola investigada, Jardim Ipitangas, 

está localizada na área periférica do distrito de Bacaxá, tendo sido aplicados os 

questionários também no dia 18 de junho de 2018. 

Para a aplicação dos questionários foi solicitada a autorização de cada 

direção das escolas pesquisadas. As turmas foram indicadas pela coordenação de 

turno com a permissão do professor regente de cada classe. Os questionários foram 

aplicados por esta pesquisadora, que apresentou aos alunos os objetivos da pesquisa 

e solicitou a colaboração de todos, explicando que poderiam ficar à vontade para 

responder as perguntas, com sinceridade e sem a preocupação de certo ou errado. 

Para que houvesse melhor entendimento das perguntas foi realizada a leitura das 

perguntas.  

A técnica de grupo focal foi realizada com 6 alunos egressos, então 

matriculados no terceiro ano do curso médio Técnico em Hospedagem da Escola 
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Técnica Estadual Helber Vignole Muniz, no município saquaremense. As conversas, 

realizadas no dia 24 de abril de 2018, foram gravadas em áudio, com autorização dos 

presentes.  

 

3.1 PROCESSO DE INCLUSÃO DA DISCIPLINA DE ESTUDOS TURÍSTICOS NO 

ENSINO FUNDAMENTAL II NO MUNICIPIO DE SAQUAREMA (RJ) 

 

O processo de implantação da disciplina de Estudos Turísticos se deu a partir 

do ano 2000, por iniciativa da Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento 

Econômico, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SMEC), 

de Turismo de Saquarema, juntamente com a Companhia de Turismo do Estado do 

Rio de Janeiro (TurisRio) e a Associação Brasileira de Bacharéis de Turismo do Rio 

de Janeiro - ABBTUR/RJ (SILVA JÚNIOR, 2006). 

Em fevereiro de 2001 começou a elaboração de um Plano de 

Desenvolvimento da Disciplina de Estudos Turísticos, que tinha como base 

orientações para a implantação da disciplina na rede pública escolar local. Essa 

iniciativa contou com os incentivos da TurisRio, da Secretaria de Turismo e 

Desenvolvimento Econômico do município de Saquarema, da ABBTUR/RJ e da 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura do Município de Saquarema (SILVA 

JUNIOR, 2006). 

Na primeira fase, de acordo com Silva Júnior (2006), foi elaborado o conteúdo 

curricular da disciplina de Estudos Turísticos. Essa etapa preliminar teve a duração 

de três dias e contou com a participação de 16 professores colaboradores das áreas 

de História, Geografia e Biologia que se apresentaram como voluntários para lecionar 

a nova disciplina.  

Para isso, foi realizado um trabalho de capacitação, utilizando a técnica de 

enfoque participativo, umas das metodologias utilizadas durante o PMNT, que “[...] 

Constava de exposições de targetas, os participantes, a partir de perguntas e do 

auxílio do moderador iam registrando e construindo, em conjunto, um corpo de ideias 

consensuais” (SILVA JÚNIOR, 2006, p. 76). Depois de muitas etapas da atividade de 

construção do conteúdo, foi elaborada uma minuta de ementa e a partir disso os 

participantes elaboraram:  

 

Uma lista de atividades pedagógicas que poderiam ser usadas para 
introduzir, por série, os vários tópicos, tais como: visitas técnicas, 
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dramatizações, jogral, mural, maquete, cartilhas elaboradas por 
alunos sobre a cidade para os colegas das séries anteriores. 
Posteriormente foram destacados os temas transversais sugeridos 
nos Parâmetros Curriculares Nacionais, que deveriam estar alinhados 
com a ementa de cada série, tais como: ética, cidadania, saúde, 
identidade cultural e Meio Ambiente (SILVA JÚNIOR, 2006, p. 77). 
 

 

Para o autor, “[...] a realização desse trabalho foi fundamental para que, em 

fevereiro de 2002, fossem estabelecidos pela SMEC os conteúdos Curriculares da 

disciplina de Estudos Turísticos” (SILVA JUNIOR, 2006, p. 77). Ainda durante a 

implantação da disciplina, de acordo com o autor, foi desenvolvido um programa para 

a habilitação de professores de várias áreas, entre elas, Artes, Geografia, História e 

Biologia das redes municipal e estadual, que voluntariamente quisessem participar do 

projeto. Foram habilitados 23 docentes na 1ª fase, com o intuito de expandir a inclusão 

da disciplina para outras escolas do município (SILVA JUNIOR, 2006). 

A proposta da disciplina de Estudos Turísticos foi aprovada pela Lei nº 

495/200123 no dia 22 de fevereiro de 2001 e passou a constar da Matriz Curricular do 

Ensino Fundamental, de 5ª a 8ª série24, no turno da noite, com apenas uma aula 

semanal, por meio da Portaria nº 005/001 da SMEC em 07 de agosto de 2001, sendo 

pulicada no Regimento Escolar Básico da Rede Municipal de Ensino25 (SILVA 

JUNIOR, 2006).  

Em fevereiro de 2003, aconteceu a Oficina de Treinamento, avaliação e 

Nivelamento, uma continuação da fase de capacitação de professores da rede 

municipal de ensino. O objetivo era continuar a capacitação de professores para a 

implantação da disciplina de Estudos Turísticos, que aconteceu como resultado da 

renovação de convênios com as mesmas entidades da primeira fase. Participaram 21 

professores do ensino fundamental, das disciplinas de História, Geografia, Artes 

Plásticas, Língua Portuguesa e Idiomas, sendo que seis já haviam participado da fase 

inicial, o que favoreceu a uma avaliação do desenvolvimento da implantação nos 

últimos dois anos (SILVA JÚNIOR, 2006). 

De acordo com as informações concedidas em entrevista26 a este trabalho 

pela turismóloga da Secretaria de Turismo de Saquarema, Simone Monteiro Salgado, 

                                            
23 A cópia da Lei está disponível no anexo A. 
24 No momento em que foi organizado este currículo, a Educação Básica, no nível de ensino 
fundamental, considerava as Séries de 5ª a 8ª, atualmente correspondendo do 6º ao 9º Ano. 
25 A cópia do Regimento Escolar Básico da Rede Municipal de Ensino do município de Saquarema-RJ 
está disponível no anexo B, 
26 Entrevista oral concedida no dia 26 de Julho de 2016, no Centro de Informações Turísticas do 
Município de Saquarema. 
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sobre o papel da Secretaria de Turismo durante a implantação da disciplina de 

Estudos Turísticos, no ano de 2006, quando a turismóloga assumiu seu cargo, a 

disciplina já fazia parte do currículo escolar no município.   

Essa profissional foi a responsável pela elaboração do material de apoio para 

os professores. Tratava-se de uma apostila com o título de Estudos Turísticos e Meio 

Ambiente, produzida com o intuito de contemplar os principais conteúdos da sua 

ementa, servindo de norte e auxílio para o planejamento das aulas dos professores 

que estavam trabalhando com essa disciplina.  Essa apostila está dividida em quatro 

módulos, que incluem os dados históricos, geográficos, dos patrimônios culturais e 

atrativos turísticos do município de Saquarema, além dos principais conceitos que 

fundamentam a temática do Turismo e do Meio Ambiente. A produção do material foi 

baseada na pesquisa em livros, artigos, revistas, folhetos e sites. Não há registro 

impresso na apostila do ano de sua organização, mas a entrevistada informou que 

produziu a apostila no ano de 2006.  

Informou também que foi palestrante durante os anos de 2006 a 2008 para os 

alunos do ensino fundamental das escolas municipais de Saquarema para motivar e 

explicar a importância da inclusão da disciplina de Estudos Turísticos. Mas ao precisar 

se licenciar durante dois anos por motivos pessoais, ao voltar, soube que as palestras 

tinham sido descontinuadas pela gestão da época. 

Sobre as exigências para ser professor da disciplina de Estudos Turísticos, a 

turismóloga confirmou as informações de Silva Júnior (2006), dizendo que “[...] não 

houve nenhuma exigência específica de formação na área de turismo; eles poderiam 

ser formados em qualquer área”.  É importante ressaltarmos como vimos acima, que 

nos primeiros anos de implantação da disciplina, os professores que assumiram a 

disciplina passaram por oficinas de capacitação. De acordo com Elzário Pereira 

Junior27, Presidente do Conselho da ABBTUR/RJ, essas oficinas foram planejadas e 

coordenadas pela ABBTUR/RJ e ministradas por Bacharéis em turismo associados 

da Instituição. Mas, essas oficinas só aconteceram até o ano de 2003. Conforme o 

entrevistado, elas foram encerradas por falta de recursos financeiros. 

Durante os anos de 2003 a 2015 a disciplina de Estudos Turísticos continuou 

tendo professores de várias áreas do conhecimento. Mas a partir de 2016, com o 

concurso público realizado em julho de 2015, foram disponibilizadas nove vagas de 

professores para a disciplina de Estudos Turísticos, que tivessem como formação a 

                                            
27 Entrevista oral concedia no dia 11 de Abril de 2018, Biblioteca da Escola Técnica de Turismo – 
CIETH. 
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licenciatura em Turismo, área de formação que é oferecida no polo do Centro de 

Educação Superior à Distância do Estado do Rio de Janeiro (CEDERJ) do município 

de Saquarema.  

De acordo com coordenador do ensino fundamental II da Secretaria Municipal 

de Educação Robledo dos Santos Gomes,28 o município possui 47 escolas, 

contemplando da creche ao nono ano. A disciplina de Estudos Turísticos faz parte da 

Matriz curricular do segundo segmento do ensino fundamental e está sendo 

ministrada em 12 escolas que contemplam esse segmento.  Da primeira convocação 

em Janeiro de 2016 a Dezembro de 2017 são 15 professores concursados atuando 

nessa disciplina. 

Um fato importante a ser destacado foi uma proposta da Secretaria de Educação 

do Município de Saquarema de excluir a disciplina de Estudos Turísticos da matriz 

curricular do 6º e do 7º ano do ensino fundamental II no final do semestre de 2017. 

Essa proposta motivou uma mobilização, via abaixo assinado no site change.org29, 

iniciada por um professor da rede municipal regente da disciplina em questão, 

solicitando que não houvesse nenhuma alteração. O abaixo assinado chegou a 806 

assinaturas, não foi possível comprovar se essa mobilização teve alguma influência, 

mas a alteração não foi realizada.  Portanto, a disciplina de Estudos Turísticos 

continua fazendo parte do currículo do 6º ao 9º ano com duas horas semanais. 

 

3.1.1. Programas Curriculares da Disciplina de Estudos Turísticos do Ensino 
Fundamental do Município de Saquarema. 
 

 A seguir analisaremos os programas curriculares da disciplina de Estudos 

Turísticos no ensino fundamental II do município de Saquarema, a partir de três 

propostas curriculares: A primeira proposta curricular descrita no Quadro 3 (p. 103 – 

104) foi elaborada durante a primeira fase (ano de 2001) pelos professores voluntários 

que estavam interessados em assumir essa disciplina.  

No Quadro 4 (p. 104 - 105) estão os conteúdos da disciplina de Estudos 

Turísticos de 2015, revisados com o apoio da Secretaria de Turismo e da coordenação 

                                            
28Entrevista concedida por escrito no dia 05 de Dezembro 2017, realizada via aplicativo whastApp 
mensseger O WhatsApp um aplicativo que começou como uma alternativa ao sistema de SMS, e agora 
oferece suporte ao envio e recebimento de uma variedade de arquivos de mídia: fotos, vídeos, 
documentos, compartilhamento de localização e também textos e chamadas de voz. (Disponível em: 
https://www.whatsapp.com/about/ (Acesso em 18 de /fevereiro de 2018). 
29  O Change.org e uma plataforma aberta de abaixo-assinado do mundo, nela pessoas do mundo todo 
podem fazer mobilizações para conseguirem apoio para causas individuais ou de grupos. O abaixo 
assinado em questão está Disponível em: http://chn.ge/2zDyFxC (acesso em 15 de Dezembro 2017). 

https://www.whatsapp.com/about/
http://chn.ge/2zDyFxC
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de Área. E no terceiro quadro (p. 103 - 104) estão o programa curricular de 2018, 

revisado no final do ano letivo de 2017, pela coordenação e professores da disciplina 

de Estudos Turísticos que foram aprovados no último concurso municipal, professores 

esses com formação específica em Licenciatura em Turismo. 

 

Quadro 3 - Conteúdos curriculares da disciplina Estudos Turísticos – Modelo 
adaptado de Silva Júnior (2006). 

Série Conteúdos Interdisciplinares Turismo 

 
5ª Série 

 História do município desde a Pré-
História; 

 Cultura e manifestações 
populares. 

 Espaço Geográfico (Meio 
Ambiente) 

 Importância da disciplina 
de Estudos Turísticos; 

 Definição de turismo. 

 Conhecer e reconhecer 
a comunidade; 

 Reconhecer o potencial 
turístico da cidade; 

6ª série  A importância de Saquarema no 
contexto social, econômico e 
político brasileiro. 

 Saquarema no Império como 
produtora de café e açúcar. A sede 
do partido conservador. Mão de 
obra negra nas lavouras de cana, 
café, serviços domésticos, etc.;  

 Espaço Geográfico: Identificação 
das zonas de proteção, conflitos 
políticos. 

 Valorização dos atrativos 
naturais, do acervo 
histórico e cultural – sua 
importância como 
provocadores do 
fenômeno turístico em 
Saquarema; 

 Sincretismo religioso em 
Saquarema; 
Manifestações religiosas 
como atrativo turístico; 

 Respeito às diferenças 
culturais e a sua própria 
cultura; 

 Oferta turística 
diferencial  

7ª Série  Desenvolvimento da infraestrutura 
local; 

 Influência dos diferentes povos na 
cultura de Saquarema; 

 Saquarema e o mundo 
globalizado; 

 Influência de outras culturas na 
vida econômica e social, no Brasil 
e no mundo; 

 História das civilizações. 

 História do turismo no 
Brasil. 

 Noções básicas do 
fenômeno turístico; 

 Oferta turística técnica 
Impactos do turismo na 
comunidade; 

8ª Série  História da Arte: Arquitetura 
colonial e contemporânea em 
Saquarema; 

 Globalização (USA e Europa); 

 MERCOSUL; 

 A influência dos blocos 
econômicos no mundo 
globalizado; 

 Influência da língua inglesa no 
vocabulário cotidiano; 

 Identificação de 
possiblidades 
profissionais no turismo; 

 Capacitação profissional 
para o turismo Impactos 
da globalização no 
turismo; 

 Segmentação de mercados 
(ecoturismo, turismo cultural, 
turismo religioso); 
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 Movimentos culturais do século 
XX; Desenvolvimento Industrial; 

 Organização política do Brasil e 
suas consequências; 

Fonte: Adaptação, Silva Junior, 2006, p. 78-80. 

 

 
Quadro 4– Resumo da Proposta curricular da disciplina de Estudos Turísticos da 
matriz curricular do Ensino Fundamental II, das escolas públicas do município de 
Saquarema.  - ano 2015. 

Ano CONTEÚDOS CURRICULARES 

6º Ano 

6

º  

 Conhecendo Saquarema e o seu Potencial Turístico 

 Meio Ambiente e cidadania: O cuidado com o meio ambiente e com o 
nosso corpo. 

 Explorando seu Espaço Geográfico: Aspectos Históricos, geográficos e 
culturais; 

 Turismo em saquarema: Atrativos Turísticos, Infraestrutura Turística. 

 Meio Ambiente e cidadania: Coleta seletiva do lixo. 

 Cuidando e conhecendo do nosso Patrimônio 

 Turismo e Meio Ambiente: 

 Trabalhando valores: Envolver a prática dos bons hábitos; Cuidar, 
manter e preservar. 

7º Ano 

 

 Revisando o conteúdo: Conhecendo Saquarema  

 Turismo e Meio Ambiente; 

 Turismo em Saquarema: Patrimonial, Cultural e Natural. 

 Gestão Municipal e Turismo Sustentável 

 Áreas de Proteção existentes no Estado do Rio de Janeiro  

 Ecoturismo 

 Meio Ambiente e Cidadania: O cuidado com o meio ambiente e com o 
nosso corpo. 

 Tipos de Turismo: Religioso, Aventura, Rural, Ecológico, etc. 

 Turismo no Estado do Rio de Janeiro; 

 Meio Ambiente e cidadania: Coleta seletiva do lixo. 

 A Importância da Infraestrutura no Turismo: 

 A importância da alimentação: Comidas Típicas (as oportunidades de 
negócios e empregos no mercado formal e informal) 

 A importância de Saquarema no contexto social, político e econômico 
para o Estado do Rio de Janeiro. 

 Trabalhando valores. 
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8º Ano 

 

 Turismo e sua diversidade: História do Turismo, 

 Turismo em Saquarema: Patrimonial, Cultural e Natural (revisão). 

 Atrativos Turísticos do Brasil: Festas e Feiras populares, Eventos 
Esportivos 

 Turismo Religioso no Brasil; 

 África preconceito Religioso e sua Cultura; 

 Turismo no Brasil: Importâncias, econômicas, sociais e culturais. 

 Diversidade Cultural no Brasil; Trabalhando valores: Respeito ao 
Turista; 

 Atrações Turísticas das Regiões Brasileiras; 

 Trabalhando: Meio Ambiente e cidadania; 

 Empregos Diretos e Indiretos relacionados ao Turismo; 

 Impactos do Turismo na Comunidade: desenvolvimento da 
infraestrutura local; 

 Turismo de Saúde no Brasil; 

 Saquarema e o Mundo Globalizado; 

 Organizações Governamentais e não Governamentais ligadas ao 
Turismo; 

 Passaporte e Cambio. 

 Trabalhando valores. 
 

9 
9º Ano 
 
 
 

 História do Turismo (revisão). 

 Tipos de Turismo (Atividades Turísticas no Brasil e no Mundo) 

 Turismo em Saquarema (Cultural e Natural) 

 Organizações Governamentais e não Governamentais ligadas ao 
Turismo, funções e âmbito que atuam (revisão). 

 A Importância do Turismo no Cenário Mundial para o Brasil, o Estado e 
o Município. 

 A Influência das Línguas Estrangeiras no Turismo 

 Trabalhando valores: Respeito ao Turista 

 Turismo no Mundo: Atrativos Turísticos de cada Continente: 

 Características Gerais de cada Continente: 

 Meio Ambiente e Cidadania 

 A Importância do Turismo no Cenário Mundial e sua Influência no Brasil 

 Atrativos Artificiais (Negócios que fazem Turismo) 

 Turismo e Pesca no Brasil e no Mundo 

 Meio Ambiente e a problemática nos dias atuais 

 Ecoturismo (Papel dos Cidadãos na Preservação Ambiental 

 Turismo e a Economia (dados estatísticos) 

 Trabalhando valores. 

S 
Sugestã
o de 
visitas 
 

Centro de Saquarema (História do Município) igrejas, sambaqui, templo do 
rock, associação dos pescadores, casa de cultura, orla (praia) e Centro de 
Vôlei. Visitar os bairros (rurais) conhecer seu modo de vida, trabalho e suas 
histórias, etc 

Fonte: Adaptação do Programa Curricular da Secretaria de Educação do Município de 
Saquarema. 
 
 

Quadro 5 Proposta Curricular elaborada no final do ano letivo de 2017. Vigente no 
ano de 2018. 

ANO CONTEÚDOS CURRICULARES 
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6º Ano  Introdução ao Turismo: Atrativos Turísticos; Potencialidades e 

vocação turística. 

 Conhecendo Saquarema: Aspectos históricos e geográficos e 
cultural; 

 Turismo em Saquarema: Participação comunitária;  

 Turismo e Meio ambiente: ecoturismo; Turismo Sustentável; 

 Educação Ambiental; 

 Unidades de Conservação; 

7º Ano  Conhecendo o Turismo: Conceitos de turismo (revisão); 

 História e Turismo; 

 Turismo e Sustentabilidade: Impactos positivos e Negativos; 

 Hospitalidade; 

 Turismo e Lazer; 

 Motivações e Classificações do Turismo; 

 Tipologias do turismo;  

 Importância Econômica do Turismo: Oferta e Demanda; 

 Potencialidades Turísticas Naturais e Culturais de Saquarema; 

 História do Turismo no Estado do Rio de Janeiro; 

 Atrativos turísticos por regiões do RJ (12 regiões), com destaque 

na região Costa do Sol; 

 

8º Ano  Sistema de Turismo (SISTUR); 

 Planejamento Turístico; 

 Turismo: Inclusão Social e Econômica;  

 Marketing turístico; 

 Mundiais Esportivos: Liga Mundial de Surf (WSL - World Surf 
League); Jogos Olímpicos e CBV;Copa do Mundo; 

 Os principais destinos turísticos Brasileiros e seus atrativos por 
regiões;  

 A importância das línguas estrangeiras para o Turismo; 

 Setores e Profissões do Turismo: Cursos profissionalizantes, 
Técnicos e Superiores; 

9º Ano  Turismo e Cultura; 

 Memória e Identidade: individual e coletiva; 

 Turismo e Patrimônio; 

 Ações para preservação do patrimônio; 

 A importância do cidadão no processo de preservação do 
patrimônio 

 Turismo no Mundo e seus principais pontos turísticos; 

 Países que mais recebem turistas no mundo; 

Sugestões e 
recomendações 
para aula de 
campo e sala 
de aula. 

 Visitas aos principais pontos turísticos do município de 
Saquarema; principais cidades turísticas do Estado do Rio de 
Janeiro;  

 Visitas aos patrimônios culturais do município de Saquarema; 

 Visitas aos equipamentos turísticos da cidade: restaurantes, 
hotéis; 

 Participação dos principais eventos da cidade de Saquarema;  

 Seguir sequencialmente a proposta curricular; 

 Trabalhar com exemplos da realidade dos alunos; 

 Utilizar metodologias diversificadas: como aulas externas a sala 
de aula; vídeos; filmes, etc. 

Trabalhar o conceito de Sustentabilidade em todos os anos 
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Fonte: Adaptação do Programa Curricular da Secretaria de Educação do Município de 
Saquarema 

  

Ao analisar as ementas da disciplina de Estudos Turísticos do Quadro 3 (p. 

103 - 104), Quadro 4 (p. 104 - 105) e Quadro 5 (p. 105 - 107) é possível verificar 

alterações estruturais  entre a primeira proposta e a segunda, pois ficaram mais 

objetivas e mantêm os mesmos conteúdos que enfatizam os aspectos históricos e 

geográficos do município de Saquarema – RJ e também destacam as questões 

relacionadas ao meio ambiente natural e cultural.  

Sobre a programa curricular organizado em 2017 (Quadro 4, p. 104 - 105) a 

coordenadora dessa disciplina Driele Machado Ronfini durante a entrevista gravada 

em áudio no segundo semestre de 2018, analisa que o grande diferencial do programa 

é que ele foi organizado pelos professores da disciplina, que atualmente são todos 

licenciados em Turismo, 15 concursados e 7 em contrato temporário. 

As discussões para a reorganização do programa da disciplina de Estudos 

Turísticos, segundo a coordenadora aconteceram a partir da solicitação da Secretaria 

de Educação de uma reestruturação do programa de todas as disciplinas da Matriz 

Curricular do Ensino Fundamental. As discussões aconteceram em reuniões 

presenciais, mas com pouca participação dos professores, dos 22 professores 

regentes, apenas 3 compareceram, e também por meio de um grupo organizado pelo 

aplicativo WhatsApp.  

As mudanças ocorridas com a revisão da proposta de 2015 (quadro 4, p. 104-

105) foram organizacionais e bastante significativas, é possível perceber que houve 

uma redistribuição dos conteúdos através dos anos letivos evitando que houvesse 

repetições de tema e o acréscimo de novos conteúdos como a Hospitalidade e Lazer 

ao programa do sétimo ano, mesmo assim, é perceptível que não houve alteração em 

relação ao número e complexidade dos conteúdos para serem trabalhados com 

estudantes que estão no ensino fundamental II.  

Também foram realizadas mudanças ao programa do 9º ano, houve uma 

concentração dos temas sobre Turismo, Cultura e Patrimônio que estavam 

distribuídos em praticamente todos os anos letivos com o acréscimo dos temas 

‘Memória e Identidade’. Já os temas sobre Turismo e o Mundo que praticamente 

ocupavam todos os trimestres ficaram condensados em apenas um único trimestre.   

Podemos verificar que apesar das alterações ocorridas, o programa curricular 

continua com as ênfases aos aspectos históricos e geográficos e também aos 

aspectos relativos ao meio ambiente natural e cultural. Mas um ponto significativo 
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dessa revisão são as sugestões distribuídas por ano letivo, para as chamadas ‘Aulas 

de Campo’, com indicação de pontos turísticos, patrimônios culturais e também 

eventos culturais e esportivos do município de Saquarema, além de sugestões de 

visitas a cidades do Estado do Rio de Janeiro.  

Importante destacar que essas sugestões também dão abertura para outras 

propostas de atividades de campo, desde que estejam em concordância com o 

conteúdo de cada ano letivo. 

Outra questão importante a ser ressaltada são as recomendações feitas no 

final do documento que sugerem que a proposta curricular seja seguida 

sequencialmente; que o professor busque trabalhar os conteúdos de acordo com a 

realidade dos alunos em todos os anos e que os exemplos utilizados sejam da cidade 

de Saquarema; que realize aulas diversificadas utilizando outros espaços da escola, 

além de vídeos, filmes etc., para que a disciplina possa ser interessante. Outro 

destaque dessas recomendações é que o tema Sustentabilidade seja trabalhado em 

todos os anos letivos. 

A disciplina de Estudos Turísticos, por seu caráter multidisciplinar como 

podemos verificar nos quadros 3, 4 e 5 (p. 103 - 107) permitirá a abordagem de 

assuntos relevantes para a formação dos educandos, tais como: cidadania, alteridade, 

sociabilidade, cultura, educação ambiental e patrimonial. Dessa forma, a disciplina 

poderá contemplar as propostas dos Temas Transversais dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (FONSECA FILHO, 2007b; REBELO, 1998). 

Sobre os conteúdos propostos  nos quadros 3, 4 e 5 (p. 103 - 107) é possível 

perceber que desde a elaboração da primeira proposta à atual (2018) destaca-se a 

preocupação em relacionar os conteúdos turísticos com os conteúdos dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs) e Temas Transversais, principalmente nas áreas de 

História, Geografia e Ciências Naturais, como: as questões de pertencimento e a 

valorização da História do Município de Saquarema e seu Patrimônio Cultural; O 

respeito às diferenças culturais que abrange a religiosidade e manifestações culturais; 

o reconhecimento dos impactos socioambientais, culturais e econômicos da atividade 

turística e o papel da comunidade com ações e atitudes cidadãs que possam diminuir 

ou aumentar esses impactos. 

Outro ponto importante são os objetivos dos PCNs que culminam com os 

conteúdos relacionados nos quadros 3, 4 e 5 (p. 103 - 107), pois, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais foram elaborados, segundo Brasil (1998), com o propósito de 

que ao final dos últimos 4 anos do ensino fundamental II os alunos possam: 
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Compreender e exercer a cidadania; respeitar o outro e a si mesmo; conhecer as 

características fundamentais do Brasil em suas múltiplas dimensões “[...] sociais, 

materiais e culturais como meio de construir progressivamente a noção de identidade 

nacional e pessoal e o sentimento de pertinência ao País” (BRASIL, 1998, p.6). Além 

disso, os alunos também devem:  

 

[...] conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural 
brasileiro, bem como aspectos socioculturais de outros povos e 
nações, posicionando-se contra qualquer discriminação baseada em 
diferenças culturais, de classe social, de crenças, de sexo, de etnia ou 
outras características individuais e sociais;  perceber-se integrante, 
dependente e agente transformador do ambiente, identificando seus 
elementos e as interações entre eles, contribuindo ativamente para a 
melhoria do meio ambiente; [...] (BRASIL, 1998, p.6). 

 

 

Os objetivos dos PCNs destacados acima influem diretamente nas questões 

ambientais e consequentemente nas questões dos patrimônios culturais, pois numa 

visão mais ampla o Meio Ambiente pode ser considerado, segundo Lindner (2012, p. 

14): 

[...] um sistema que envolve uma comunidade de pessoas, com sua 
parte física, em que está inserido o ambiente natural no qual os seres 
humanos interagem com os demais componentes vivos e não vivos; 
parte socioeconômica na qual se observam todas as relações de 
produção e consumo de bens materiais e de capital; a parte cultural  
na qual estão inseridas as tradições, os costumes, as normas de 
coexistência e a vivência de valores; os costumes, e, por fim a parte 
política na qual o exercício da cidadania deve orientar as ações e as 
tomadas de decisões. 

 

Já o Patrimônio Cultural, de acordo com o Instituto Estadual do Patrimônio 

Cultural é “[...] tudo o que o que a sociedade preserva com o objetivo de garantir a 

sobrevivência de sua história e de sua cultura”, tais como o patrimônio arquitetônico, 

as produções intelectuais, os bens naturais, os bens imateriais constituídos de 

costumes, tradições, folclore e ritos dos diferentes grupos que integram a sociedade 

(INEPAC, 2014, p. 27). Diante disso podemos concluir que Meio Ambiente e 

Patrimônio Cultural estão totalmente interligados, isto é, um compõe o outro.  

A partir disso ao analisarmos as propostas curriculares descritas nos quadros 

3, 4 e 5 (p. 102 - 106) nota-se que elas atendem aos objetivos dos PCNs, pois a maior 
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parte dos conteúdos que as constituem estão ligados à temática de meio ambiente e 

do patrimônio cultural, tais como:  

a) Turismo e participação comunitária no município  

b) Turismo e Meio Ambiente 

c) Turismo Sustentável 

d) Ecoturismo 

e) Educação Ambiental 

f) Preservação e Conservação do Meio Ambiente 

g) Fauna e Flora endêmica  

h) Tipos de poluição e os problemas relativos 

i)  A importância do Meio Ambiente para a manutenção da humanidade 

j)  Papel dos cidadãos e do governo na preservação do turismo. 

l) Turismo e Cultura :Cultura e Cidadania, Cultura Popular: Festas, Folclore, 

Artesanato, Gastronomia Típica, Música e Costumes. Cultura Erudita, Cultura 

Indígena e Afro-brasileira 

m) Memória e Identidade: individual e coletiva 

n) Turismo e Patrimônio  

o) Ações para preservação do patrimônio  

p) Patrimônios em risco 

q) A importância do cidadão no processo de preservação do patrimônio 

Outra questão importante a ser observada a partir da análise dos conteúdos 

citados acima, é a relevância desses temas para o turismo, pois o Meio Ambiente e o 

Patrimônio Cultural são a matéria prima do turismo, estão interligados já que o 

crescimento do turismo surge das diversas necessidades do homem a partir das 

mudanças ocorridas no meio onde ele vive, sendo assim manter o Meio Ambiente 

saudável é fundamental para a sustentabilidade do turismo (RUSCHMANN, 2004, p. 

75). 

Nesse caso a atividade turística, segundo Ruschmann (2004, p. 75) tem o 

compromisso de conservar a diversidade biológica, ou biodiversidade, considerada 

como todo tipo de formas de vida no planeta Terra, pois para a autora, “[...] uma das 

maiores motivações das viagens dos turistas se manifesta pela ‘fuga’ dos ambientes 
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urbanos e poluídos e pela ‘busca’ do contato com a natureza (ou biodiversidade) 

preservada”. 

Por isso, a relevância da temática Meio Ambiente e Patrimônio Cultural dentro 

da disciplina de Estudos Turísticos, atende à necessidade explicita já demonstrada 

por muitos teóricos que estudam os impactos da atividade turística e de seus atores 

sobre o meio ambiente contemplando a chamada Educação Ambiental e a Educação 

para o Patrimônio. 

No caso da Educação Ambiental, de acordo com a Lei Nacional de Educação 

Ambiental nº 9795, de 27 de abril de 1999, deve ser “[...] um componente essencial e 

permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em 

todos os níveis e modalidades do processo educativo em caráter formal e não formal” 

(LEI 9795/99, Art. 2º). A Educação Ambiental deve ser entendida como:  

 

os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade 
constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 
competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de 
uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua 
sustentabilidade (LEI 9725/99, ART. 1º). 
 

 

 Nesse sentido a Educação Ambiental de acordo com Brasil (1998, p. 181) tem 

como objetivo educar as pessoas para que sejam sujeitos responsáveis e sensíveis 

que “[...] saibam exigir e respeitar os direitos próprios e os de toda a comunidade tanto 

local como internacional”; para que suas práticas sejam favoráveis à conservação do 

ambiente no hoje e também para o amanhã. 

 Portanto, a Educação Ambiental, segundo BRASIL (1998, p. 182) deve ser um 

processo que contemple: 

 

[...] tanto o conhecimento científico com os aspectos subjetivos da 
vida, que incluem as representações sociais, assim como o imaginário 
acerca da natureza e da relação do ser humano com ela. Isso significa 
trabalhar os vínculos de identidade com o entorno socioambiental. Só 
quando se inclui também a sensibilidade, a emoção, sentimentos e 
energias se obtêm mudanças significativas de comportamento. Nessa 
concepção, a educação ambiental é algo essencialmente oposto ao 
adestramento ou à simples transmissão de conhecimentos científicos, 
constituindo-se num espaço de troca desses conhecimentos, de 
experiências, de sentimentos e energia [...]. 
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 A Educação para o Patrimônio segue os mesmos princípios da Educação 

Ambiental, pois ela também é um processo de ensino-aprendizagem que vai além de 

passar conhecimentos científicos, ela também precisa trabalhar a sensibilidade e a 

emoção, despertar no sujeito que a conservação do Patrimônio cultural possibilita a 

compreensão da história e memória da sua localidade e da valorização da sua 

identidade, portanto os principais objetivos da Educação para o Patrimônio segundo 

Oliveira et. al. (2005) são: 

[...] a aproximação da comunidade com o meio onde vive e colabora 
de forma direta com o Turismo através da preservação do patrimônio 
material e imaterial resgatando e preservando a identidade cultural. É 
um processo de ensino-aprendizagem que vai além de ensinar 
práticas de preservação ao patrimônio físico, pois o patrimônio vai 
muito além da matéria estando presente nas várias formas de 
expressão cultural. Portanto, deve-se partir do princípio de que o 
interesse pela preservação do patrimônio material e imaterial através 
da educação deva ser do interesse de toda a comunidade, e não de 
apenas de uma parcela dela, sendo assim necessário levar em 
consideração a diversidade de opiniões acerca do que de fato os 
representa [...] (OLIVEIRA et. al. 2015, p. 167). 

 
A Educação para o Patrimônio Cultural, segundo o INEPAC (2014) quando 

realizada com qualidade, permitirá “situações de aprendizagem integrando o processo 

cultural e seus produtos e manifestações, despertando nos alunos o interesse pelo 

ambiente histórico em que vivem e, consequentemente, a valorização de sua cultura 

e o aprofundamento no conhecimento da vida de sua comunidade” (INEPAC, 2014, 

p.17). 

A disciplina de Estudos Turísticos, por seu caráter multidisciplinar como 

podemos verificar nos quadros 3, 4 e 5 (p. 102 - 106) permitirá a abordagem de 

assuntos relevantes para a formação dos educandos, tais como: cidadania, alteridade, 

sociabilidade, cultura, educação ambiental e patrimonial. Dessa forma, a disciplina 

poderá contemplar as propostas dos Temas Transversais dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (REBELO, 1998; FONSECA FILHO, 2007b). 

A inclusão da Disciplina Estudos Turísticos, Segundo a apostila de apoio da 

Secretaria de Turismo de Saquarema, tem como objetivo a sensibilização e 

conscientização dos alunos sobre a importância do turismo para o desenvolvimento 

socioeconômico, a geração de empregos e a preservação do patrimônio local.  Como 

podemos verificar na citação abaixo: 

 

Com o objetivo de conscientizar os alunos sobre a importância 
socioeconômica da atividade turística como fator gerador de emprego 
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e renda, foi inserida na grade curricular do município de Saquarema a 
disciplina Estudos Turísticos. Mostrar aos jovens que o turismo é uma 
atividade geradora de grande diversidade de emprego, motivando-os 
a optar por profissões do setor, induzindo-os a respeitarem os turistas 
e sensibilizando-os para a preservação do patrimônio natural e 
cultural, são os objetivos específicos desse projeto. (SAQUAREMA, 
2006. p. 4). 

 

Analisando os objetivos da Educação Turística, e os conteúdos dos quadros 

4 e 5 (p. 103 - 106) constatamos que os diversos conteúdos descritos nos quatros 

anos do ensino fundamental II atendem aos propósitos principais da educação 

turística, como a formação de alunos mais conscientes do seu papel enquanto cidadão 

que reconhece a sua identidade e assim valoriza sua cultura e os patrimônios do seu 

município. 

Entretanto é imprescindível verificar se e como os conteúdos descritos nos 

quadros 4 e 5 (p. 103 - 106) estão sendo aplicados e desenvolvidos dentro ou fora 

das salas de aula e como os alunos os interpretam e os aprendem.  

Nos próximo item será apresentado o resultado da pesquisa realizada em 

campo, que foi composta por: estudo do meio e entrevistas com professores e alunos 

egressos, e questionários aplicados com os alunos que estão cursando o ensino 

fundamental II no município de Saquarema. A finalidade da pesquisa de campo foi 

verificar as afinidades e tensões entre a intencionalidade do currículo, a prática de 

ensino da disciplina e a percepção de aprendizagem dos alunos. 

 

3.2 ANÁLISE DA PESQUISA DE CAMPO 

 

3.2.1 Estudo do Meio 
 

  A atividade deu início com o encontro dos participantes para a viagem em 

micro ônibus cedido pela Universidade Federal Fluminense, às 8h, em frente ao 

Campus do Valonguinho dessa instituição, em Niterói. Durante o percurso os 

participantes se apresentaram e a programação foi revisada como segue abaixo: 

9h45 - Chegada ao município de Saquarema;   

10h – Reunião com a coordenadora Driele Rofini e professores regentes da disciplina 

Estudos Turísticos de Saquarema-RJ; 

11 h - Apresentação do projeto de extensão: Educação Turística na Educação Básica; 
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11h30min - Palestra sobre a formação e profissionalização em Turismo e Hotelaria. 

Encerramento: 12h30min; 

12h30min às 14 h - almoço livre; 

14 h às 15 h - Estudo do meio: roteiro turístico; 

15 h às 17 h - Estudo do meio: pesquisas (entrevistas com moradores, prestadores 

de serviços turísticos, turistas, gestores municipais do turismo; terceiro setor ou 

outros). 

 A reunião entre o grupo da pesquisa com a coordenadora e professores da 

disciplina de Estudos Turísticos aconteceu em uma das salas de multimídia do Centro 

Municipal de Educação Padre Manoel (descrito abaixo). Essa reunião teve como 

propósito discutir a educação turística dentro município e a apresentação do projeto 

de extensão Educação Turística na Educação Básica.  

Em um primeiro momento, a coordenadora discorreu sobre as condições do 

desenvolvimento da disciplina, principalmente sobre as conquistas a partir do ano de 

2016 com a chegada dos professores concursados e licenciados em Turismo, mas 

também sobre os principais entraves para o desenvolvimento das atividades 

pedagógicas, como a falta de recursos financeiros para as práticas de ensino em sala 

de aula e para as visitas técnicas. Foi apontada ainda a dificuldade de realizar 

reuniões técnicas e pedagógicas com a equipe de professores, por falta de 

disponibilidade de horário extra que seja aprovada pela Secretaria de Educação. 

 Essa fala também foi corroborada pelos professores presentes que, além dos 

entraves citados pela coordenadora, falaram da dificuldade de lidar com a indisciplina 

dos alunos e os obstáculos que muitos desses estudantes apresentam em relação à 

aprendizagem, como a falta de interesse, que em muitos casos estão vinculados a 

uma alfabetização incompleta ou outros problemas relacionados à dependência 

química ou emocionais. 

Após a fala dos professores, o professor Ari Fonseca apresentou a proposta 

do Projeto de Extensão Educação Turística para a Educação Básica, que tem como 

objetivo geral sensibilizar professores e alunos da educação básica para o turismo. 

Esse será implantado a partir de uma parceria entre a UFF e a Secretaria de Educação 

do município de Saquarema, com o intuito de oferecer, gratuitamente, atualização de 

conhecimentos turísticos e certificação aos professores da disciplina de Estudos 

Turísticos, habilitando-os para que sejam os multiplicadores desses conhecimentos 



116 
 
em suas unidades escolares, e assim promover e desenvolver novas práticas de 

turismo responsável e sustentável que estimulem a valorização do patrimônio cultural 

e o sentimento de pertencimento dos alunos em relação à cidade onde vivem.  

Após apresentar o projeto de extensão, a coordenadora da disciplina de 

Estudos Turísticos, Driele Rofini, agradeceu e ressaltou a importância dessa parceria 

e sua disponibilidade em auxiliar na concretização desse projeto, informando que a 

direção do Centro Municipal de Educação Padre Manoel, já havia autorizado a 

utilização de seu espaço para a execução do projeto. Os professores presentes 

demonstraram entusiasmo e interesse em participar do projeto apresentado.  

 Ao final da reunião todos os participantes foram para o auditório da escola 

para uma palestra do professor Ari Fonseca Filho sobre a Formação e 

Profissionalização em Turismo e Hotelaria, dirigida aos alunos do 9º ano do ensino 

fundamental, mas somente duas turmas foram liberadas para participar dessa 

atividade.   

Durante a palestra, o professor Ari Fonseca Filho discorreu sobre o mercado 

de trabalho da área do turismo, suas profissões e os cursos de formação de nível 

técnico e superior. No decorrer da palestra os alunos demonstraram pouco interesse, 

e, além das conversas paralelas, não participaram quando estimulados a realizarem   

perguntas.  

Na parte da tarde o grupo visitou o Centro de Informação Turística, situado Av. 

Saquarema, S/N - Praça dos Pescadores - Centro, Saquarema. Foram recebidos pela 

turismóloga Simone Salgado, que respondeu algumas perguntas sobre a atividade 

turística da cidade, como a dificuldade de realizar levantamentos de dados estatísticos 

sobre o tipo de demanda e a infraestrutura turística local devido à carência de recursos 

financeiros e humanos. 

A participação do Estudo do Meio foi importante, pois permitiu a confirmação 

dos dados já pesquisados, como a falta de informações sobre a atividade turística do 

município e a carência de recursos financeiros para a realização das atividades 

pedagógicas para o desenvolvimento da disciplina de Estudos Turísticos. Também 

proporcionou a observação do comportamento e interesse de determinados alunos do 

Centro Municipal de Educação Padre Manoel. 

A seguir, analisamos os resultados da pesquisa de campo realizada através 

das entrevistas aos professores, alunos egressos e a aplicação de questionários aos 

alunos do 6º e 9º anos do ensino fundamental II do município de Saquarema. 
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3.2.2. Análise do Resultado das Respostas das Entrevistas dos Professores, dos 
Alunos Egressos e dos Questionários Aplicados aos Alunos do 6º e 9º Anos do 
Ensino Fundamental II.  
 
3.2.2.1 Perfil das Escolas Pesquisadas 

 

A Escola Municipal Jardim Ipitangas30 (E1) está localizada na Avenida Beira 

Rio, Quadra 10, lote 26, no bairro Jardim Ipitangas, nos limites entre o distrito de 

Bacaxá e o município de Saquarema (RJ), não fica em área rural, mas segundo a 

direção da escola a maior parte dos alunos são de áreas rurais do distrito.  Quanto a 

estrutura do colégio ela é composta de 13 salas de aulas, sala de direção, de 

professores, uma sala com recursos de multimídia, um laboratório de informática com 

17 computadores e acesso à internet banda larga, sala de leitura, alimentação escolar 

para os alunos, uma sala com multimídia. Possui ainda uma sala de recursos 

multifuncionais para Atendimento Educacional Especializado (AEE), quadra de 

esportes descoberta, cozinha, refeitório e vias adequadas a alunos com deficiência ou 

mobilidade reduzida. Neste ano de 2018, são 11 turmas do ensino fundamental II com 

uma média de 27 alunos por turma, mas para o ano de 2019 serão 12 turmas o Ideb  

A Escola Orge Ferreira dos Santos (E2), está localizada na Avenida Oceânica, 

360, bairro de Itaúna, que fica situada no segundo distrito (que tem o mesmo nome 

do município, Saquarema). De acordo com a direção atual, possui 12 salas de aulas, 

sala da direção, de professores, de recursos multifuncionais para Atendimento 

Educacional Especializado (AEE), laboratório de informática, quadra de esportes 

coberta, cozinha, refeitório, biblioteca, sala de leitura, banheiro dentro do prédio, 

dependências e via adequadas à alunos com deficiência ou mobilidade reduzida.  

O Centro Municipal de Educação Padre Manoel (E3), está localizado na Rua 

Domingos Aguiar Cardoso, nº 25, no bairro do Porto da Roça, no distrito de Bacaxá 

em Saquarema (RJ). De acordo com a direção atual, sua estrutura conta com 20 salas 

de aula climatizadas, dessas 4 são multiuso, 1 laboratório de informática com acesso 

à internet, 1 laboratório de ciências e de arte, salas dos professores, coordenação, 

orientação, leitura, direção, além de uma sala multiuso, 2 cozinhas e 2 dispensas. 

A escola também possui um auditório com capacidade para 250 pessoas, todo 

montado com luz, som e equipamentos audiovisuais, quadra poliesportiva coberta, 

com 2 vestiários, 12 banheiros, pátio interno, campo de futebol society com grama 

sintética e raia de 800 metros para a prática de atletismo. Com 3.800 m2 de área 

                                            
30 Há muito poucas informações sobre a região onde está localizada a Escola Jardim Ipitangas. 
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construída. A escola tem acessibilidade para atender alunos com necessidades 

especiais, através de rampas de acesso e banheiros com portas mais largas.  Tem 47 

turmas, sendo 30 regulares e 17 turmas da modalidade de EJA – Educação para 

Jovens e Adultos. 

 Os questionários31 direcionados às turmas do 6º e do 9º anos foram elaborados 

com 8 questões, sendo 3 fechadas e 5 abertas. A única diferença entre os 

questionários está na questão de número 2, que no caso do 6º ano foi elaborada com 

6 opções ilustradas com figuras, com o intuito de atender o perfil desses estudantes. 

E, no caso do 9º ano, teve 9 opções sem figuras, com a intenção de aumentar o grau 

de dificuldade. 

Na escola Jardim Ipitangas (E1) foram respondidos 33 questionários, sendo 

20 do 6º ano e 13 do 9º ano. Na escola Orge Ferreira dos Santos foram respondidos 

45 questionários, sendo 21 do 6º ano e 24 do 9º ano. E na escola Padre Manoel foram 

respondidos 52 questionários sendo 27 do 6º ano e 25 do 9º ano. No total foram 130 

questionários respondidos. 

As respostas das questões foram analisadas quanti e qualitativamente, a 

partir da pesquisa teórica bibliográfica e documental e também dos relatos e dados 

adquiridos durante as entrevistas dos professores e alunos egressos. Elas estão 

representadas por figuras e gráfico, para que haja mais clareza na observação e 

comparação dos resultados. Para isso identificamos as escolas com os seguintes 

caracteres: Escola Jardim Ipitangas (E1); Escola Orge Ferreira dos Santos (E2) e 

Escola Padre Manoel (E3). E as turmas, foram identificadas da seguinte forma: 6º ano 

(T1) e 9º ano (T2). Os professores estão identificados por nomes fictícios: 1) Antônio; 

2) Maria; 3) Cristina; 4) Sandra; 5) Ana; 6) Paulo.  

 

3.2.2.2. Os Alunos Identificam o Local onde Moram? 
 

Essa questão teve como propósito verificar se os alunos identificam 

adequadamente o local onde eles moram.  

Ao analisar os resultados das respostas desse questionamento, figura 15 

(apêndice B, p. 155), é possível perceber que do total de alunos pesquisados, 97% 

reconhecem que moram no município de Saquarema. Os 15% dos discentes que 

                                            
31 Estão disponíveis no apêndice. 
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responderam não residir em Saquarema, são do 6º ano, e estudam na escola E1, que 

está localizada na divisa do município de Saquarema e de Araruama.  

Na avaliação dos questionários, da E1/T1 foi detectado que dos 15% dos 

alunos que responderam não morar em Saquarema, 5% responderam que não sabem 

o local onde moram e 10% deixaram a questão em branco.  

Também foi diagnosticado que dos 85% dos alunos que responderam que 

moram em Saquarema, 41% deixaram em branco o item que identifica o local em que 

eles moram; 12% responderam que moram no bairro de Praia Seca, mas esse local 

fica no município de Araruama, e 12% indicaram o lugar que moram como Região dos 

Lagos, antigo nome dado à atual Região Costa do Sol.  

Comparando as respostas dos alunos da T1, com os alunos da T2 da E1, 

percebemos que os alunos da T2, no total de 100% reconhecem onde moram, 

identificam o local de moradia, e o único aluno que informou que não mora no 

município, indicou corretamente um bairro de Araruama, como pode ser observado na 

figura 16 (Apêndice B, p. 155).  

Em relação à E2, também percebe-se, que apenas 5% dos alunos do 6º ano 

tiveram dificuldade de indicar o local onde moram; 95% deles responderam que 

moram em Saquarema. Desses, 20% deixaram em branco o quesito sobre o local de 

moradia. E o único estudante que respondeu não morar em Saquarema, indicou o 

bairro Vilatur, que como já foi descrito no subitem 2.3.1, é o local onde situa uma das 

maiores praias de Saquarema, demonstrando a dificuldade desse aluno em 

reconhecer o município que ele mora. 

Comparando o resultado da pesquisa da E2 com os alunos da T1 e T2, 

verificamos que 100% dos alunos da T2 reconheceram que moram no município e 

identificaram adequadamente o local de sua residência. 

No caso do resultado da pesquisa da E3, é perceptível que 100% se 

reconhecem como moradores de Saquarema. Desse total, apenas 8% dos alunos 

deixaram em branco o quesito que identifica o local onde moram.  

Ao analisar os resultados dessa questão, diagnosticamos que os alunos do 6º 

ano são os que têm maior dificuldade de indicar onde moram. Sobre essa questão, os 

professores entrevistados disseram que percebem essa confusão, principalmente 

entre os alunos que moram nos distritos de Bacaxá e Sampaio Correa. Para os 

professores, os alunos acreditam que esses distritos são municípios distintos, e não 

se reconhecem moradores de Saquarema, pois não entendem a divisão geopolítica 

dessa localidade.  
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3.2.2.3. Os Alunos Reconhecem os Principais Atrativos Turísticos e Patrimônios 
Culturais da Cidade de Saquarema? 
 

Nesta questão, o objetivo foi verificar se o aluno reconhece os principais 

atrativos turísticos e patrimônios culturais da cidade. Como já foi descrito, o 

questionário do 6º ano tem apenas 6 opções e o do 9º ano tem 9 opções de atrativos 

turísticos e/ou patrimônios culturais. No caso do 6º ano, duas dessas opções não são 

atrativos do município, já no caso do 9º ano são três opções que não são atrativos do 

município. Os atrativos turísticos e/ou patrimônios culturais de Saquarema, escolhidos 

para essa questão, fazem parte dos principais roteiros turísticos desse município, são 

divulgados pela Secretaria de Turismo e também são indicados como temas dos 

conteúdos do programa curricular da disciplina de Estudos Turísticos.  

Primeiramente analisamos o percentual dos números dos atrativos turísticos 

e/ ou patrimônios culturais reconhecidos pelos alunos como pertencentes a 

Saquarema e comparamos os resultados entre as turmas dos 6º e 9º anos. 

O resultado dessa questão, figura 17 (Apêndice B, p. 156), demonstra que 

39% do total dos alunos identificaram os 100% dos atrativos turísticos propostos, 

comparando as respostas dos alunos entre as turmas dos 6º e 9º anos. Percebe-se 

que 40% dos alunos das turmas do 9º ano reconheceram os 100% dos atrativos 

propostos, e as turmas do 6° ano tiveram apenas 26% de reconhecimentos dos 100% 

dos itens citados.  

Também foi possível diagnosticar que 13% dos alunos do 6º ano marcaram 

atrativos turísticos de outro município, entre os estudantes do 9º ano o índice foi 

apenas 3%. 

O melhor desempenho entre as turmas, ficou com a E2, que obteve 40% de 

marcação do total de itens propostos. O segundo lugar ficou com a E1, com 36% de 

reconhecimento, e por último a E3, que teve apenas 23% de reconhecimento dos 

atrativos culturais de Saquarema que lhes foram apresentados. 

Analisando o total das respostas, figura 17 (Apêndice B, p. 156), da segunda 

questão é possível perceber que os melhores resultados foram obtidos com as turmas 

do 9º ano, o que pode ser atribuído ao desenvolvimento dos conteúdos sobre os 

atrativos turísticos e os patrimônios culturais do município de Saquarema.  Como já 

foi descrito no subitem 2.4.1, esses temas estão inclusos na última proposta em vigor 
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até o ano de 2017, principalmente nos conteúdos do 6º ao 8º ano. Na proposta 2018, 

essas temáticas estão presentes no 6º, 7º e 9º anos.  

Segundo os 6 professores entrevistados, os atrativos turísticos e patrimônios 

culturais da cidade de Saquarema, no último programa (2017) foram itens 

desenvolvidos superficialmente no 6º ano, inclusos no conteúdo “Conhecendo 

Saquarema e o Seu Potencial Turístico.  

Ainda segundo os professores, esses assuntos foram trabalhados com maior 

ênfase no 7º, 8º e 9º anos, pois os discentes já estão um pouco mais amadurecidos 

para que esses temas possam ser desenvolvidos.   

No que se refere à interpretação do resultado dessa questão, cabe 

acrescentar que os alunos egressos participantes do grupo focal, relataram que a 

disciplina foi fundamental para que eles obtivessem maior conhecimento e até mesmo 

o descobrimento dos atrativos turísticos e patrimônios culturais da cidade a partir de 

aulas teóricas e, em alguns casos, visitas técnicas a esses locais. Os atrativos 

destacados por esses estudantes foram a Igreja de Nossa Senhora de Nazaré que 

eles consideram o maior símbolo da cidade, as praias e o Sambaqui da Beirada. 

Apenas dois entrevistados disseram ter visitado o Sambaqui da Beirada durante o 

ensino fundamental como atividade pedagógica da disciplina de Estudos Turísticos. 

 A segunda questão também evidencia os atrativos turísticos e/ ou patrimônios 

culturais com maior e menor índice de reconhecimento. Para isso, foi contabilizado o 

número de vezes que cada item foi marcado por turma. Esse fator demonstra os 

atrativos que tiveram maior reconhecimento pelos alunos das três escolas 

pesquisadas.  

Os itens em comum nos questionários para serem reconhecidos pelos 

estudantes dos 6º e 9º anos foram: A Igreja Nossa Senhora de Nazareth, a Praia de 

Itaúna, o Sambaqui da Beirada e o Templo Rock. Já os itens em comum entre os 

questionários dos 9º anos foram o Mirante do Morro da Cruz e a Cachoeira Serra do 

Roncador.   

No gráfico 01 (Apêndice B, p. 156), podemos visualizar que dos itens comuns 

entre os alunos das turmas dos 6º e 9º anos, a Praia de Itaúna obteve o maior número 

de reconhecimentos, sendo marcada 81 vezes. Já a Igreja de Nossa Senhora de 

Nazareth ficou em segundo lugar com 73 indicações. Como vimos no segundo 

capítulo, subitem 2.3.1, a Praia de Itaúna é uma das praias mais famosas do município 

de Saquarema, principalmente pela prática do surf, que a tornou conhecida 

nacionalmente por sediar importantes campeonatos mundiais. E a Igreja de Nossa 
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Senhora de Nazareth é um patrimônio histórico cultural da cidade, tombado pelo 

INEPAC, sendo sua imagem utilizada como um dos cartões-postais do município.  

O Templo do Rock ficou em terceiro lugar com 41 marcações e o Sambaqui 

da Beirada aparece em quarto lugar nas marcações. Apesar da sua importância como 

patrimônio cultural, já estudado no subitem 2.3.2, seu maior índice de reconhecimento 

foi entre os alunos do 9º ano.  

 

3.2.2.4. Quais os Pontos Turísticos e/ou Patrimônios Culturais do Município de 
Saquarema os Alunos já Visitaram? E com quem eles Realizaram essas Visitas? 
 

Nesta questão, os alunos foram indagados sobre os pontos turísticos e/ou 

patrimônios culturais de Saquarema que eles já visitaram e com quem eles realizaram 

essas visitas. O objetivo dessa pergunta foi verificar se eles já visitaram os atrativos 

e/ou patrimônios da cidade e se a escola foi responsável por essa visita. 

Ao analisar as respostas dessa questão, figura 18 (Apêndice, p. 157), foi 

possível aferir que entre as turmas dos 6º e 9º anos, 85% dos alunos, já visitaram 

algum tipo de atrativo turístico e/ou patrimônio cultural da cidade de Saquarema. 

Comparando o resultado da E1/ T1 e T2, podemos verificar que em 

percentual, 40% dos alunos da T1 deixaram a questão em branco, 15% responderam 

que nunca visitaram, e 10% responderam que não sabem se já visitaram algum 

atrativo da cidade. Já os da T2, apenas 8% deixaram em branco. Entre os alunos das 

duas turmas o atrativo mais visitado foram a Igreja de Nossa Senhora de Nazareth e 

a Praia de Itaúna. Como já sabemos essa escola está bem distante da área turística 

do município e os alunos que a frequentam, segundo informação da coordenação e 

do professor entrevistado, moram em áreas periféricas quase rurais, o que dificulta o 

acesso a esses atrativos.  

Dos alunos da E2, 92% responderam que visitaram pelo menos 1 atrativo e/ou 

patrimônio cultural. Nota-se que tanto na T1 como na T2 temos estudantes que 

disseram que já visitaram todos os atrativos, a Praia de Itaúna e a Igreja de Nossa de 

Nazareth foram os atrativos mais visitados. Esse índice de visitação pelos alunos dos 

principais pontos turísticos da cidade de Saquarema, provavelmente deve-se ao fato 

da localização dessa escola, pois como já foi descrito, ela encontra-se na principal 

área turística do município. A praia de Itaúna por exemplo, fica nos fundos dessa 

escola e a Igreja de Nossa Senhora de Nazareth, pode ser visualizada do local.  
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 Dos alunos da E3, 96% já visitaram algum dos atrativos turísticos e/ou 

patrimônios da cidade. Os atrativos mais visitados nessa turma, novamente foram a 

Igreja de Nossa Senhora de Nazareth e a Praia de Itaúna s. O Mirante do Morro da 

Cruz também aparece como um dos mais visitados pelos alunos da T2. Para 

compreendermos esse resultado, é importante lembrar que essa escola fica localizada 

entre a área comercial e a área turística do município. O Mirante do Morro da Cruz 

está localizado no mesmo bairro dessa escola, situada próxima à divisa do Bairro de 

Itaúna e é ponto de parada de muitos visitantes do distrito sede. Desse mirante a 

principal vista é da Lagoa de Saquarema, mas também é possível visualizar toda a 

cidade de Saquarema (PORTAL SAQUAREMA, 2011). 

Sobre a questão com quem os estudantes realizaram as visitas, podemos 

observar que a família foi o mais citado, com 52% do total. Apenas 12% citaram que 

a visita foi realizada com a escola e 15% deixaram a opção em branco. 

No caso da E1/T1, 35% dos alunos deixaram em branco essa questão, 20% 

informaram que nunca visitaram atrativos do município, 10% disseram não saber se 

já visitaram algum atrativo.  Dos 42% dos alunos que responderam que já visitaram 

algum atrativo turístico do município, 47% foram com a escola e 10% indicaram a 

família.  

Na E2/ T1 e T2, dos 87% que responderam já ter visitado atrativos da cidade, 

60% citaram a família e apenas 9% a escola como responsáveis pela visita e 13% 

deixaram a questão em branco. Nota-se que na T2 a escola não foi citada. 

 Em relação à E3/T1 e T2 a família foi a mais indicada como companhia para 

as visitas e a escola foi identificada apenas por 4 alunos. 

Esse resultado demonstra que a escola teve um papel importante na E1 e 

também na E2, mesmo que em menor número, na condução desses alunos para que 

eles pudessem visitar os atrativos turísticos da cidade. Entretanto, percebe-se que 

ainda está muito longe do ideal. 

 Não nos surpreende o fato de a escola não ser o principal responsável por 

levar os alunos em suas visitas aos atrativos turísticos. Ao contrário, de acordo como 

o relato dos professores durante as entrevistas, um dos maiores entraves é a 

dificuldade de realizar as visitas técnicas aos atrativos turísticos e patrimônios da 

cidade, principalmente por falta de recursos financeiros para o custo com meios de 

transporte e lanches, e também da burocracia do sistema educacional, que dificulta a 

saída com os alunos. Ainda segundo os professores, quando eles saem com uma 

turma, as demais com que eles trabalhariam naquele dia ficam sem aula e isso 
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atrapalha a rotina da escola. Outro fator que também é tido como entrave é a falta de 

documentação, isto é, uma autorização assinada pelos pais, para que os alunos 

possam sair da escola. 

Entretanto, o alto índice de visitação nos principais atrativos turísticos e/ ou 

patrimônios culturais de Saquarema também pode ser atribuído aos conteúdos 

desenvolvidos na disciplina de Estudos Turísticos. É certo que nessa pesquisa não há 

dados quantitativos que comprovem o quanto essas visitas foram estimuladas ou 

motivadas pela disciplina, contudo, nas entrevistas com os professores foi relatado 

que durante suas aulas sobre os atrativos turísticos e patrimônios culturais da cidade 

sempre estimulam os discentes a conhecerem esses locais. 

A professora Cristina relatou que a apresentação dos atrativos turísticos e 

patrimônios culturais durante suas aulas estimulou os discentes do 6º ano a conhecê-

los junto a seus familiares. Na semana seguinte dois de seus alunos a informaram que 

foram visitar a Igreja de Nossa Senhora de Nazareth e também a praia da Vila.  

 

3.2.2.5. Os Alunos Identificam as Manifestações Culturais ou Algum Lugar de 
Interesse Turístico na Localidade onde Eles Moram? 

 

Esta questão teve como objetivo verificar se os alunos conseguem identificar 

algum tipo de manifestação cultural32 ou algum lugar de interesse turístico na 

localidade onde moram.  

Na figura 20 (Apêndice, p. 158) é possível observar que somente 27% do total 

de alunos identificaram algum tipo de manifestação cultural ou lugar de interesse 

turístico onde moram. 65% disseram que não identificaram e 7% responderam não 

saber se há alguma manifestação cultural ou lugar de interesse turístico na localidade 

onde eles moram.   

Comparando as respostas das três escolas, percebe-se que a E1, obteve o 

melhor resultado, apesar de ter apenas 27% de reconhecimento dos itens propostos. 

A E2 somente alcançou 16% de identificação. Já na E3, o resultado foi ainda menor:   

apenas 8% dos estudantes indicaram algum dos itens propostos. 

Portanto podemos concluir que apesar de baixo o índice de reconhecimento 

das manifestações culturais ou lugar de interesse turístico, a E1 e a E2 se destacam 

                                            
32 As manifestações culturais, podem ser reconhecidas como patrimônio imaterial por fazerem parte 
dos bens considerados culturais de natureza imaterial que dizem respeito, de acordo com o IPHAN 
(2014, p. [s/p]), “àquelas práticas e domínios da vida social que se manifestam em saberes, ofícios e 
modos de fazer; celebrações; formas de expressão cênicas, plásticas, musicais ou lúdicas; e nos 
lugares (como mercados, feiras e santuários que abrigam práticas culturais coletivas)”.  
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com o maior índice de reconhecimento das manifestações culturais ou lugar de 

interesse turístico, como pode ser observado na figura 20 (Apêndice B, p. 158). 

Sobre as repostas sobre os tipos de manifestações e/ou lugar de interesse 

turístico, figura 21 (Apêndice B, p.159), ressaltando que as respostas, foram 

contabilizadas a partir das respostas dos 35 alunos que responderam “sim, em branco 

ou não sabe”. Foi considerado também o fato das respostas terem mais de um item. 

Do total dessas respostas, verifica-se que a Igreja de Nossa Senhora de Nazareth foi 

citada 14 vezes; 7 citações para apenas “igreja” sem identificá-la; 10 indicações para 

a festa do aniversário da cidade de Saquarema; duas citações para o carnaval; 9 

indicações de praias; 2 citações para o Mirante Morro da Cruz; três citações de festas 

religiosas e uma para o festival de motos.  

É notável o desempenho da turma do 9º da escola Orge Ferreira dos Santos, 

onde verifica-se o maior índice, isto é 18 indicações relacionadas às manifestações 

culturais da cidade. 

O resultado também indica que os alunos têm pouco conhecimento sobre as 

manifestações culturais locais. Apenas uma turma, a T2 da E2, indica corretamente 

os itens propostos. Para compreender a resultância acima, se faz necessário destacar 

aqui os relatos dos professores entrevistados sobre o baixo interesse de uma boa 

parte dos discentes em sala aula por assuntos relativos à cidade em que eles vivem. 

Isso se dá segundo esses profissionais, pelo pouco conhecimento que eles trazem 

tanto da sua realidade local e, principalmente da global, e por isso não sentem orgulho 

do lugar que moram, por não possuírem referências de outros lugares e outras 

culturas.  

 

3.2.2.6. Os Alunos Identificam as Festas Populares e Religiosas do Município de 
Saquarema? 
 

Essa questão teve como principal objetivo verificar qual o grau de 

conhecimento dos estudantes sobre esse tipo de manifestação cultural da cidade. 

Analisando a figura 22 (Apêndice B, p. 160), é possível verificar que 34% dos alunos 

identificaram pelo menos uma festa que ocorre anualmente na cidade; 28% 

detectaram pelo menos 2 festas e 15% citaram 3 tipos de festas. Portanto podemos 

perceber que 77% dos alunos conseguiram reconhecer algum tipo de festa que 

acontece na cidade de Saquarema. Mesmo assim, é perceptível que 16% 
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responderam que não sabem e 6% deixaram a questão em branco. Apenas 1% 

identificou eventos que não possuem características de festas da cidade.  

Comparando os resultados por turma, verifica-se que o número maior de 

alunos que não conhecem algum tipo de festa da cidade de Saquarema está na E1 e 

na E2, sendo a E1/T1 com 55% e a E2/T1 com 24% do número de discentes que não 

conseguiram identificar algum tipo de festa da cidade. No total, percebe-se que o 6º 

ano tem o maior índice de não identificação com 13% e o 9° ano somente 3%.  

Portanto as turmas do 9º ano foram as que obtiveram o maior índice de identificação 

das festas e também alcançaram o maior índice de identificação de mais de uma festa.  

Portanto, concluímos que o resultados dessa questão são positivos, refletem 

que no geral os alunos conseguem identificar pelo menos uma das festas que ocorrem 

na sua cidade. Mas se analisarmos por escolas, verificamos que na E1, principalmente 

entre os alunos da T1, o conhecimento é muito baixo. Como podemos ver, 55% 

desses alunos não identificaram nenhum tipo de festa municipal. Se somarmos com 

as respostas em branco e outras respostas que identificaram eventos como o 

Campeonato de Surf, chegamos a 80% desse total. Percebe-se também que os 

alunos do 9º ano são os que apresentam maior conhecimento das festas que ocorrem 

na cidade. 

 

3.2.2.7. Os Alunos e seus Familiares Gostam de Participar das Festas Populares 
e Religiosas que Ocorrem no Município de Saquarema?  
 

Nessa pergunta questionamos os estudantes se eles e a família gostavam de 

participar das festas da cidade de Saquarema. Foi questionado também o porquê das 

suas respostas. A análise das respostas dessa questão, figura 23 (p.160), percebe-se 

que 59% dos alunos gostam de participar das festas, 35% não gostam, 5% deixaram 

a questão em branco e 3% não sabem. 

 Dos motivos identificados pelos alunos do porquê deles gostarem ou não de 

participar das festas, figuras 24 (Apêndice B, p. 160) e 25 (Apêndice B, p. 162), 

detectamos entre os alunos que gostam de participar das festas, na figura 24 

(Apêndice B, p. 161) que o quesito “alegres e divertidas” destacam-se com 

aproximadamente 24% das respostas. O motivo “religioso” também está em evidência 

com 13% dos itens citados pelos alunos. 

Na pergunta “porque não gostam de participar das festas”, figura 25 (Apêndice 

B, p. 162), as respostas foram muito diversificadas, mas como destaque temos o 
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motivo religioso, com 37% das respostas. A influência dos pais fica evidente, com 13% 

das respostas, e o motivo “não gosto” também ficou com 13% das respostas. 

Verificamos que os motivos religiosos são apontados tanto pelos discentes 

que declararam que gostam de participar e os que não gostam de participar das festas. 

Nesse caso, fica evidente a influência da religião sobre a opiniões desses alunos. 

Como vimos, as principais festas de Saquarema são de cunho religioso, com o intuito 

de celebrar os Dias dos Santos da Igreja Católica, da Umbanda ou Candomblé. 

Interessante destacar aqui, que o motivo religioso, foi um conjunto de 

respostas com as seguintes frases: “Faz parte da tradição da minha família”, “sou de 

outra religião” ou “certas festas não nos convêm” e “minha religião não permite”.  

Sobre essa questão religiosa, os professores entrevistados relataram a 

dificuldade que encontraram com algumas turmas para desenvolver os temas 

referentes às festas religiosas da cidade e também sobre a cultura afrodescendente. 

O professor Antônio narrou que chegou a desistir de uma atividade de pesquisa sobre 

as festas da cidade, pois os alunos de uma determinada turma se recusaram a realizar 

a atividade, dizendo que sua religião não permitia que eles pesquisassem sobre 

“santos”. 

A professora Cristina também ressaltou a questão religiosa como um dos 

entraves para trabalhar determinados temas relativos às manifestações culturais e 

patrimônios religiosos.  

Uma aluna egressa também relatou que por ser de outra religião, nunca se 

interessou pelas festas locais. Ficou surpresa ao ouvir da sua colega durante a 

entrevista de grupo focal, que a festa do Círio de Nazareth de Saquarema era a 

segunda maior do Brasil. 

 

3.2.2.8. Os Alunos Reconhecem a quem Pertence os Pontos Turísticos da 
Cidade de Saquarema? 

O objetivo dessa questão foi identificar a quem os alunos acreditam 

pertencerem os pontos turísticos da cidade de Saquarema. Ao analisar as respostas 

dessa pergunta, figura 26 (Apêndice B, p, 163), foi possível verificar que  a maior parte 

dos alunos, 39%, acreditam que os pontos turísticos pertencem à prefeitura; 36% 

identificam que os pontos turísticos pertencem aos moradores, 15% acreditam que 

pertencem aos turistas, 6% aos moradores e turistas, 3% à prefeitura e aos turistas e 

1% deixou em branco.  
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Comparando os resultados entre as turmas do 6º e 9º ano, constatamos que 

o item “turista” está com maior índice de citações com 65% entre os alunos das turmas 

do 6º ano, já entre os alunos do 9º ano, este índice é apenas de 35%. A prefeitura 

também é um item com maior indicação, com 59%, entre os alunos das turmas do 6º 

ano, e entre os alunos das turmas do 9º ano ela está com 41% das indicações. No 

item moradores, a diferença não foi muito significativa entre as indicações dos alunos 

das turmas do 6º e 9º ano, mesmo assim, a maior indicação ficou entre os alunos do 

9º ano, com 52%, e 48% entre os alunos do 6º ano. 

O resultado dessa questão demostra que a maior parte dos alunos ainda não 

possui o entendimento que os atrativos turísticos da cidade onde vivem pertencem a 

sua população. Se somarmos o percentual entre os que consideram a prefeitura e os 

turistas, citados individualmente ou em conjunto, temos 57% desse total. Esse 

diagnóstico está diretamente ligado ao sentimento de pertencimento ao local onde o 

indivíduo vive, como já vimos, de acordo com Irving (2009), esse sentimento poderá 

favorecer o protagonismo social, pois o sujeito se reconhece como agente do 

processo de construção da realidade. 

De acordo com os professores entrevistados, essa questão de identidade e 

de pertencimento dos alunos ao seu sítio, é um dos temas mais importantes dos 

conteúdos programáticos. A professora Maria ressaltou que um dos maiores entraves 

que ela encontra ao trabalhar com esses alunos é o total desconhecimento por parte 

deles sobre a cidade onde eles moram; eles possuem uma visão limitada tanto do seu 

bairro, como do município como um todo.  

De acordo com essa professora, essa falta de conhecimento e de sentimento 

de pertencimento que os alunos apresentam sobre o seu município dificulta o 

desenvolvimento dos conteúdos relativos ao turismo. Para Maria, esse sentimento de 

pertencimento está ligado também à cidadania, que são valores fundamentais para 

desenvolver a conscientização da importância do respeito e cuidado com o seu local, 

com o outro e com as diferenças. 

Importante salientar que a proposta curricular que estava vigente nos últimos 

4 anos, não incluía a temática sobre identidade e pertencimento, mas ela estava 

implícita nos conteúdos sobre a cidade de Saquarema, como, por exemplo, no item 

“cuidando e conhecendo nosso patrimônio”.  Já na proposta curricular de 2018, o tema 

faz parte do 9º ano no item “memória e identidade: individual e coletiva”.  
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3.2.2.9. Qual a Relação dos Alunos do Ensino Fundamental II das Escolas 
Públicas do Município de Saquarema com a Disciplina de Estudos Turísticos? 
 

Essa pergunta foi dividida em letra “a” e “b”. Com o objetivo de diagnosticar 

qual a relação dos alunos com a disciplina de Estudos Turísticos, foi questionado aos 

alunos a respeito do que eles mais gostam e do que eles menos gostam nas aulas de 

Estudos Turísticos.  

As respostas foram muito diversificadas, pois os alunos poderiam indicar mais 

de um item, figuras 27 (Apêndice B, p. 163), 28, 29 e 30 (Apêndice B, p. 164), 31 e 32 

(p.165), vamos primeiramente analisar o resultado total e as que foram citadas mais 

de uma vez por turmas do 6º e dos 9º ano. Para isso, organizamos as respostas que 

tinham objetivos comuns nos seguintes itens:  

 Práticas Pedagógicas – Nesse item são consideradas as respostas que 

indicam como os conteúdos foram desenvolvidos pelos professores em sala de 

aula.  

 Visitas Técnicas – Apesar de também serem utilizadas como prática 

pedagógica, nessa análise dos dados, as visitas técnicas serão contabilizadas 

como um item individualizado, dada a sua importância como recurso 

metodológico. Incluímos aqui todas as respostas relativas a passeios aos 

atrativos turísticos, visitas e viagens para conhecer lugares diferentes. 

 Lugares – Este item inclui todas as respostas que estão relacionadas a 

conhecer, aprender sobre outros lugares, atrativos turísticos, cidades e países.  

Ao analisar as respostas dos alunos das três escolas, identificamos que as 

visitas técnicas, com 19 citações, foi o item mais representativo. Em segundo lugar, 

vem a resposta “aprender sobre novas culturas”, com 15 citações. Em terceiro, temos 

a resposta “conhecer outros lugares”, com 13 indicações. As repostas relacionadas 

às práticas pedagógicas foram citadas 9 vezes, “gosto de nada” também foi citada 9 

vezes e as respostas em branco 11 vezes. 

Comparando os itens indicados pelos alunos das turmas do 6º ano, sobre os 

que eles mais gostam na disciplina de Estudos Turísticos, identificamos que as 

principais respostas foram relacionadas às práticas pedagógicas, com 7 citações. O 

item “conhecer os lugares’ foi mencionado 5 vezes; “gosto do professor” aparece com 
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5 indicações; a fala “gosto de tudo” teve 4 menções, as visitas técnicas foram 

indicadas 3 vezes e as respostas em branco 7 vezes.  

Nas respostas dos alunos das turmas do 9º ano, em primeiro lugar ficou o item 

“visitas técnicas”, com 16 citações; “estudar e conhecer outras culturas” ficou em 

segundo lugar com 15 citações, em terceiro lugar o item “estudar e conhecer outros 

lugares” com 8 citações; em quarto lugar “gosto de quase tudo” foi mencionada 3 

vezes. As respostas que estão relacionadas com as práticas pedagógicas foram 

apontadas 2 vezes e apenas uma resposta em branco. 

Essa questão também foi dirigida aos alunos egressos, não somente em 

relação ao que eles mais gostavam das aulas de Estudos Turísticos, mas também em 

como essa disciplina contribuiu para sua formação pessoal e escolar.  

Sobre esse quesito, os alunos entrevistados destacaram a importância dos 

conhecimentos adquiridos sobre a cidade de Saquarema e seus atrativos turísticos e 

patrimônio locais, pois muitos deles, apesar de morar na cidade, não os conheciam. 

Já uma aluna ressaltou que a disciplina foi importante, pois permitiu que ela 

conhecesse a cidade e seus atrativos, já que ela era moradora do município do Rio 

de Janeiro, antes de vir morar definitivamente em Saquarema.  

Outra aluna destacou o quanto a disciplina contribuiu para o desenvolvimento 

de uma consciência sobre a importância do seu ambiente e do seu papel em relação 

aos cuidados com os bens patrimoniais da sua cidade. Ela destacou uma atividade 

externa, que realizou com sua turma e a professora da disciplina de Estudos Turísticos 

a uma praia da cidade para recolher o lixo que foi deixado pelos frequentadores do 

local. No primeiro momento, ela declarou que não gostou da experiência, mas a partir 

da explicação da professora, que justificou a importância da atividade e do cuidado 

com o meio ambiente e o patrimônio natural local, ela compreendeu que, ao visitar um 

determinado atrativo, deve recolher e levar o seu lixo, conservando assim esse 

ambiente.  

Todos os estudantes entrevistados do grupo focal disseram que os temas do 

programa curricular da disciplina de Estudos Turísticos que mais os agradaram foram 

os relacionados à cultura. Um desses alunos relatou que não gostava muito quando o 

professor limitava a temática da cultura, apenas à cidade de Saquarema, ele gostava 

de estudar sobre “[...] outros locais e países [...]”. 

Esses estudantes também ressaltaram, que foi durante as aulas da disciplina 

de Estudos Turísticos, que eles ficaram conhecendo as diversas áreas de atuação 
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dos profissionais do turismo, e dois deles afirmaram que a disciplina influenciou na 

escolha deles cursarem o curso Técnico em Hospedagem da Faetec.  

Esses resultados surpreendem positivamente, visto que, as respostas sobre 

a pergunta “o que você mais gosta na disciplina de Estudos Turísticos?” demonstra 

que os alunos possuem interesse pelos principais temas desenvolvidos em sala de 

aula, pois como vimos no subitem 2.4.1, que trata sobre os programas curriculares 

dessa disciplina, o tema sobre cultura, permeia todos os conteúdos do 6º ao 9º ano. 

Os temas relacionados com o conhecimento de atrativos turísticos locais, destinos 

turísticos estaduais, nacionais e internacionais também estão dentro do conteúdo 

programático do curso. 

Nota-se que as práticas pedagógicas utilizadas em sala de aula são um 

diferencial e isso fica claro nas seguintes respostas:  gosto “das aulas diferentes”, “das 

brincadeiras de dados”, “dos trabalhos”, “dos vídeos” e etc. De acordo com Silva e 

Souza (2010, [s/p]) “a prática pedagógica, [dentro de uma visão construtivista] é 

essencialmente ação, diz respeito à experiência, interação e realidade, por isso é 

indispensável o diálogo entre a teoria e a prática [...]. 

As visitas técnicas foram um grande destaque, principalmente entre os alunos 

das turmas dos 9º anos. Possivelmente por que eles já participaram desse tipo de 

atividade. Já no caso dos alunos das turmas do 6º ano, essa prática talvez ainda não 

tenha ocorrido, pois essa pesquisa aconteceu no primeiro semestre do ano letivo de 

2018. 

Também foi perceptível o número de alunos das turmas do 6º ano, que 

disseram “não gostar de nada”, e os que deixaram essa questão em branco. Para 

compreender esses resultados seria necessário um aprofundamento nessa pesquisa, 

entretanto, alguns relatos dos professores entrevistados, podem lançar alguma 

clareza sobre esse diagnóstico. Um ponto em comum entre as falas desses 

profissionais é a imaturidade e carência de conhecimentos gerais, desses educandos, 

que muitas vezes nem mesmo sabem ler, apenas identificam as letras. As professoras 

Maria e Ana afirmaram que esse fator é um dos principais entraves para que elas 

consigam desenvolver o interesse desses discentes pelos conteúdos propostos. 

Ao analisar as resposta dos alunos sobre o que eles menos gostam na 

disciplina de Estudos Turísticos, figuras 30, 31 e 32 (p. 164 – 165), podemos destacar 

as práticas pedagógicas, com 22 citações. Dessas repostas, “copiar muito” aparece 

18 vezes. Outro destaque também é a resposta “nada” que apareceu 16 vezes. Em 
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branco 17 vezes, “de tudo” 13 vezes. “Não ter passeios”, também foi citado 4 vezes e 

“não sabe”, 9 vezes. 

Entre as turmas do 6º ano, as respostas que mais se destacaram foram: 

“nada” e “copiar muito” apontadas 13 vezes, “de tudo” e “não sei” 4 vezes e em branco 

11 vezes. Já entre as turmas dos 9º anos, as resposta com maior evidência são as 

práticas pedagógicas com 9 citações, dessas 5 são “copiar muito”, 6 respostas em 

branco, “não sabe” com 5 menções e “não tem muito passeios” com 4 citações. Os 

alunos egressos também citaram o quesito ‘copiar muito’, como um dos pontos que 

eles menos gostaram e também a falta de atividades práticas, isto é, as visitas 

técnicas. A repetição de conteúdos, principalmente relacionados à cidade de 

Saquarema, a cada ano letivo, foi outro ponto negativo destacado pelos entrevistados.  

Ainda sobre as práticas pedagógicas, os professores reconhecem que 

utilizam muito a escrita no quadro branco, e isto acontece, principalmente porque a 

disciplina não tem material didático, livros ou cartilhas. Além disso, as escolas não 

possuem recursos para fazer cópias de apostilas ou atividades extras. Há também os 

professores que consideram a cópia dos conteúdos fundamental, pois para eles, os 

alunos precisam “ter a matéria no seu caderno”. 

As atividades que precisam de multimídias e do laboratório de informática, 

segundo esses professores, nem sempre são possíveis, por causa das condições 

técnicas das escolas, isto é, a disponibilidade dessas salas são em números 

reduzidos. Na maioria das escolas, possuem apenas uma sala de cada, e por isso são 

disputadas entre todos os professores da escola. Somente consegue trabalhar com 

mais tranquilidade quem tem seus próprios recursos, como é o caso do professor 

Antônio, que declarou que sempre que precisa desenvolver suas aulas em multimídia, 

leva seu aparelho de Datashow. 

Em relação às visitas técnicas, sabemos da sua importância no processo de 

ensino-aprendizagem, pois de acordo com Silva (2017, [s/p]), a aprendizagem 

acontece a partir dos métodos de apreensão ou modificação dos conhecimentos, 

comportamentos e valores obtidos “[...] através do estudo, experiência, formação, 

raciocínio e observação [...]”.   

A autora também ressalta a importância dos estímulos externos e internos 

para que a aprendizagem aconteça: os internos estão vinculados à questão de 

amadurecimento físico e psicológico do indivíduo, que estão relacionados ao meio 

social e temporal vivido pelo educando. Por isso, a autora afirma que a aprendizagem 

não pode ser considerada como um processo somente de memorização, mas sim o 
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desenvolvimento das capacidades e potencialidades do indivíduo, sejam físicas, 

mentais e afetivas. 

Portanto, as visitas técnicas podem ser um método de ensino-aprendizagem 

tanto interno como externo. De acordo com Carvalho, Vieira e Viana (2012, [s/p]) 

nessa atividade pode-se observar “[...] a presença das quatro técnicas de ensino: 

ouvir, falar, vivenciar/questionar e transformar [...]” essas técnicas vão favorecer a 

formação dos indivíduos e possibilitar a compreensão da realidade local. Além disso, 

elas estimulam o conhecimento prático das teorias dos componentes curriculares, a 

partir do meio onde elas acontecem. 

Sobre esse tipo de atividade os professores entrevistados ressaltaram a 

importância e a necessidade do desenvolvimento dos temas propostos no programa 

curricular, mas como já foi descrito, os entraves para a realização dessas atividades 

são enormes. Mesmo assim, 90% desses profissionais realizaram pelo menos uma 

visita técnica entre os anos de 2016 e 2018.  

É claro que algumas escolas, por conta de sua localização, como no caso da 

Orge Ferreira dos Santos, permite que as visitas aos principais atrativos turísticos e 

patrimônios culturais sejam feitas sem a necessidade de grandes recursos físicos 

como o transporte. Mesmo assim, ainda é necessário que o professor da disciplina de 

Estudos Turísticos, elabore e desenvolva projetos interdisciplinares para que não haja 

resistência da coordenação pedagógica e dos colegas em liberar as turmas e até 

mesmo participar da atividade.  

O professor Paulo ressaltou a importância do planejamento adequado e a 

elaboração de projetos para realizar determinadas visitas técnicas. Como ele 

trabalhou em uma escola dentro da área turística do município, conseguiu realizar 

diversas atividades aos atrativos turísticos e/ ou patrimônios culturais como a Igreja 

de Nossa Senhora de Nazareth, o centro histórico do município, praias e etc. 

Já a professora Cristina, apesar de trabalhar em uma escola considerada 

rural, também conseguiu realizar algumas visitas técnicas, inclusive para lugares fora 

do município de Saquarema, mas isso só foi possível a partir da arrecadação 

financeira, através de uma campanha na internet conhecida como “vaquinha 

eletrônica”. 

O professor Antônio, também realizou algumas visitas técnicas importantes, 

utilizando o ônibus escolar do município, que faz o transporte dos alunos entre a 

residência e a escola, por isso esse recurso é limitado aos horários de entrada e saída 

dos discentes, o que só permite a visitação a lugares próximos à escola.  



134 
 

Continuando com a análise da oitava questão, percebemos que as respostas 

em branco e “não sei” também se destacam, mas essas respostas estão em maior 

número entre as turmas do 6º ano. Uma possível análise desse resultado, pode ser o 

perfil desse público, que segundo os professores entrevistados, normalmente esses 

discentes quando chegam no ensino fundamental II, possuem dificuldade e falta de 

maturidade para interpretação de textos e em desenvolver respostas críticas sobre o 

que eles pensam e entendem do mundo. 

 Outro elemento importante, ressaltado pelos professores durante as 

entrevistas, é que o fato da disciplina não reprovar, não interfere no interesse e 

motivação dos estudantes, pois eles normalmente não são informados sobre isso.  

Sobre a motivação dos alunos, os professores destacaram também a 

indisciplina como um grande entrave na conquista da atenção e participação desses 

estudantes no desenvolvimento das atividades escolares.  

Para esses profissionais a carência socioeconômica desses estudantes pode 

ser um dos fortes motivos para a falta de interesse e concentração. Os professores 

Antônio e Maria relataram que já ouviram de alguns alunos a frase: “só venho para 

escola para comer”, além disso, tem a situação da exposição desses discentes à 

violência familiar, tanto psicológica como física e sexual em suas casas, que é sempre 

descrita pela orientação educacional da escola, quando acontece alguma situação de 

comportamentos violentos e abusivos entre alunos seus colegas e até mesmo com os 

professores.  

Cabe destacar que entre os 130 alunos das turmas dos 6º e dos 9º anos, 14% 

deles indicaram que não há “nada” que eles não gostam na disciplina. Também é 

importante ressaltar que apenas um estudante fez referências às provas, isso 

demonstra que o fato da disciplina seguir o padrão do sistema educacional que tem 

como principal método de avaliação as provas, não foi identificado como um item que 

desagrade esses educandos.  

A partir dos dados e das análises realizadas, foi possível perceber que apesar 

das escolas pesquisadas residirem no mesmo município, os resultados demonstram 

realidades diversas desde as condições físicas e estruturais dessas instituições aos 

diversos fatores, como: o geográfico, referente à localização, que favorecem ou não 

determinadas atividades pedagógicas, e o socioeconômico e cultural, que também 

influenciam no cotidiano e aprendizagem de cada estudante. Essa constatação nos 

remete à tese inicial de Rocha et. al. (2014) das diversas Saquaremas, mas não só as 

Saquaremas do passado, mas também as diversas Saquaremas do presente.   
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Os resultados da pesquisa de campo também evidenciam as diferenças entre 

os estudantes do 6º e 9º anos em relação ao conhecimento e opiniões sobre os temas 

trabalhados pela disciplina de Estudos Turísticos. O que nos leva a concluir que essa 

disciplina tem contribuído, para que os estudantes do ensino fundamental II das 

escolas públicas do município de Saquarema tenham conhecimento, mesmo que 

moderado, da importância dos patrimônios locais, apesar dos inúmeros entraves 

encontrados dentro do sistema educacional que são relativos à todas as disciplinas 

do currículo dessa etapa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

A presente pesquisa teve como propósito investigar a inserção do ensino do 

turismo na educação básica, precisamente no ensino fundamental II das escolas 

públicas do município de Saquarema (RJ) e sua importância para a formação de 

cidadãos conscientes e atuantes na valorização e preservação do patrimônio local. 

O ensino do turismo na educação básica no município de Saquarema se deu 

a partir da inclusão da disciplina de Estudos Turísticos no ano de 2001, no ensino 

fundamental II, nas escolas públicas municipais. Ao tomar conhecimento dos 18 anos 

de inserção dessa disciplina, surgiram alguns questionamentos, como:  por quê e 

como se realizou a introdução da disciplina de Estudos Turísticos no ensino básico de 

Saquarema?; quais os conteúdos e práticas pedagógicas desenvolvidas dentro da 

disciplina de Estudos Turísticos durante os quatros anos do ensino fundamental II nas 

escolas públicas de Saquarema?; essa disciplina pode contribuir para a formação de 

cidadãos que valorizem sua cultura, identidade e patrimônio?; qual a aceitação dessa 

disciplina pelos alunos do ensino fundamental II das escolas públicas do município de 

Saquarema RJ? 

Para responder essas perguntas, foram consultados os principais autores que 

tratam do tema da educação em turismo na educação básica, ressaltando aqui a 

carência de pesquisas nessa área. Entretanto há estudos consistentes, como os de 

Fonseca Filho (2007 e 2010), Portuguez (2001), Rebelo (1998), Silva Junior (2006), 

todos precursores nesse assunto, entre outros.  

Além dos estudos acima, também foram consultados documentos e cartilhas 

institucionais e entrevistas com gestores da Secretaria de Educação e do Turismo de 

Saquarema, que auxiliaram na formulação dos fatores que possibilitaram o 

desenvolvimento de projetos e programas de educação turística dentro da educação 

básica.  

Respondendo o primeiro questionamento, o estudo demonstra como o PMNT 

influenciou nas discussões que acabaram estimulando os gestores de secretarias 

municipais da educação e turismo a promover a educação turística através de projetos 

e programas como disciplina de iniciação e noções básicas de turismo e também como 

tema transversal, nas séries iniciais e do ensino fundamental II.  Um exemplo desse 

estímulo, foi o Selo de Municipalização, que seria concedido somente ao município 
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que desenvolvessem o Programa de Iniciação Escolar para o Turismo (FONSECA 

FILHO, 2007 a, p. 42).  

Outro ponto favorável foi a inclusão da parte diversificada como Temas 

Transversais nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), aprovados na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/96, com destaque para a parte que 

possibilita a inclusão dos Temas Locais que estão diretamente vinculados a um 

interesse específico de uma determinada realidade a serem definidos no âmbito do 

Estado, da cidade e/ou da escola, permitindo assim que municípios turísticos possam 

tratar o turismo como um tema transversal ou até mesmo como disciplina dentro do 

currículo do ensino básico. 

Apesar da carência de pesquisa sobre o programas de educação turística 

para o ensino básico, que ocorrem no Brasil, identificamos determinados casos da 

inclusão da temática do turismo no formato de programas, tema transversal e como 

disciplina.  

Foi possível diagnosticar nos programas de educação turística detectados 

nessa pesquisa a intenção da sensibilização para a importância do turismo e da 

hospitalidade ao turista, a valorização do patrimônio cultural, seus benefícios 

socioeconômicos e principalmente desenvolver nos estudantes interesses pela 

formação profissional para o mercado de trabalho no turismo. 

Já o estudo do turismo como disciplina dentro do ensino fundamental II nas 

escolas brasileiras é um tema que causa certa controvérsia quanto à sua eficácia. Na 

bibliografia consultada, temos autores como Portuguez (2001) que defende que o 

turismo, na educação básica, deva ser trabalhado como tema transversal, pois para o 

autor, enquanto disciplina ela contribui muito pouco para a conscientização das 

populações locais por causa do seu formato metodológico de cobranças de presença 

e notas, que na opinião dele não são sinônimos de aproveitamento do conteúdo 

trabalhado.  

Fonseca Filho (2010) defende que as disciplinas com a temática turismo 

sejam desenvolvidas com uma visão multidisciplinar, que haja intercâmbio de 

diferentes realidades e experiências entre os professores que ministram essas 

matérias e que esses profissionais tenham acesso a eventos que auxiliem na 

atualização e aperfeiçoamento dos conhecimentos. 

Este trabalho não teve como propósito discutir qual a melhor abordagem da 

educação turística: se como programas de conscientização turística, tema transversal 

ou como disciplina, mas sim, analisar a importância e a contribuição dessa disciplina 
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para que os educandos possam conhecer e valorizar o patrimônio cultural local. Dessa 

forma, possibilitar a ressignificação dos valores de sua comunidade e de sua 

identidade. 

Em relação à identidade local, a análise dos dados da pesquisa de campo 

revelam que uma parcela significativa dos discentes que responderam os 

questionários, demonstram certa dificuldade do seu papel enquanto morador relativo 

à valorização do seu local de residência e seus bens patrimoniais. Os relatos dos 

professores entrevistados também fortalecem esse diagnóstico, quando observam 

que boa parte dos discentes quando chegam no 6º ano, apresentam um alto grau de 

desconhecimento da cultura local e geral e muitos não conseguem identificar o próprio 

lugar onde vivem. 

Os estudos sobre a geografia e a história de Saquarema possibilitam a 

compreensão dos resultados da pesquisa de campo sobre a relação dos alunos com 

o local, pois a ocupação e a turistificação do município de Saquarema resultaram em 

diversos impactos socioculturais e ambientais que refletem diretamente na relação do 

morador com o espaço turístico.   

Podemos observar isso quando Soares (2011) relata como a especulação 

imobiliária resultou na degradação ambiental das lagoas do Boqueirão e Mombaça 

que fez com que a população dessa comunidade, que não possuía documentos legais 

de apropriação de suas terras, tivesse que sair do seu local de origem, e assim 

abandonar suas atividades e suas tradições, o que possivelmente comprometeu a 

identidade do grupo. 

O processo de ocupação e turistificação de Saquarema resultou em um tipo 

de turismo que ocorre na rede urbana do litoral fluminense, conhecido como turismo 

de segunda residência ou de veraneio, que de acordo com Herculano (2004) 

transformou esse município em uma cidade fantasma, de casas semiabandonadas. 

Houve também o surgimento de favelas nos morros, manguezais e margens das 

rodovias. A vinda de pessoas de pouca qualificação da Baixada Fluminense e outros 

Estados, atraídas pela construção civil e também por serviços de caseiros acabou 

engrossando a população das favelas.  

A pesquisa também nos revela que os estudantes apresentam um significativo 

conhecimento dos atrativos turísticos e patrimônios culturais, já no caso da 

identificação das manifestações culturais e especificamente do reconhecimento das 

principais festas do município, as turmas do 6º ano são as que demonstram menor 

desempenho. Esse resultado possibilita a compreensão de que a disciplina de 
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Estudos Turísticos tem contribuído para que os discentes, ao final do ensino 

fundamental II, tenham o conhecimentos dos bens patrimoniais naturais e culturais do 

município. 

Esse estudo também responde ao questionamento quanto à aceitação dessa 

disciplina pelos alunos do ensino fundamental II das escolas públicas do município de 

Saquarema, RJ. Os resultados da pesquisa de campo nos dão norteamentos 

importantes, pois constata que os alunos possuem interesse pelos principais temas 

desenvolvidos em sala de aula, como os temas sobre a cultura, os atrativos turísticos 

locais e destinos turísticos estaduais, nacionais e internacionais.  

A indicação das práticas pedagógicas utilizadas em sala de aula é um 

diferencial nas respostas desses alunos, pois eles citam determinadas técnicas e 

recursos que os agradam, indicadas por eles como aulas diferentes e também 

descrevem aquelas que os desagradam, como por exemplo o fato de terem que copiar 

muito. As visitas técnicas também foram um grande destaque como recurso 

metodológico. Os resultados dessa questão comprovam o quanto as práticas 

pedagógicas podem influenciar a motivação e aprendizagem em sala de aula.  

 Ainda sobre as práticas pedagógicas, é relevante o fato da disciplina não ter 

material didático, livros ou cartilhas. Além disso, a falta de estrutura das escolas 

prejudica a realização das atividades. Em muitos casos não há recursos sequer para 

uma simples cópia de uma atividade. Faltam também os recursos de multimídia, tão 

necessários para tornar as aulas de turismo mais atrativas dentro das salas de aulas, 

e faltam principalmente recursos financeiros para as visitas técnicas, que, necessitam 

de transporte rodoviário, pois a maioria das escolas fica distante dos principais 

patrimônios culturais da cidade. 

Um resultado interessante notado nesta investigação é que o método 

avaliativo utilizado pela disciplina de Estudos Turísticos só foi indicado em apenas 

uma resposta, no item do que eles menos gostam na disciplina.  E isso demonstra que 

o fato da disciplina seguir o padrão do sistema educacional que tem como principal 

método a avaliação, através de provas, não foi identificado como um item que 

desagrade esses educandos.  

Diante disso, podemos concluir, a partir dos dados e das análises realizadas, 

que a disciplina de Estudos Turísticos tem contribuído para que os estudantes do 

ensino fundamental II das escolas públicas do município de Saquarema tenham 

reconhecimento e compreensão da importância dos patrimônios culturais locais, 
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apesar dos inúmeros entraves encontrados dentro do sistema educacional, que são 

relativos a todas as disciplinas do currículo dessa etapa. 

Ademais, este estudo também suscitou novas reflexões, envolvendo por 

exemplo, a formação e qualificação do docente responsável por ministrar a disciplina 

Estudos Turísticos. Como foi descrito no segundo capítulo, a disciplina de Estudos 

Turísticos, desde sua implantação no ano de 2001 até o ano de 2015, teve como 

professores, profissionais de diferentes áreas de ensino, que aceitaram ministrar essa 

matéria para completar carga horária. Mas, a partir do ano de 2016, a Secretaria de 

Educação convocou novos docentes aprovados no concurso de 2015, agora 

licenciados em turismo e com o propósito principal de assumir a disciplina, não mais 

como carga horária complementar 

Sendo assim, a pesquisa que realizamos atingiu alunos que ainda tiveram 

aulas com professores que não tinham formação específica e também com a proposta 

curricular de 2015. A nova proposta começou a ser posta em prática neste ano de 

2018. Esse fato, portanto, abre um pressuposto para novas pesquisas que venham 

verificar como a atuação dos novos docentes e a aplicação dessa nova proposta 

curricular têm influenciado na aprendizagem dos alunos. 
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APÊNDICE A 

1 - QUESTIONÁRIOS DA PESQUISA DE CAMPO 

QUESTIONÁRIO 1 -  6º ANO  

Este questionário faz parte da pesquisa de campo de uma Dissertação de Mestrado 

Acadêmico em Turismo, realizado no Programa Pós-Graduação em Turismo da 

Universidade Federal Fluminense. Os resultados obtidos serão utilizados apenas para 

fins académicos (Dissertação de Mestrado), O questionário é anónimo, não devendo 

por isso colocar a sua identificação em nenhuma das folhas nem assinar o 

questionário. Obrigado pela sua colaboração. 

 

1) Você mora no Município de Saquarema? (   ) Sim    (   ) Não 

 Em que local? ______________________________________________ 

 

2) Identifique com um X os pontos turísticos e/ou patrimônios culturais do 

município de Saquarema RJ. 

 

  

 

 

3) Quais pontos turísticos e ou Patrimônios Culturais de Saquarema você já visitou? 

Com quem? 

___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4) Em seu bairro há alguma manifestação cultural ou lugar interessante que você 

acredita que possa atrair turistas? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5) Quais são as principais festas da cidade? 

 

6) Você e sua família gostam de participar dessas festas? (   ) Sim     (   ) Não 

Por quê?_______________________________________________________  

______________________________________________________________ 

7) Pra você de quem são os pontos turísticos da sua cidade? 

(  ) Da Prefeitura  (   ) Dos seus moradores (   ) Dos Turistas8) 

8) Sobre a aula de Estudos Turísticos: 

a) O que você mais gosta?  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

b) O que você menos gosta? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 

QUESTIONÁRIO 2 - 9º ANO  

Este questionário faz parte de uma pesquisa de campo de uma Dissertação de 

Mestrado Acadêmico em Turismo, realizado no Programa Pós-Graduação em 

Turismo da Universidade Federal Fluminense. Os resultados obtidos serão utilizados 

apenas para fins académicos (Dissertação de Mestrado), O questionário é anónimo, 

não devendo por isso colocar a sua identificação em nenhuma das folhas nem assinar 

o questionário. Obrigado pela sua colaboração. 

 

1) Você mora no Município de Saquarema? (  ) Sim    (   ) Não 

 Em que local? ____________________________________________________ 

 

2) Marque com um X todos os pontos turísticos e ou Patrimônios Culturais de 

Saquarema – RJ. 

(  ) Igreja de Nossa Senhora de Nazareth;  (  ) Cristo Redentor;   (  ) Praia de Itaúna; 
(  ) Sambaqui da Beirada;  (  ) Templo do Rock;  (  ) Praia de Copacabana;  (   ) 
Mirante do Morro da Cruz;  (   ) Cachoeiras Serra do Roncador. (  ) Parque da 
Tijuca. 
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3)  Quais pontos turísticos e ou Patrimônios Culturais de Saquarema você já 

visitou? Com quem? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

4)  4) Em seu bairro há alguma manifestação cultural ou lugar interessante que 

você acredita que possa atrair turistas? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

5) Quais são as principais festas da cidade? 

 

 

6) Você e sua família gostam de participar dessas festas? (   ) Sim     (   ) Não 

Porquê? 

______________________________________________________________ 

 

7) Pra você de quem são os pontos turísticos e ou Patrimônios Culturais da sua 

cidade? 

(   ) Da Prefeitura  (   ) Dos seus moradores (   ) Dos Turistas 

8) Sobre a aula de Estudos Turísticos: 

a) O que você mais gosta? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

b) O que você menos gosta? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
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APENDICE B 

 

1 - FIGURAS E GRÁFICOS DOS RESULTADOS DAS PESQUISAS REALIZADAS 

PELOS QUESTIONÁRIOS. 

Figura 15 – Percentual dos alunos que identificaram que moram no município de Saquarema 

 

Fonte: Dados da Pesquisa de Campo  

 

Figura 16 -  Local onde os alunos moram 

 

Fonte: Dados da pesquisa  
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Figura 17- Número dos alunos por escolas e turmas e o percentual de reconhecimento dos 
atrativos turísticos da cidade de Saquarema 

 

Fonte: Dados da Pesquisa de Campo  
  

  

Gráfico 1 Número de vezes que os atrativos e/ou patrimônios de Saquarema foram marcados 
pelos alunos. 

 

Fonte: Dados da pesquisa.  
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Figura 18 -  Atrativos turísticos visitados pelos alunos 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

      Figura 19- Com quem os alunos realizaram as visitas? 

 

Fonte: Dados da Pesquisa   
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Figura - 20 Alunos que identificaram ou não manifestação cultural ou algum lugar de 
interesse turístico na localidade onde ele moram. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa  
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Figura    21 Tipos de manifestações ou algum lugar turístico, citados pelos alunos. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura -  22 Percentual de identificação pelos alunos das festas da cidade de Saquarema 

 

Fonte: Dados da Pesquisa  

 

Figura - 23 Percentual dos alunos que gostam e que não gostam de participar das festas 

 
Fonte: Dados da pesquisa  
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Figura 24 - Por que gostam de participar das festas? 

 

Fonte: Dados da pesquisa.  
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Figura - 25 Por que não gosta de participar das festas? 

 

Fonte: Dados da pesquisa.  
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Figura 26- A quem pertencem os pontos turísticos de sua cidade? 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa.  

 

Figura   27 O que mais gosta na disciplina de Estudos Turísticos? E1/ T1 e T2 

 

Fonte: Dados da pesquisa  
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Figura 28 O que mais gosta na disciplina de Estudos Turísticos? E2/T1 e T2 

 

Fonte: Dados da pesquisa  

 

Figura - 29 O que mais gosta na disciplina de Estudos Turísticos? E3/T1 e T2 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura - 30 O que menos gosta na disciplina de Estudos Turísticos? E1/T1 e T2 

 

Fonte: Dados da pesquisa.  

Figura 31- O que menos gosta na disciplina de Estudos Turísticos? E2/T1 e T2 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Figura 32 O que menos gosta na disciplina de Estudos Turísticos? E3/T1 e T2 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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APÊNDICE C 

 

ROTEIRO PARA AS ENTREVISTAS SEMIESTRUTURADAS 

ROTEIRO 1 – ESTUDANTES EGRESSOS 

1) Vocês estudaram os quatro anos do ensino fundamental II nas escolas públicas de 

Saquarema? 

2) Sobre a disciplina de Estudos Turísticos o que vocês mais gostaram e menos 

gostaram? 

3) Visitaram algum atrativo turístico e/ou patrimônio cultural do município de 

Saquarema? 

4) A disciplina de Estudos Turísticos contribuiu de alguma para o desenvolvimento de 

novos conhecimentos sobre os patrimônios culturais da cidade de Saquarema?   

 

ROTEIRO 2 – Entrevistas com os professores 

1) Qual a sua formação profissional? 

2) Em que ano você começou a dar aula na disciplina de Estudos Turísticos?  Em qual 

ou quais escola (s) você trabalha ou trabalhou? Em quais anos do ensino fundamental 

II você trabalha e/ou já trabalhou? 

3) Quais as maiores dificuldade e entraves você encontra para desenvolver suas 

atividades pedagógicas? 

4) Você participou de reuniões com a coordenação da disciplina de Estudos 

Turísticos? 

5) Como você avalia os programas curriculares? Sobre o novo programa curricular, 

você participou da sua elaboração? Você considera ele adequado? Mudaria alguma 

coisa? 

6) Quais práticas pedagógicas você mais utiliza? 

7) Você consegue realizar visitas técnicas aos atrativos turísticos e/ou patrimônios 

culturais de Saquarema?  

8) Você consegue desenvolver atividades interdisciplinares? 
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ANEXO 1 

Lei que dispõe sobre a inserção no Currículo escolar do Ensino Fundamental das 

Escolas da Rede Municipal de Ensino de Saquarema a disciplina de Estudos 

Turísticos (PREFEITURA DE SAQUAREMA, [s/d]). 
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ANEXO 2 

Plano de Desenvolvimento da Disciplina, que resultou na primeira fase do programa 

desenvolvido para sua implantação (SILVA JUNIOR, 2006, p.78 - 80). 
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ANEXO 3 

Programa curricular 2015, atualizada com apoio da Secretaria de Turismo e 

Coordenação da área de Turismo (PREFEITURA DE SAQUAREMA, [s/d]). 

Estudos Turísticos- ano 2015 

6°ano 

 

1° TRIMESTRE 

 

Conhecendo Saquarema e o seu Potencial Turístico 

 

 Definição de Turismo 

 Importância da disciplina de Estudos Turísticos 

   Conhecendo Saquarema:  
 Pré- História 
 Ocupação 
 Atividade agropecuária 
 Aspectos ambientais (caracterização hidrográfica, geomorfológica, 

climática e cobertura vegetal). 
 

 Unidades de Conservação 
Meio Ambiente e cidadania: O cuidado com o meio ambiente e com o nosso 

corpo. 

 

2° TRIMESTRE 

 

 Explorando seu Espaço Geográfico 

 

 História de cada Distrito: 
 Aspectos Culturais 
 Características Físicas, econômicas, sociais e políticas 
 Conhecendo os bairros e suas histórias (origem do nome) 

 

 Turismo em saquarema: 
 

 Atrativos Turísticos do Município 



173 
 

 Infraestrutura Turística (hospedagem, alimentação e higiene) 
 Festas Populares do Município 
 Feiras do Município (tradição local) 
 Eventos Esportivos 

 

Meio Ambiente e cidadania: Coleta seletiva do lixo. 

 

3° TRIMESTRE 

 

Cuidando e conhecendo do nosso Patrimônio 

 

 Turismo e Meio Ambiente: 
 Natural 
 Artificial 
 Restinga 
 Brejos 
 Mangues 
 Praias 
 Áreas de proteção Ambiental 

 

 Conhecer as comunidades escolares, religiosas, desportivas e 
associações (artesãos, asilos...) 

Trabalhando valores:  

 

 Envolver a prática dos bons hábitos 
 Cuidar, manter e preservar. 

 

Estudos Turísticos- ano 2015 

7°ano 

 

1°TRIMESTRE 

 

Revisando o conteúdo: Conhecendo Saquarema  

 

 Definição de Turismo 

 Importância da disciplina de Estudos Turísticos 
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Como surgiu e como funciona o Turismo 

   História de Saquarema 
 

Turismo e Meio Ambiente 

 

 Turismo em Saquarema: Patrimonial, Cultural e Natural 

 Gestão Municipal e Turismo Sustentável 

 Áreas de Proteção existentes no Estado do Rio de Janeiro  

 Ecoturismo 

 Meio Ambiente e Cidadania: O cuidado com o meio ambiente e com o nosso 
corpo. 
 

2° TRIMESTRE 

Conhecendo alguns Tipos de Turismo: 

 Religioso 
 Aventura 
 Rural 
 Ecológico 
 Cultural 
 Negócio 
 Repouso 

Turismo no Estado do Rio de Janeiro: 

 Atrativos Turísticos do Estado 
 Infraestrutura Turística (hospedagem, alimentação e higiene) 
 Culinária 
 Festas populares  
 Feiras  
 Eventos esportivos 

Meio Ambiente e cidadania: Coleta seletiva do lixo. 

 

3° TRIMESTRE 

            A Importância da Infraestrutura no Turismo: 

 Transporte Público 
 Saneamento Básico 
 Segurança Pública 

 Informação e Comunicação no Turismo: Programa de valorização do Turismo 

 Sinalização Turística e Línguas 

 A importância da alimentação: Comidas Típicas ( as oportunidades de 
negócios e empregos no mercado formal e informal) 

 A importância de Saquarema no contexto social, político e econômico para o 
Estado do Rio de Janeiro. 
Trabalhando valores:  
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 Envolver a prática dos bons hábitos 
 Cuidar, manter e preservar. 
 Respeitar o próximo. 

 

 

Estudos Turísticos- ano 2015 

8°ano 

1°TRIMESTRE 

 

       Turismo e sua diversidade 

 História do Turismo 

 Turismo em Saquarema: Patrimonial, Cultural e Natural (revisão) 

 Atrativos Turísticos do Brasil: 
 Festas e Feiras populares 
 Eventos Esportivos 

 

 Turismo Religioso no Brasil 

 África preceito Religioso e sua Cultura 
 

 Turismo no Brasil: Importâncias, econômicas, sociais e culturais. 

 Diversidade Cultural no Brasil 
Trabalhando valores: Respeito ao Turista 

 

2° TRIMESTRE 

 

Atrações Turísticas das Regiões Brasileiras 

 Atrativos Turísticos de cada Região 
 Infraestrutura Turística (hospedagem, alimentação e higiene) 
 Culinária 
 Festas populares  
 Feiras  
 Eventos esportivos 
 Vestimenta 
Trabalhando: Meio Ambiente e cidadania 

 

3° TRIMESTRE 
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Empregos Diretos e Indiretos relacionados ao Turismo 

 

 Impactos do Turismo na Comunidade: desenvolvimento da infraestrutura local 
( hospedagem, alimentação e higiene). 

 Turismo de Saúde no Brasil 

 Saquarema e o Mundo Globalizado 

 Organizações Governamentais e não Governamentais ligadas ao Turismo, 
(Mistério do Turismo, EMBRATUR, Turismo, ABAV. 

 Turismo: Passaporte e Cambio. 
 

 Trabalhando valores:  
 Envolver a prática dos bons hábitos 
 Cuidar, manter e preservar. 
 Respeitar o próximo. 

 

 

Estudos Turísticos- ano 2015 

9°ano 

1°TRIMESTRE 

 

       Turismo  no Mundo 

 História do Turismo ( revisão). 

 Tipos de Turismo ( Atividades Turísticas no Brasil e no Mundo) 

 Turismo em Saquarema ( Cultural e Natural) 

 Organizações Governamentais e não Governamentais ligadas ao Turismo, 
funções e âmbito que atuam ( revisão). 

 A Importância do Turismo no Cenário Mundial para o Brasil, o Estado e o 
Município. 

 Olimpíadas 

 A Influência das Línguas Estrangeiras no Turismo 
 

Trabalhando valores: Respeito ao Turista 

 

2° TRIMESTRE 

 

Turismo no Mundo:  
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 Atrativos Turísticos de cada Continente: 
 Américas 
  Europa 
  Oceania 
 África 
 Ásia 

 Características Gerais de cada Continente: 
 Infraestrutura Turística (hospedagem, alimentação e higiene) 
 Culinária 
 Festas populares  
 Eventos esportivos 
 Vestimenta 

 Diversidade Cultural no Mundo 
 

Trabalhando   Meio Ambiente e Cidadania 

 

3° TRIMESTRE 

 

 A Importância do Turismo no Cenário Mundial e sua Influência no Brasil 

 

 Atrativos Artificiais ( Negócios que fazem Turismo) 

 Turismo e Pesca no Brasil e no Mundo 

 Meio Ambiente e a problemática nos dias atuais 

 A importância do Meio Ambiente para manutenção da Humanidade 

 Problemas e poluições e soluções 

 Ecoturismo (Papel dos Cidadãos na Preservação Ambiental 

 Turismo e a Economia (dados estatísticos) 
 

 Trabalhando valores:  
 Envolver a prática dos bons hábitos 
 Cuidar, manter e preservar. 
 Respeitar o próximo. 

Sugestões para visitas:  
 

Centro de Saquarema (História do Município) igrejas, sambaqui, templo do rock, associação 

dos pescadores, casa de cultura, orla (praia) e Centro de Vôlei. Visitar os bairros ( rurais) 

conhecer seu modo de vida ,trabalho e suas histórias, etc. 

 

Anexo 4 -  Proposta curricular de Estudos Turísticos 2018 (PREFEITURA DE 

SAQUAREMA, [s/d]).  
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