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Apresentação
O IV Fórum Brasileiro do Semiárido é um evento realizado desde o ano de 1999, estando em sua
4ª edição, promovido pela Universidade Estadual Vale do Acaraú/UVA, é organizado por um
grupo de pesquisadores vinculados às instituições de ensino superior que investigam e
desenvolvem trabalhos na área de pesquisa e extensão no semiárido. O Grupo de Pesquisa e
Extensão do Semiárido (CNPq) lidera a iniciativa, contando com a participação colegiada do curso
do Programa de Pós-Graduação em Geografia da UVA.
O evento reservou como tema principal “Educação, Tecnologias e Técnicas de Convivência no
Semiárido” e reuniu profissionais de todo o país que se dedicam à pesquisa no ambiente semiárido
e atuam nas áreas do ensino, pesquisa e extensão em instituições públicas, privadas e organizações
governamentais e não governamentais.
A discussão do tema proposto possibilitou a difusão do conhecimento do semiárido em uma
perspectiva de integração natureza e sociedade, estimulando a articulação e a troca de ideias,
informações, experiências e conhecimentos entre os participantes do Fórum, formado por
geógrafos, agrônomos, biólogos, engenheiros, geólogos e pedagogos, professores, pesquisadores,
acadêmicos e profissionais das demais áreas voltadas para a temática do semiárido a nível nacional
e internacional.
A realização do Fórum, em área encravada no ambiente semiárido, e, em meio as instituições que
desenvolvem tecnologias voltadas ao semiárido, é, também, uma oportunidade para divulgação
das pesquisas, ações relacionadas às técnicas e a conservação da natureza desse ambiente, com
foco em suas potencialidades, limitações e fragilidades, sem perder o foco do contexto cultural
que emerge na dinâmica da realidade da região Nordeste.
Neste contexto resultou a presente obra, Turismo, Meio Ambiente e Cultura no Contexto
Semiárido, reunindo pesquisas e ações extensionistas no semiárido nos diversos olhares. Contudo
a primazia recai no desenvolvimento natural e fortalecimento dos aspectos culturais que circundam
no ambiente semiárido.
O livro propicia a promoção da discussão de temas concernentes ao desenvolvimento de
tecnologias de convívio com o ambiente semiárido por meio dos agentes de divulgação/promoção
do conhecimento, das aplicações de práticas educativas e inovadoras na condução de pesquisas e
a extensão de ações sobre a realidade do ambiente.

Prof. Dr. José Falcão Sobrinho
Coordenador do IV FBSA
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Prefácio
Divulgar a produção do conhecimento sobre o território semiárido brasileiro foi o compromisso,
desse Fórum desde a sua primeira edição em 1999. Nessa perspectiva, o volume intitulado:
“Turismo, Meio Ambiente e Cultura no Contexto Semiárido” abrange as reflexões resultantes de
trabalhos de diferentes campos disciplinares unidos pelo recorte temático ligado às questões
socioambientais, num diálogo que fortalece a pesquisa científica tão necessária em tempos
presente em que nossos biomas vêm sendo destruídos e acometidos por problemas ambientais se
avolumam. Os autores são, em sua maioria, jovens pesquisadores que juntamente com seus
orientadores, expressam o compromisso de uma leitura do território que carece de estudos que
deem conta do meio ambiente e cultura, análises indissociáveis para se pensar a atividade turística
no semiárido brasileiro e nordestino.
Esse volume encontra-se estruturado em oito artigos, o primeiro “A cultura das festas religiosas
na cidade de Mata Grande/AL”, discute como as festas religiosas praticadas pelo catolicismo ainda
estão presentes no território Nordestino, com destaque para as procissões.
O artigo segundo “Arte, ambiente e Cultura: produtos artesanais fabricados a partir de resíduos
gerados em áreas de lavras quartzíticas, estado do Piauí”, evidencia que o reaproveitamento dos
resíduos sólidos oriundos da atividade de extração pode suscitar desenvolvimento de outros
produtos, a exemplo da confecção de artesanatos e utensílios.
O terceiro artigo “A inclusão de práticas educativas na praia da Leste- Oeste: a conscientização
ambiental na valorização do lugar”, reflete sobre as experiências e ações educativas realizadas
num diálogo interdisciplinar entre universitários, comunidade e crianças participantes do Projeto
“Surf resgatando vidas.”
O artigo seguinte “As potencialidades turísticas do sertão semiárido: análise do turismo de
aventura no município de Quixadá/CE”, realiza uma discussão sobre o turístico do Nordeste
brasileiro com destaque para as potencialidades apresentadas pelo município de Quixadá.
O Quinto artigo “Balneário bica das Andréas: um olhar a partir de educação ambiental Pacatuba/CE”. A bica das Andréas, na serra da Aratanha, se constituiu como importante espaço
de lazer nos anos 1980 e 1990 para a população local. Esse balneário é revisitado no artigo, com
foco na Educação Ambiental como ação importante para sua preservação.
O artigo sexto “Discussão das condições geoambientais e socioeconômicas que influenciam na
prática do windsurf e do kitesurf em Camocim/CE”, analisa as condições geoambientais propícias
para a prática de windsurf e do kitesurf e com essas potencialidades não arremataram do setor
público um planejamento para realização desses esportes.
O artigo seguinte “Estado da arte do turismo na serra da Capivara”, discute a prática do turismo
na serra da Capivara.
O artigo que fecha o volume intitulado “O turismo cultural na cidade de Mata Grande/AL”, reflete
sobre como o turismo cultural apresenta-se como potencialidade importante, embora distante dos
tradicionais espaços litorâneos mais procurados como destinos turísticos.
Os organizadores
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A CULTURA DAS FESTAS RELIGIOSAS NA CIDADE DE MATA
GRANDE/AL
Magda Campos de Lima
João Pedro Avelino dos Santos
FESTEJOS RELIGIOSOS: UMA EXPRESSÃO CULTURAL
A religião Católica promove festejos em honra aos santos e o espaço onde são realizadas essas
atividades configura-se em um território religioso. A Igreja Católica junto com seus fiéis são os
responsáveis, por disseminar a cultura das procissões que percorre um determinado trajeto e por
onde passa atrai olhares. Esse cortejo é capaz de atrair uma enorme multidão que segue o andor
com a imagem do santo protetor e que, ao passar, os olhares são levados a se fixar naquela
imagem. É típico da identidade do católico praticante cumprir alguns preceitos como, por
exemplo, guardar os dias santos, visitar o templo religioso e praticar os rituais devocionais.
Frequentar o templo religioso e realizar práticas devocionais é um testemunho de fé em algo que
considera sagrado. Rosendahl (1996, p.72) corrobora com a ideia ao afirmar que:
As duas práticas religiosas de origem ibérica, as romarias ou peregrinações e as promessas, tem como fatores
fundamentais o espaço e o tempo em que elas ocorrem: o tempo sagrado e o espaço sagrado nos santuários
brasileiros. As festividades religiosas marcam, ainda hoje, o tempo sagrado nas cidades santuário. Cada cidade
possui seu calendário religioso, com as festas dos padroeiros locais. O culto popular nestes locais assume
importância muito maior que as do ciclo litúrgico oficial. Se o tempo é assinalado pelas festas, a percepção do espaço
tem no santuário o seu parâmetro sagrado: é para lá que se dirigem os romeiros.

A comunidade católica matagrandense participa anualmente, no mês de dezembro, da tradicional
festa da padroeira da cidade: Nossa Senhora da Conceição. A festa se inicia no dia 22 de
dezembro com o hasteamento da bandeira, que contém uma pintura da imagem de Nossa Senhora
da Conceição. Os devotos matagrandenses vão visitar a Igreja Matriz de Nossa Senhora da
Conceição, na qual a devoção à imagem foi implantada há mais de duzentos anos desde a doação
de terras em 1791. A Igreja Matriz é um lugar que faz parte da história de fé dos devotos da Santa,
e vivenciar esses momentos constrói a identidade do cristão católico.
A outra festividade que ganhou destaque é já virou tradição é a festa do Santuário Teresiano, que
ocorre no início do mês de janeiro, data que comemora o aniversário do Padre Sizo. Para
homenagear o aniversariante os devotos vêm de vários estados: Alagoas, Bahia, Pernambuco,
Sergipe, São Paulo, os devotos frequentam esse evento religioso para prestar culto ao santo
protetor. Mas a principal festa promovida pelo Santuário que também atrai inúmeros devotos,
acontece no mês de outubro com a homenagem à Santa Terezinha do Menino Jesus. Os devotos
que não podem comparecer todos os anos à festa religiosa guardam na memória, os momentos
de espiritualidade vividos no Santuário matagrandense.
As práticas culturais fazem parte da vida cotidiana da comunidade matagrandense. Com intuito de
interpretar o fenômeno das festas religiosas e a experiência que os devotos vivenciam nesse
território sagrado. O profano e o sagrado estão estruturados em um mesmo espaço. Foi elaborado
um mapa da cidade para mostrar as diferenças dos trajetos, percorridos pelos devotos nas
procissões, durante o encerramento dessas festas.
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A TERRITORIALIDADE RELIGIOSA EM MATA GRANDE/AL
O território religioso é ocupado para demarcar culto ao sagrado, no qual as pessoas creem no
poder atrelado à imagem, ao olharem para o alto e elevarem seu olhar ao céu sentem a
superioridade divina em relação à humanidade. A imagem de bronze de Nossa Senhora da
Conceição chegou à Mata Grande em 09 de novembro de 1976; a folha 124 -B do Livro de
Tombo nº 2, no dia 25 de janeiro de 1977, cita que foi inaugurada a Praça de Nossa Senhora da
Conceição pelo prefeito Cristiniano Fontes Nunes, e a efígie da santa foi fixada na praça e
abençoada. A imagem religiosa ocupa um espaço de destaque e fica perceptível ao olhar de todos,
mesmo que esteja distante ou próxima, a imagem é elevada a determinado nível de importância
ao ser deslumbrada por aqueles que a cultuam.
O território surge, na tradicional Geografia política, como o espaço concreto em si (com seus atributos naturais e
socialmente construídos), que é apropriado, ocupado por um grupo social. A ocupação do território é vista como
algo gerador de raízes e identidade: um grupo não pode mais ser compreendido sem o seu território, no sentido de
que a identidade sociocultural das pessoas estaria inarredavelmente ligada aos atributos do espaço concreto
(natureza, patrimônio arquitetônico, “paisagem”). (SOUSA, 1995, p. 84).

Os templos religiosos são lugares de refúgio, são suporte espiritual para as pessoas sedentas por
algo que preencha seu íntimo. É na devoção à imagem do santo que o devoto tem essa
identificação, pois desperta sentimentos que trazem alívio diante das aflições, os sentidos também
fazem perceber a estética do lugar e o ambiente ao seu redor. Concordando com Tuan (2012, p.
198), “a paisagem serve como pano de fundo para as atividades humanas”, isto é, a beleza do
lugar atrai os olhares, é um convite à contemplação. A exuberância arquitetônica dos templos
católicos e as inúmeras imagens religiosas expostas nos altares, propõem aos devotos se
dedicarem à oração, a exemplo do santo de devoção.
Os santos são representações fundamentais do catolicismo popular, como seres pessoais e espirituais dotados de
poderes sobrenaturais. Estando no céu, podem intervir junto a Deus em favor dos homens, graças aos méritos que
adquiriram durante sua vida. Os santos, apesar de estarem no céu, se fazem presentes na terra por meio de sua
imagem. É a imagem o objeto de culto e, de algum modo, o santo se identifica com a sua imagem. Desta forma,
torna-se possível o contato direto entre o fiel e o santo. Os santos estão ao alcance de qualquer fiel sem a intervenção
de especialistas eclesiásticos. (ROSENDAHL, 1996, p. 72).

O aglomerado de devotos que saem às ruas todos os anos exclusivamente para acompanhar a
procissão, vivencia um ato de fé e devoção, que se caracteriza também como um momento de
reafirmar suas raízes e perpetuar as tradições dos seus antepassados. É também nesse momento,
que os devotos expressam a sua identidade religiosa e ao mesmo tempo demarca o território como
sendo religioso. Portanto, a territorialidade religiosa da cidade de Mata Grande pode ser
percebida nessas festividades e em seus geossímbolos que são as igrejas, as imagens e o santuário
que todos os dias estão visíveis a todos.
MATERIAL E MÉTODOS
A escrita do texto titulado “A cultura das festas religiosas na cidade de Mata Grande/AL” está
fundamentada em autores que abordam a temática do território, espaço, lugar e religião: Corrêa
(2011), Rosendahl (1996), Sousa (1995) e Tuan (2012). Baseado nesse contexto relata-se sobre
as festas religiosas na cidade de Mata Grande-AL, através das práticas de fé realizadas pelos
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devotos que frequentam a Igreja Matriz de Nossa da Conceição e o Santuário Teresiano. As
festividades religiosas organizadas nesses dois templos católicos fomentadores da mobilidade
religiosa, atraem para a cidade de Mata Grande devotos vindos de vários lugares do Brasil.
O método escolhido para a construção da pesquisa foi fenomenológico para aporte teórico foram
usadas fontes bibliográficas, documental e a pesquisa de campo, pois, de acordo com Triviños
(1987, p.47), “a fenomenologia, baseada na interpretação dos fenômenos, na intencionalidade da
consciência e na experiência do sujeito”. Portanto, a pesquisa busca interpretar o fenômeno das
festas religiosas e a experiência que os devotos vivenciam no território religioso.
RETRATOS DOS FESTEJOS RELIGIOSOS EM MATA GRANDE/AL
Nos dias em que ocorrem as festividades de Nossa Senhora da Conceição, aumenta o movimento
do comércio local, que também coincide com as vésperas do Natal e as festas de fim de ano; as
ruas do centro da cidade são ocupadas pelos parques de diversões. É visível o maior fluxo de
pessoas indo para a novena na Igreja Matriz, também é possível ouvir o som do alto falante
convidando o povo para a celebração da missa. Os fogos de artifícios são um indício de que
celebração já iniciou.
Durante o novenário, os devotos para se locomoverem até a Igreja Matriz de Nossa Senhora da
Conceição o utilizam o carro e motocicleta. Já os que moram na zona rural têm mais dificuldade
de transporte e, por isso, aproveitam para fazer a visita à Igreja Matriz na noite das comunidades
rurais, reunidos em caravanas saem em procissão percorrendo as ruas da cidade.
Os fiéis caminham todo o percurso conduzindo as imagens dos santos padroeiros das capelas que
estão espalhadas pelo município de Mata Grande-AL. Seguindo em direção ao templo sagrado a
Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, os fiéis demonstram fé e devoção. Durante a
homilia, o padre exorta o povo a ter coragem de caminhar junto de Cristo como os santos fizeram
durante a sua vida terrena, buscaram a comunhão com Deus.
Os filhos ausentes que saíram de Mata Grande e foram morar em outras cidades costumam
comparecer no período festivo. Os matagrandenses ausentes fazem visita à casa da Mãe: Nossa
Senhora da Conceição, e participam da celebração religiosa. No momento em que é cantado o
hino da padroeira, os sentimentos de amor por essa terra invadem os corações das pessoas
presentes na celebração, e traz à memória lembranças dos antepassados que já não podem estar
mais na festa. Nessa compreensão,
A Festa eterniza a vida, “aliena” o ser humano. Retira o homem do cotidiano da existência. Afasta-o da rotina e do
agressivo da vida. De repente, o tempo para e se revela paradisíaco. Tudo se torna tão bonito e humano. Na Festa, o
homem se faz amigo e irmão. A mesa da Festa é o banquete simbólico da vida. A Festa possibilita o reencontro
humano. “A volta” à terrinha tem o prazer de se voltar ao nascedouro, onde tudo respira segurança e paz.
(SANTANA, 2000, p. 146).

Na procissão do dia primeiro de janeiro, os devotos percorrem as principais ruas da cidade com
o andor e a imagem de Nossa Senhora da Conceição. Para eles, uma forma de iniciar o ano é
agradecendo a Deus pelo ano que passou, pedindo a proteção do Deus Pai e a bênção da Mãe
Nossa Senhora da Conceição, para que o novo ano iniciado seja de muitas realizações. Portanto,
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Como parte integrante da Festa cultuada ao santo, o fenômeno procissão, na Igreja Católica Apostólica Romana é o
momento, talvez, mais esperado na manifestação da religiosidade popular. Solenemente, clero, irmandades e fiéis
caminham pelas ruas, recitando ou cantando preces, reanimando a esperança dos que dela participam. Pela festa,
tanto no âmbito sagrado como no profano, todas as coisas se reconciliam. Celebra-se a alegria da vida. (SANTANA,
2000, p. 146).

O padre escolhe o percurso e as ruas por onde a procissão vai passar, as ruas devem estar
organizadas, para que a procissão ao passar tenha o espaço livre e as pessoas consigam conduzir o
andor com tranquilidade. Esse ato requer um planejamento. Nisto, o ordenamento da cidade de
Mata Grande é mudado durante as festividades religiosas, por conta da procissão que é considerada
uma caminhada de fé. Os devotos exibem, por meio de passos concretos suas convicções e trilham
um determinado percurso junto ao santo de sua devoção.
A procissão com a imagem de Nossa Senhora da Conceição no dia primeiro de janeiro de 2019
como ilustra a (Figura 1), no qual os fiéis percorrem as ruas da cidade de Mata Grande/AL
cantando hinos e orações em volta do andor de Nossa Senhora da Conceição.
Figura 1: Procissão da Festa da Padroeira Nossa Senhora da Conceição em 1º de janeiro de 2019

Fonte: Acervo da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição.

Durante o cortejo, a imagem do santo de devoção é carregada pelos devotos em um pomposo
andor. No momento que a procissão está passando, os devotos se apropriam de todo o espaço ao
redor, configurando no território religioso. As pessoas que não acompanham o cortejo, se situam
pelas ruas do centro da cidade à espera do andor passar, para admirar e expressar a sua fé.
A passagem do andor com o santo protetor não é somente um ato religioso, mas é uma forma da
religião demarcar sua territorialidade diante de toda a cidade e das pessoas presentes. O poder
imagético é vivido nesses espaços de celebrações. Sendo assim, as festividades religiosas
promovem a religião que se apodera de determinado território como podemos observar na (Figura
2).
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Figura 2: Mapa do trajeto da procissão na festa de Nossa Senhora da Conceição (2018)
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Fonte: GOOGLE (2019)
Elaboração Cartográfica: SANTOS, J.P.A (2019).

No mapa do trajeto (Figura 2) da procissão na festa da padroeira Nossa Senhora da Conceição
em 2018, é possível observar que o trajeto percorrido pelos devotos durante a procissão de Nossa
Senhora da Conceição é mais longo se comparado com o trajeto da romaria da festa do Santuário
de Santa Teresinha. Pois, percorre as principais ruas da cidade de Mata Grande/AL, vai de uma
extremidade a outra, ou seja, da ponte do Mandacaru até a rua do Bonsucesso e depois retorna
para a Igreja Matriz.
A (Figura 3) mostra a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição no encerramento da festa no
dia primeiro de janeiro de 2019.
Os espaços sagrado e profano são temporariamente ocupados pelas barracas e brinquedos
localizados na Praça da Matriz, principalmente no dia primeiro de janeiro, os vendedores
aproveitam o movimento dos fiéis e colocam as barracas para vender água e lanches. Os devotos
que frequentam a Igreja Matriz costumam comprar artigos religiosos: terços, imagens, bíblias,
livros de oração. Esses objetos devocionais contribuem na construção da espiritualidade católica.
Sobre essa ambivalência entre o sagrado e o profano, Santana (2000, p. 147) externa que:
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A religião normalmente apresenta duas faces. Uma oficial, executada pela Instituição e outra feita pelo povo. Este,
de forma espontânea e livre, realiza a Festa. O tempo da Festa da Padroeira é pleno da graça do Deus da vida, que
renova e reproduz os sonhos, aparentemente perdidos. Felizmente, os sonhos sobrevivem no imaginário do
inconsciente humano. O ideal da Festa acontece, quando o profano e o sagrado se dão as mãos, e quando o
institucional e o popular se respeitam e se fundem.
Figura 3: Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição
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Fonte: Acervo pessoal de Lima (2019).

Durante a festa são comercializados além de objetos religiosos, lanches, as pessoas também
alugam brinquedos para as crianças. Mello (2008, p. 182) menciona que “as camadas populares
cultivam símbolos que lhes são transmitidos, mas elegem ou propalam a memória simbólica dos
lugares”. Cada pessoa que frequenta o lugar carrega vários sentimentos de paz, fé, alegria e
também agradecem por uma graça alcançada.
A festa religiosa realizada pelo Santuário Teresiano tem uma grande influência dentro do
território matagrandense, no qual obtém uma relação próxima com as esferas econômicas,
políticas e religiosas. Cada esfera tem sua parcela de participação no evento religioso, sendo as
responsáveis por proporcionar à essas festividades uma estrutura que possibilita receber um
grande número de devotos. O domingo é o dia preferido pelos visitantes que vêm à Mata Grande,
já que as festividades também são realizadas nesse dia. Os devotos em sua maioria são:
aposentados, agricultores, donas de casa e estudantes. Aqueles que têm familiares na cidade
aproveitam para permanecer por mais tempo.
Os devotos que frequentam o Santuário Teresiano são seguidores assíduos do padre Sizo,
acompanham pelo rádio o programa comandado pelo padre, escrevem cartas relatando seus
testemunhos, aguardam ansiosas as leituras das suas cartas, também fazem a colaboração
financeira para a construção do Santuário. O programa chamado a Hora da Graça na rádio
Delmiro é transmitido aos domingos a noite, tem o momento oracional, além de anunciar o
calendário festivo do Santuário, faz o convite aos ouvintes para participar das festas.
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Outras formas de divulgação usadas pelo padre é o facebook, com postagens na página oficial do
Santuário. Os líderes religiosos cada vez mais estão usando a tecnologia em favor da
evangelização e com isso, tem uma comunicação mais próxima com os fiéis, de maneira mais
rápida passam a sua mensagem de fé. No entanto, as pessoas que não estão conectadas às novas
tecnologias, principalmente idosos, por sua vez recebem o aviso pelos conhecidos, como afirma
Corrêa (2011, p. 33):
A afetividade manifesta-se no que diz respeito ao gostar dos lugares como à movimentação espacial. Lugares e áreas
longínquas tornam-se próximos em função da afetividade por eles, como se exemplifica com os lugares sagrados,
objetivamente distantes.

Os transportes usados pelos devotos para seu deslocamento até Mata Grande são: van, caminhão,
motocicleta e carro. Existem várias placas de sinalização nas rodovias com a imagem de Santa
Teresinha, o que é uma forma de facilitar a orientação do motorista, uma vez que mostra como o
devoto pode chegar à cidade de Mata Grande. No dia da festa, a movimentação é intensa, o lugar
logo fica lotado com o aglomerado de pessoas tanto na parte externa como no interior do
Santuário. Ao sair do local, o devoto encontra todo o espaço próximo ao Santuário, ocupado com
as barracas da feira montada exclusiva para a festa.
No período da festa de Santa Teresinha, o comércio se torna bastante movimentado com a
chegada de ambulantes, vindos de outras regiões para comercializar os mais variados produtos:
artigos religiosos, vestuário, alimentos, plano funerário; desse modo, essas ações fortalecem a
economia da cidade. O valor arrecadado com as vendas não fica somente na cidade de Mata
Grande, mas prossegue para as regiões de origem dos comerciantes.
Mesmo diante das dificuldades financeiras, os devotos costumam levar para casa artigos
religiosos como: as imagens de santos, terços, livros de oração. Fora do contexto religioso, outras
mercadorias são consumidas pelos devotos: alimento, água, vestuário e alguns itens supérfluos.
Uma opção feita pelos devotos para diminuir nas despesas é trazer a alimentação de casa, outros
optam por fazer um lanche, que é mais barato. Rosendahl (1996, p. 74) explica que:
É no espaço profano, diretamente vinculado ao sagrado, que a distribuição das atividades não religiosas ocorre. Tais
atividades apresentam uma forte articulação com o sagrado. Em sua maioria compreende a área dos comerciantes e
barraqueiros. A diversidade nos tipos de mercadorias está relacionada aos produtos da região, que podem ser
agrícolas e artesanais, assim como produtos industrializados de todos os tipos, procedentes de cidades próximas. Os
comerciantes ou barraqueiros apresentam uma forte mobilidade espacial. Estão presentes, no decorrer do ano, em
diferentes festas religiosas das cidades próximas.

Para os devotos, é importante participar desses momentos festivos, mesmo com todas as
dificuldades, não deixa de visitar e quando não conseguem ir a todas as romarias, ficam tomados
pela emoção e pela saudade. Para o devoto que visita o Santuário Teresiano, o lugar indispensável
para se visitar é onde está situada a imagem de Santa Terezinha, ali fazem as orações.
É durante o momento de oração que o devoto sente uma ligação com o santo, essa aproximação
faz ser mais íntimo. O devoto toca na imagem de Santa Teresinha e busca através da sua oração
o contato direto com a Santa, aproveita para fazer seus pedidos e agradece pelas graças já
alcançadas. A interação do devoto com o espaço sagrado ajuda a formar lembranças, os
momentos vividos durante as festividades religiosas constroem uma memória afetiva com o
TURISMO, MEIO AMBIENTE E CULTURA NO CONTEXTO SEMIARIDO - ISBN 978-65-992869-0-2

13

lugar.
A vivência da festa oportuniza ao homem o encontro com os anseios mais fundados do ser humano. A Festa faz a
ligação do humano com o transcendente. Eleva o homem ao mais alto degrau do humano, que é o encontro com a
divindade. A Festa devolve o “Paraíso Perdido”, e, por um pouco de tempo, se configura um tempo de paz e
felicidade. (SANTANA, 2000, p. 146).

A multidão de fiéis fica ao redor do padre Sizo aguardando o momento de falar com ele e receber
a sua bênção. Ao terminar a festa religiosa, o devoto sai impressionado com as surpresas que
viveu e também com a imponência do Santuário, os detalhes arquitetônicos do seu interior e
exterior chamam atenção devido sua beleza.
Na procissão os devotos saem do Santuário carregando o andor com o santo protetor, durante
o percurso as diversas barracas da feira, disputam espaço com o aglomerado de pessoas que
estão acompanhando a procissão. Os devotos durante a procissão cantam hinos em volta do
andor.
A multidão contrita apinha-se em volta do andor, cantando quase sempre hinos, que são um seguro documento da
psicologia sertaneja, pelo seu característico acento de dolorida melancolia. Assim percorrem muitos quilômetros,
através de caminhos sinuosos, eriçados de pedregulho, ou cobertos de areia fina, fortemente aquecida pela irradiação
solar, nesses dias de ardente bochorno. Voltam, entretanto, ao som dos mesmos hinos, sob a égide do mesmo santo,
com o espírito mais alegre, banidas as apreensões que o obscureciam. Não é, porém, o motivo apontado o único que
suscita tais procissões, oriundas também de diversas outras causas. (BRANDÃO, 2015, p. 230).

O momento mais esperado pelos devotos que aguardam animados a chuva de rosas em alusão
à promessa de Santa Terezinha, que disse “Depois de minha morte, farei cair uma chuva de
rosas”. Durante o cortejo, um helicóptero sobrevoa algumas ruas da cidade de Mata Grande
lançando sobre a multidão de devotos, água benta aromatizada com essências de rosas e
também rosas confeccionadas com papel.
O mapa do trajeto da procissão na festa de Santa Teresinha em 2019 (Figura 4). O cortejo percorre
algumas as ruas de Mata Grande, a caminhada fica restrita, apenas às principais ruas localizadas
mais ao centro da cidade, vai de uma extremidade a outra da rua Cinco de Julho até a rua Cônego
Gonzaga e depois retorna ao Santuário.
O percurso percorrido pelos devotos durante a procissão do Santuário Teresiano é mais curto,
comparado ao percurso realizado durante o cortejo de Nossa Senhora da Conceição. As festas
religiosas realizadas na cidade de Mata Grande possuem semelhanças e diferenças que se traduzem
na maneira como essas práticas são vivenciadas pelos fiéis, a festa realizada pela Igreja Matriz é
uma festa frequentada mais pelos matagrandenses católicos. A realização da festa de Nossa
Senhora da Conceição acontece a muitas décadas. A devoção pela santa foi efetivada com a doação
de terras por um casal devoto em 1791 para a construção da capela em louvo a Nossa Senhora da
Conceição.
Já a festa realizada pelo Santuário de Santa Teresinha é mais recente é frequentada por um número
maior de devotos vindos de vários lugares do Brasil. Apesar de o templo religioso ter mais estrutura
para acolher os devotos, ainda não são suficientes falta alguns serviços como: banheiros químicos,
pontos de informações, lixeiras. Poderiam dá mais assistência aos visitantes. Os devotos que
frequentam o templo religioso não têm um perfil definido são estudantes, agricultores, donas de
TURISMO, MEIO AMBIENTE E CULTURA NO CONTEXTO SEMIARIDO - ISBN 978-65-992869-0-2

14

casa, professores entre outros, contudo o que os define é a devoção a um santo mais do que a outro.
Figura 4: Mapa do trajeto da procissão na festa de Santa Teresinha (2019).
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Fonte: GOOGLE (2019)
Elaboração Cartográfica: SANTOS, J. P.A. (2019).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As práticas culturais vivenciadas pela comunidade matagrandense tem fomentado o exercício de
fé através das festas religiosas realizadas pela Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição e pelo
Santuário de Santa Teresinha. O sagrado e o profano estão estruturados em um mesmo espaço ou
seja no momento em que está acontecendo a celebração religiosa no interior do templo no seu
exterior também está acontecendo as atividades comerciais. Os mapas organizados com os trajetos
das procissões, mostram a dimensão do percurso percorrido pelos devotos nas procissões. O trajeto
da procissão organizada pela Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição abrange mais ruas do
que a procissão organizada pelo Santuário de Santa Teresinha.
A existência de práticas religiosas é relevante, pois conserva a convivência diária e alimenta a vida
espiritual das pessoas. Na festa de Santa Teresinha, as ruas do centro da cidade ficam ocupadas
pelas barracas, os vendedores vêm de diversos lugares e tal espaço passa a ter outra organização.
O Santuário Teresiano construído em 2003 para abrigar a imagem de Santa Teresinha também
passou a vender artigos religiosos, desta maneira, o sagrado e o profano estão estruturados em um
mesmo espaço.
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O comércio está presente de uma maneira ou de outra no templo religioso; consumidores em
potencial, os fiéis, buscam colaborar com a construção e manutenção do templo compram diversos
produtos. O trajeto percorrido pelos devotos durante a procissão do Santuário Teresiano é mais
curto, comparado ao percurso realizado durante o cortejo de Nossa Senhora da Conceição. O
aglomerado de devotos que saem às ruas todos os anos exclusivamente para acompanhar a
procissão vivencia um ato de fé e devoção, que se caracteriza também como um momento de
reafirmar suas raízes e perpetuar as tradições dos seus antepassados.
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ARTE, AMBIENTE E CULTURA: PRODUTOS ARTESANAIS
FABRICADOS A PARTIR DE RESÍDUOS GERADOS EM ÁREAS DE
LAVRAS QUARTZÍTICAS, ESTADO DO PIAUÍ
Karoline Veloso Ribeiro
Flávia Vieira de Sousa
Karen Veloso Ribeiro
Emanuel Lindemberg Silva Albuquerque
INTRODUÇÃO
Os resíduos de rochas ornamentais consistem em produtos não comerciáveis e em muitos casos
não possuem aplicação industrial. Por essa razão, acabam sendo deixados como rejeitos no meio
ambiente, ocasionando impactos que podem ser observados na paisagem (MOREIRA et. al.,
2005). Desse modo, os impactos ambientais causados pela mineração de quartzito, por exemplo,
implicam em um grande desafio para o ser humano, que deve pensar na otimização e uso desses
rejeitos em outras funcionalidades.
É notório constatar que o setor da mineração e da produção de rochas ornamentais gera enorme
volume de resíduos. Em vista disso, é indispensável à busca por finalidades para esses rejeitos, de
modo que permita a destinação correta dos mesmos, bem como alternativas que apontem para a
sua reutilização, posto que, do ponto de vista do desenvolvimento sustentável, tal redução
apresenta-se como significativamente vantajosa (GOUVEIA, 2012).
Nesta perspectiva, fica evidente que o reaproveitamento dos resíduos sólidos oriundos da atividade
de extração pode suscitar no desenvolvimento de outros produtos, a exemplo da confecção de
artesanatos e utensílios, assim como em nova fonte de recursos viáveis para o setor, favorecendo
a redução da área de deposição e, consequentemente, dos efeitos negativos ocasionados pelo seu
acúmulo no ambiente.
Vale salientar que os primeiros artesãos surgiram há 6.000 anos a. C, quando o homem aprendeu
a polir rochas e a fabricar objetos para uso cotidiano. No entanto, o ofício que agrupa as diversas
técnicas manuais só ganhou notoriedade, recentemente, apesar da história indicar a presença de
objetos feitos a mão nas mais variadas épocas e culturas históricas (ALCALDE; BOURLEGAT;
CASTILHO, 2007; HOLANDA, 2009).
Portanto, o artesanato consiste em um símbolo de reconhecimento e identidade, pois reflete usos,
costumes, tradições e características de uma dada região, podendo ser compreendido como uma
expressão genuína de uma cultura ou a marca de uma cultura local, reunindo um conjunto de
atividades e crenças que as comunidades adotam para enfrentarem as situações do dia a dia
(KASHIMOTO, MARINHO, RUSSEF, 2002; CASTILHO et al., 2017).
A cultura, de modo geral, está enraizada na ocupação racional do lugar/território e essa adaptação
territorial se destaca no modo de saber-fazer das peças artesanais, bem como nos seus usos e
costumes, sendo resultantes de múltiplas experiências históricas, que foram acumuladas entre as
gerações, desenvolvendo-se por meio da oralidade e da evolução humana (GEERTZ, 1996;
MATTA, 2006).
Nesse contexto, a atividade artesanal no município de Juazeiro do Piauí emergiu como um caminho
oportuno para esta abordagem. A partir do viés de reutilização dos resíduos gerados pela extração
de quartzito na região, foi por meio da arte que as artesãs do município encontraram uma forma
de contribuir, mesmo que timidamente, para a redução dos rejeitos gerados.
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Diante desse cenário, objetivou-se com a pesquisa identificar os artefatos produzidos pelas artesãs
do município de Juazeiro do Piauí, no intuito de caracterizar o processo de produção das peças
artesanais provenientes da ferrugem, resíduo sólido presente na extração do quartzito, bem como
destacar e evidenciar a cultura local por meio dos produtos artesanais fabricados a partir de
resíduos gerados em áreas de lavras quartzíticas.
DISCUTINDO O TEMA
Área de estudo
O município de Juazeiro do Piauí (Figura 1) encontra-se localizado na Mesorregião do CentroNorte piauiense e na Microrregião de Campo-Maior, no Território de Desenvolvimento dos
Carnaubais (CEPRO, 2018).
Figura 1: Loca
lização do município de Juazeiro do Piauí, Piauí, Brasil.

Fonte: IBGE (2010), modificado por RIBEIRO, K. V. (2019).

Conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (BRASIL, 2018), a população
estimada de Juazeiro do Piauí é de 5.391 habitantes; o município apresenta densidade demográfica
de 5,75hab/km, possuindo importantes fontes historiográficas, registros fósseis, vegetação de
transição de Caatinga/Cerrado/Mata dos Cocais, além da presença de rochas areníticas (SANTOS;
AQUINO, 2015).
A geologia do município data da Era Paleozoica e Cenozoica, apresentando as formações
geológicas: Serra Grande, Pimenteiras, Cabeças e Longá, além de Depósitos Colúvio-eluviais,
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dispostos horizontalmente nessa ordem de deposição de sedimentos, respectivamente (CEPRO,
1996).
Em síntese, a área em estudo caracteriza-se pela deposição de um pacote de arenitos
conglomerático, além de arenitos intercalados com siltitos, folhelhos e argilitos, assim como, pela
alternância de estratos pouco espessos de arenitos finos e argilosos, na coloração cinzaavermelhado, enquanto sua textura mais grosseira (arenosa) vai do cinza-claro a tons que variam
do vermelho ao roxo (PFALTZGRAFF, TORRES; BRANDÃO, 2010).
Atividade artesanal no município de Juazeiro do Piauí
A atividade artesanal na região do município de Juazeiro do Piauí surgiu a partir da presença
significativa dos rejeitos gerados pela extração de quartzito, sendo que alguns moradores viram
nestes rejeitos uma possível alternativa de reuso dessa matéria-prima, como também na geração
de renda para a população não diretamente envolvida na lavra.
Diante desta perspectiva e pela difusão da ideia entre os moradores, os cascalhos passaram a serem
recolhidos e realizados alguns experimentos no ofício do artesanato, por um pequeno grupo de
mulheres, as quais fizeram desses resíduos insumos imprescindíveis na elaboração de peças
ornamentais.
Inicialmente, a atividade artesanal não era reconhecida e, consequentemente, as peças ornamentais
desenvolvidas pelas artesãs não tinham nenhuma visibilidade. Porém, em 2010, todas as
produtoras do Território dos Carnaubais foram convocadas pelo Sindicato dos Trabalhadores, por
meio de uma Chamada Pública, para participarem de uma seletiva, na qual as eleitas
compareceriam a um evento sediado no município de Castelo do Piauí, oportunizada pelo Instituto
de Assistência Técnica e Extensão Rural do estado do Piauí (EMATER).
Na ocasião, as artesãs selecionadas integraram-se a palestras e oficinas concedidas pelo evento, ao
qual teve percurso de três dias consecutivos, cujo objetivo principal foi instigá-las a criar algo com
viés lucrativo voltado para a geração de renda familiar. Com o intuito de enaltecer e incentivar o
trabalho artesanal, o evento mencionado voltou a ocorrer, anualmente, até 2012, com o mesmo
grupo focal das edições anteriores, ao qual culminou em uma feira expositiva de todo o material
produzido por elas.
Em resposta às atividades participativas, as artesãs receberam certificado com carga horária
compatível às três edições do evento, além de auxílio remuneratório acrescido em cima do valor
que percebem de um benefício social do governo federal, a fim de que garantam, mesmo que
inicialmente, a continuidade da confecção da peça artesanal produzida e, por conseguinte, do seu
novo negócio.
Em 2013, as artesãs foram reconhecidas e integradas ao Centro de Referência de Assistência Social
(CRAS), as quais foram dadas a oportunidade de fazerem parte de feiras expositivas ocorrentes no
município de Juazeiro do Piauí, bem como a comercialização de seus manufaturados.
No ano de 2014, as artífices tiveram a oportunidade de participar de outro evento, agora realizado
na Associação Piauiense de Municípios (APPM), na capital do estado do Piauí, em que foi possível
participar de cursos de capacitações, palestras e oficinas que tinham como vieses o estímulo à
expansão das suas produções, mas também ao fomento, com a finalidade de contribuir para o
desenvolvimento e aperfeiçoamento da atividade artesanal.
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No fim do ano de 2018, as artesãs foram transferidas do CRAS para a Fundação Cultural do
município de Juazeiro do Piauí, a qual, por meio do Governo Municipal, impulsionou cada vez
mais a participação dessas mulheres em feiras intermunicipais, como também, vem dando mais
visibilidade ao trabalho produzido por elas, através da manutenção de estandes expositivos de suas
peças na própria sede municipal.
Cabe destacar, que as artesãs aprenderam a confeccionar seus produtos sozinhas, a partir de
experimentações do material obtido nas lavras, sendo aperfeiçoados, gradativamente, com a
prática cotidiana e a partir dos cursos de capacitação promovido a esse público-alvo. Ressalta-se
ainda, que o trabalho artesanal já tem duração de nove anos na localidade, desde o seu surgimento,
recognição e resignificação de suas práticas.
MATERIAL E MÉTODO
A coleta de dados foi obtida juntamente às artesãs assistidas pela Fundação Cultural do município
de Juazeiro do Piauí (n=4), por meio de entrevistas semiestruturadas (BERNARD, 1988), tendo
como instrumento de pesquisa formulários que continham informações referentes aos aspectos
socioeconômicos das entrevistadas, bem como sobre os produtos criados e características da
atividade artesanal desempenhada por elas.
É relevante destacar que a pesquisa teve aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade
Federal do Piauí (CEP/UFPI), sob número de parecer 2.868.941, atendendo aos critérios éticos
exigidos, logo todas as entrevistas foram realizadas mediante permissão prévia dos entrevistados,
por meio da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, em duas vias, ficando um
na posse do entrevistado e outro com o entrevistador.
No que diz respeito à exploração dos dados levantados, estes foram examinados qualitativamente,
por intermédio de análise de discurso (LAVILLE; DIONNE, 1999). Esta metodologia articula
linguagem e sociedade, e tem como enfoque o sentido produzido, explorando as relações entre
discurso e realidade, pautados na compreensão da arte, do ambiente e da cultura.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A amostra somou um total de quatro voluntárias (100%) integradas a Fundação Cultural do
município de Juazeiro do Piauí. Todas elas se assumem como artesãs, criando peças artesanais a
partir dos cascalhos (rejeitos) provenientes da atividade mineradora de extração de quartzito na
região. As idades das participantes variaram de 35 a 55 anos.
No que tange a renda familiar mensal das partícipes da pesquisa, as mesmas percebem valores que
não ultrapassam um salário mínimo (R$ 998,00). Assim, a fabricação de peças artesanais, como
atividade remuneratória secundária, tem trazido benefícios às famílias que atuam neste ofício, por
acrescentar dividendos extras à residência.
Para Sachs (2008), o artesanato atrelado à socioeconômica e a cultura local, proporciona emprego
e renda para as camadas mais necessitadas, sendo um elo de desenvolvimento deste grupo com
seu ambiente. Ainda em conformidade com o mesmo autor, a complexa relação ecosocioeconômica existente no artesanato denota que a inclusão social e a sustentabilidade só
acontecem em virtude do seu desenvolvimento econômico.
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Nesse sentido, a importância do trabalho com artesanato, em si, distingue-se por se tratar de uma
atividade existente em todo o mundo e por ser uma das mais longínquas entre as exercidas pelo
homem, uma vez que, em sua essência, a forma de produzir é excepcionalmente do artesão, que
tem livre-arbítrio de deliberar seu compasso de produção e uso de matéria-prima, determinando
sua criação por meio do seu saber-fazer e da sua cultura (LIMA, 2005).
No caso do grupo das artesãs do município de Juazeiro do Piauí, a matéria prima utilizada para
confecção da peça provém quase que exclusivamente da natureza, pois apenas os materiais
auxiliares são obtidos em casas comerciais (e. g. cola, tesoura, entre outras). Não obstante, são
necessários para a confecção da peça: cascalhos de quartzito (popularmente chamado de ferrugem
pelos moradores da região), areia grossa (grãos de quartzo), seixo, caixa de papelão, jornal, verniz
ou tintas, sabão, escova, tesoura, estilete, cola branca de Poliacetato de Vinila (PVA) em dispersão
aquosa e régua.
Quanto aos locais de obtenção da matéria-prima, os cascalhos de quartzito são obtidos nas áreas
de lavra, enquanto que a areia grossa e o seixo são recolhidos nas proximidades do rio Poti, em
locais denominados de “barreiros”. De acordo com as entrevistadas, os trabalhadores das áreas de
exploração do quartzito e dos barreiros é quem separam esses materiais e fornecem-nas, sendo,
portanto, considerados os seus fornecedores. O transporte desses materiais é feito por motocicleta
em vasilhames de cerveja e/ou cestos, ou ainda em utensílios que os comportem.
Vale salientar que o saber-fazer das peças artesanais é uma técnica que requer habilidade, prática
e muita criatividade e consiste em quatro etapas, conforme é descrito na figura 2.
Figura 2: Etapas de confecção das peças artesanais no município de Juazeiro do Piauí, Brasil .

Fonte: RIBEIRO, K. V. (2018).

Do ponto de vista das etapas de confecção das peças artesanais, a primeira consiste na limpeza dos
cascalhos das rochas quartzíticas, com água, sabão líquido e o auxílio de uma escova de lavar
roupa, de modo que toda a sujeira aparente seja removida. Posteriormente, confeccionam-se
moldes de papelão do produto a ser criado, utilizando-se objetos como tesoura, estilete e régua.
Em seguida, adere-se o máximo de cascalhos que couber ao molde produzido, fazendo-se o uso
de cola branca de PVA.
Nos espaços que não foi possível o preenchimento com a ferrugem (rejeitos de quartzito),
acrescenta-se areia grossa às lacunas, grudando-a igualmente com cola de PVA, deixando a peça
secar por no mínimo, quatro horas. O acabamento final é feito com tintas e/ou verniz, ficando esta
última etapa sob a definição do consumidor.
Vale ressaltar, que o papelão serve de molde (base) apenas para itens decorativos que serão
colocados no interior do domicílio. Aqueles cujo fim é destinado para a parte externa da residência,
recebem base feita de cimento, visto que estão mais sujeitos a sofrerem ações de intemperismo
(radiação solar, chuva, vento), os quais podem danificar mais rapidamente a peça fabricada.
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Por sua vez, os principais produtos decorativos produzidos pelas artesãs são jarros, fruteiras,
mandalas de espelhos, baús, porta-bebidas, porta-lápis, árvores de natal, quadros, suportes para
televisão, sandálias e bolsas (Figura 3). Estes dois últimos itens costumam ser encomendados em
desfiles que acontecem em eventos culturais da localidade, a citar o Cânion Fest e o aniversário
do município.

Figura 3: Peças artesanais feitas de subprodutos do quartzito, no município de Juazeiro do Piauí. A- Quadro. BSuporte para televisão. C- Jarros. D- Baú. E- Guirlanda. F- Porta-lápis.
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Fonte: SOUSA, F. V. (2018).

Corrobora-se que todo o trabalho artesanal é feito de forma manual, destacando-se pela sua beleza
e simplicidade nas etapas de confecção. O domínio e o aprimoramento de algumas técnicas
refletem diretamente na gama variedade de produtos fabricados, favorecendo a pluralidade de
artefatos disponíveis no mercado consumidor e, consequentemente, no alcance de um número
muito maior de clientes.
Os produtos costumam ser comercializados em feiras livres e nas residências das artesãs. Pelo fato
dos insumos utilizados serem de fácil acesso e de baixo custo, mas também oriundos do
reaproveitamento de subprodutos da extração do quartzito, o montante gerado resulta em um
rendimento de quase 100% do valor da peça, uma vez que, os cascalhos e os grãos de quartzo
(matérias-primas principais do fabricado), são retirados e obtidos gratuitamente.
Dessa forma, os artesanatos são vendidos, em geral, a preços que variam de R$ 15,00 a R$ 100,00
reais, cuja oscilação monetária reside no tamanho, quantidade e complexidade da peça. Em virtude
do negócio ainda estar em processo de expansão na região, o lucro gerado pela comercialização
dos produtos, não assegura a rentabilidade das artesãs, precisando estas possuir outros proventos.
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Neste contexto, Alcalde, Bourlegat e Castilho (2007), discutem sobre a importância das feiras
realizadas nas praças e eventos, visto que estas exercem papel fundamental no aumento da venda
dos artesanatos e na difusão da arte local, mas sem menosprezar a relevância igual da
comercialização nas residências, por representar valor significativo na vida das artífices.
Nesse viés, vale salientar, que as peças artesanais possuem vínculo direto com a identidade local
e por extensão, com a progressão cultural e com a história do município, o que demonstra que as
artesãs têm o compromisso em disseminar o seu trabalho com a identidade geográfica que permeia
o espaço local.
Contudo, o que se observou é que faltam incentivos e manifestações de ações que deem maior
visibilidade aos trabalhos das artesãs, pois muito pouco ainda se têm feito para a ascensão e
legitimação que tanto almejam no ofício de artesão, resultando em uma constante preocupação por
parte das entrevistadas, uma vez que os aparatos difusores ainda são bastante ausentes, o que
dificulta a expansão da atividade, apesar da riqueza da rocha ornamental quartzítica presente na
localidade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do exposto, depreende-se que a fabricação do artesanato pelas artesãs do município de
Juazeiro do Piauí é resultante do reaproveitamento de resíduos gerados pela extração da rocha
quartzítica, associado a materiais de baixo custo e acessível a estas profissionais, e que a atividade
artesanal se torna relevante do ponto de vista social e ambiental, por promover geração de renda e
difusão da cultura e da arte.
Portanto, além de contribuir para a redução dos rejeitos descartados nas áreas de lavra, minimiza
os efeitos adversos ocasionados ao meio ambiente. No entanto, para que os benefícios oriundos
desta atividade sejam efetivos e se estendam às artesãs e, consequentemente, ao município, é
necessário que haja um diálogo mais estreito entre estas profissionais com os gestores e órgãos
competentes, sobretudo tanto ao turismo, ao meio ambiente e a cultura.
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INTRODUÇÃO
No dia 23 de agosto foi realizado uma roda de conversa entre a comunidade do Pirambu e
estudantes da Universidade Estadual do Ceará do curso de Geografia, com a participação das
crianças que fazem parte do projeto Surf resgatando sonhos. O projeto comunitário, acontece em
dois turnos do dia e tem em média 20 crianças. A escolinha recebe incentivos do Governo Estadual
do Ceará e atende as crianças da região com faixa etária de 11 aos 17 anos, utilizando o surf como
forma de inclusão social, através do esporte e do lazer para crianças e jovens.
A primeira ação educativa voltada para educação realizada na Praia leste oeste, teve a participação
de crianças de 11 a 14 anos de idade, envolvendo-os a partir da roda de conversa, que permitiu
através do diálogo descontraído a aproximação entre as pessoas à cerca da percepção ambiental
dos presentes.
O diálogo e a ação da limpeza, apresentou-se de forma muito satisfatória, por perpassar diversos
conhecimentos, como Biologia, Geografia e Química, além de levar as crianças e jovens a reflexão
à cerca da produção e destino do lixo, trabalhando também o sentimento de pertencimento com o
lugar de afeto.
METODOLOGIA
Quando se fala em meio ambiente é necessário idealizar uma forma de desenvolvimento
sustentável entre o homem e a natureza. Não se pode pensar nessas duas questões de forma
separada, discutir a degradação nas zonas costeiras de Fortaleza é um grande desafio, pois existe
uma grande urbanização em torno dessas faixas litorâneas, a deposição do lixo nas praias também
ocorre por conta das correntes marinhas, que transportam os materiais.
Portanto, se fez necessário organizar uma roda de conversa e no final a limpeza da praia, a ação
foi aplicada na praia leste oeste, situada no centro de Fortaleza, nas proximidades da comunidade
Moura Brasil. A atividade foi feita em conjunto com o projeto Surf resgatando vidas. O projeto
tem como objetivo ensinar jovens adolescentes a surfar, oferecendo pranchas, instrutores que os
acompanham e ensinam.
O objetivo dessa ação, e principalmente do diálogo com os participantes do projeto, é alertar sobre
a preservação do lugar onde estão inseridos, como a mudança de hábitos influenciam no cotidiano
e no meio ambiente, causando uma reflexão para que a preservação da natureza seja um
aprendizado contínuo.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O primeiro resultado que obtivemos foi a participação de alunos, tutores e moradores da
comunidade na roda de debate, notou-se uma contribuição e troca de saberes a respeito da
preservação e reutilização dos materiais jogados na praia. Segundo Eckert et. al. (2017) é
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importante conscientizar as crianças interagindo escola e comunidade para que assim consigamos
alcançar a preservação do meio ambiente.
A roda de debate discutiu diversos temas, entre eles o resguardo da praia visando alcançar a
preservação do ecossistema marinho, os impactos dos lixos descartados de maneira incorreta e sua
acumulação em certos locais da praia, a importância de reduzir, reciclar e reutilizar os materiais
utilizados. O debate durou cerca de 40 minutos e conseguimos conscientizar as crianças e adultos
que estavam participando.
Figura 1: Imagem da roda de debate
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Foto: Os autores.

No segundo momento da ação, realizou-se uma limpeza na praia, repartimos em equipes de três a
quatro pessoas que precederam o trabalho em diferentes locais da praia, utilizamos sacos plásticos
e luvas para realizar a coleta. Foi encontrado diversos materiais que prejudicam o meio ambiente,
entre eles bitucas de cigarros, embalagens de bombom, latas de refrigerante, pedaços de vidros,
pedaços de isopor, garrafas pets, copos descartáveis, preservativos e entre outros objetos.
Figura 2: Momento de limpeza da praia

Foto: Os autores.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em razão do presente trabalho que é fruto do desenvolver da iniciativa que compreende a
comunidade e o projeto Surf Resgatando Sonhos, conclui-se imprescindível em sua construção e
andamento a disposição em sua resolução do entendimento das bases da produção e reprodução
do homem e de suas atividades, assim visando a integração das relações intrínsecas do
desenvolvimento socioeconômico e proteção ambiental. Nesse sentido, salienta-se o lugar como
identidade que une o recorte espacial da Praia Leste Oeste, cujo fragmentado e articulado agrega
diferentes interesses no mesmo espaço representados por uma população local, comerciantes,
pescadores e frequentadores da praia.
Nesse contexto: o aprender a cuidar da natureza é algo gradativo, onde o ser humano compreender
que o uso indevido dos recursos naturais pode afetar sua qualidade de vida e do resto do mundo e
que o cuidado com o meio ambiente não é somente responsabilidade dos órgãos governamentais
(BORTOLON, 2014, p. 128).
É de extrema importância a participação dos mais diferentes interesses exercidos no mesmo
espaço e o uso combinado de seus potenciais na construção da conscientização ambiental no que
tange a melhor utilização e administração do espaço da praia, desse modo, para Botolon (2014), a
participação ativa dos cidadãos no processo de fiscalização do espaço assume o papel de coresponsabilidade no zelo e controle dos agentes responsáveis pela degradação ambiental.
De modo concomitante, o entendimento prévio do meio ambiente, sustentabilidade, utilização da
praia e preservação ambiental deve admitir em vista das capacidades adaptativas do ensino as mais
diferentes realidades evidenciadas, já que o nível intelectual das pessoas envolvidas é variável.
Assim: “A educação ambiental para o consumo sustentável deve adotar estratégias diferenciadas
para cada grupo e segmento da população.” (BORTOLON, 2014, p. 129). Nessa perspectiva, a
utilização dos mais diferentes usos e ocupações da praia deve ser repensado através da ótica
sustentável que vise a preservação ambiental vinculado a proteção da vida como um todo, mas
especificamente a vida marinha, cujo é uma das mais afetadas com o lixo que é descartado nos
mares, não obstante a preservação se dá também em vista do que é consumido fazendo necessário
uma nova produção de um desenvolvimento socioeconômico voltado à sustentabilidade.
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INTRODUÇÃO
A região Nordeste do Brasil, composta por nove estados, é popularmente conhecida como um
tradicional destino turístico escolhido pelos visitantes nacionais e internacionais, tendo como
principal objetivo motivador, as praias da região. O Nordeste é a região brasileira que possui a
maior costa litorânea do país.
Entre os estados que formam a região Nordeste, o Ceará se consolida como importante referência
de destino turístico do país e encontra-se em processo crescente de suas atividades turísticas. De
acordo com dados da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), no ano de 2019, entre os meses
de janeiro a agosto, o Ceará obteve um aumento de mais de 74% de viajantes estrangeiros em voos
direto (em relação ao período anterior), somando em torno de 200 mil turistas. No mesmo ano, o
Ministério do Turismo realizou a pesquisa de Sondagem Empresarial e identificou que a capital
do Ceará, Fortaleza, se destaca na primeira posição do ranking. A sondagem é referente aos meses
de junho e julho de 2019 (Figura 1).
Figura 1: Ranking de destinos mais procurados nos meses de junho e julho de 2019.

Fonte: Ministério do Turismo do Brasil (2019).

As três primeiras posições são ocupadas por destinos localizados no Nordeste. Dentre as dez
colocações do ranking, seis delas são ocupadas por destinos nordestinos (Fortaleza-CE, MaceióAL, Natal-RN, Porto Seguro-BA, Ipojuca-PE e Salvador-BA), tornando-a a região que concentrou
mais de 50% da preferência turística no ano de 2019, em relação as demais regiões do país.
Para compreender esses resultados, se faz necessário identificar os fatores influenciadores que
direcionam a demanda para os destinos nordestinos. De acordo com o Ministério do Turismo do
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Brasil, no ano de 2019, o turismo de praia e sol foi o principal segmento demandado pelos turistas
em nível nacional, com 45,9%. Em seguida, aparece o turismo motivado pela cultura /patrimônio
histórico, com 15,5% e em terceiro lugar, o turismo motivado pela natureza/ecoturismo, com
10,6% (BRASIL, 2019). Diante dos dados, sendo o Nordeste amplamente conhecido por suas
paisagens litorâneas, acredita-se que esse seja um importante fator motivador que o torna um
destino tão procurado.
Embora o Ceará se estabeleça como um destino que ocupa posição de destaque no fluxo turístico,
percebe-se uma significativa concentração da atividade nos destinos litorâneos, fazendo com que
o turismo não se desenvolva de forma homogênea no estado, deixando de privilegiar demais
paisagens que possuem potencial para o desenvolvimento turístico, como as regiões serranas e
sertanejas.
No Ceará, o segmento de praia e sol representa consideráveis índices de motivação para as viagens
turísticas. De acordo com dados de 2017 da Secretaria de Turismo do Ceará (SETUR/CE), 84,6%
dos turistas que chegaram ao Ceará, visitaram localidades litorâneas, 10,9% visitaram localidades
serranas e 7,30% viajaram para destinos sertanejos. Há uma expressiva concentração de turismo
nos destinos de praia e sol. Analisando esses dados, se faz interessante considerar que a área total
do estado é em torno de 148.000 quilômetros e que a sua costa litorânea possui 573 quilômetros,
representando menos de 8% do território cearense.
O Ceará possui uma diversidade de paisagens, sobretudo relacionada ao sertão, por isso, considerar
o potencial turísticos das áreas sertanejas e expandir a dinâmica turística para demais paisagens
cearense, pode se configurar com uma estratégia positiva, pois alguns destinos de praia e sol já
encontram-se saturados, refletindo-se em uma série de impactos negativos, como poluição,
degradação dos ecossistemas, exclusão das comunidades tradicionais, conflitos de território,
aumento da violência e demais impactos.
A expansão do turismo para outros destinos pode oferecer alternativas para desenvolvimento local,
gerando emprego e renda para os que moram nesses destinos, principalmente em países que estão
em processo de desenvolvimento, contribuindo como uma das medidas que auxiliam no combate
à pobreza (CORIOLANO, 2006).
Embora a concentração ainda esteja nos destinos litorâneos, como Jericoacoara, Canoa Quebrada,
Beberibe, Caucaia, Fortaleza e demais, o sertão cearense vem apresentando novas possibilidades
em relação ao turismo, por meio de estudos de segmentação de mercado, que tem como objetivo,
identificar as potencialidades turísticas de um local, direcionar ações e estratégias para o
desenvolvimento turístico. Identificar o perfil turístico (oferta e demanda) permite que o destino
possa exercer um planejamento turístico de acordo com a realidade que está inserido, valorizando
seus atrativos (BRASIL, 2010).
Além da preferência, Azevedo (2016) aponta que os esforços da iniciativa pública, através de
projetos de incentivo ao desenvolvimento do turismo de praia e sol, juntamente com a contribuição
da iniciativa privada, são alguns dos fatores que fomentam esse segmento. Dessa forma, acreditase que através de um planejamento turístico comprometido, de projetos de incentivos, participação
controlada da iniciativa privada, estudos de segmentação de mercado e a aplicação de políticas
públicas, o semiárido pode se configurar como um lugar de relevante potencial para
desenvolvimento turístico.
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Dentro deste contexto está o município de Quixadá, localizado na região de planejamento Sertão
Central do Estado do Ceará. Quixadá possui clima Tropical Quente Semiárido, nível médio de
pluviosidade de 838,1 mm e temperatura média é em torno de 26°C e 28°C. As unidades
geoambientais presentes no município são a Depressão Sertaneja, Maciço Residual, Campos de
Inselbergs e Planícies Fluviais, de acordo com dados do Instituto de Pesquisa e Estratégia
Econômica do Ceara (IPECE) e Companhia de Pesquisas de Recursos Minerais (CPRM). A
principal característica do município são os conjuntos de inselbergs que tornam a paisagem
diferenciada, conferindo-lhe beleza cênica. A principal formação rochosa do município é a Pedra
da Galinha Choca (Figura 2).
30
Figura 2: Paisagem da Galinha Choca no município de Quixadá.

Fonte: LIMA (2018).

Quixadá não se enquadra na perspectiva do turismo convencional que é desenvolvido no estado.
No entanto, são identificados demais segmentos no município que o torna um interessante destino
turístico no semiárido brasileiro. Os principais segmentos identificados no município de Quixadá
são Turismo Religioso, Turismo Cultural, Turismo Científico, Turismo de Natureza, Turismo
Ufológico e Turismo de Aventura. Dentre os existentes, o Turismo de Aventura é um importante
segmento turístico, fazendo do município uma referência, principalmente na modalidade de voo
livre, alcançando projeção internacional em virtude da quebra de recordes na modalidade que
foram obtidos nas rampas locais de voo livre.
O principal objetivo da pesquisa é analisar o Turismo de Aventura que se desenvolve no município
de Quixadá, assim como suas principais atividades, os locais onde ele é realizado, suas
potencialidades e as limitações pertinentes ao desenvolvimento turístico do município. Ao final da
análise, se aponta um conjunto de sugestões que podem contribuir de forma significativa para o
desenvolvimento do Turismo de Aventura e para maximizar as potencialidades locais para o
melhoramento do turismo.
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Os princípios teóricos e metodológicos da pesquisa se fundamentaram na Geoecologia das
Paisagens, que é definida com uma disciplina ambientalmente focada, capaz de estabelecer uma
análise integrada, considerando as paisagens naturais e antropo-naturais (RODRIGUEZ; SILVA,
2013). Ao se escolher esse caminho metodológico, considerou-se a dinâmica inerente às práticas
turísticas e por acreditar que a Geoecologia da Paisagens forneça subsídios para o alcance dos
objetivos propostos. As etapas metodológicas da pesquisa foram divididas em quatro momentos,
sendo eles: Fase de Organização e Inventário, Fase de Análise, Fase de Diagnóstico e Fase de
Prognóstico.
CONCEPÇÕES ACERCA DO TURISMO DE AVENTURA
De acordo com Moraes (1999), com o passar do tempo, o turismo passa por processos de
ressignificação, principalmente influenciado por fatores como o desenvolvimento tecnológico, a
evolução dos meios de transporte, fatores econômicos e mais tempo livre. Todos esses fatores
contribuem para a ampliação e diversificação da demanda e de equipamentos turísticos. Diante
das transformações e desenvolvimento, são identificadas novas ofertas, visando alcançar novas
demandas, fazendo do turismo uma atividade mais acessível.
Para o Ministério do Turismo, os estudos de segmentação de mercado são vistos como uma
estratégia para organizar e desenvolver o turismo, considerando a identidade da oferta e o perfil
da demanda:
reconhece essas tendências de consumo como oportunidades de valorizar a diversidade e as particularidades do Brasil.
Por isso, propõe a segmentação como uma estratégia para estruturação e comercialização de destinos e roteiros
turísticos brasileiros. Assim, para que a segmentação do turismo seja efetiva, é necessário conhecer profundamente as
características do destino: a oferta (atrativos, infraestrutura, serviços e produtos turísticos) e a demanda (as
especificidades dos grupos de turistas que já o visitam ou que virão a visitá-lo). (BRASIL, 2010, p. 8).

Lage (1992), afirma que as pesquisas de segmentação possibilitam que destinos que não se
enquadram em um perfil de turismo convencional, como o turismo de praia e sol, possam ser
incluídos na dinâmica turística de acordo com as suas potencialidades e possam atender uma
demanda que se interessa por um determinado segmento. Dessa forma, a identificação de novos
segmentos é uma possibilidade que pode contribuir de forma positiva para lugares que queiram se
inserir no turismo através de potencialidades diferenciadas, contemplando a diversidade cultural e
ambiental existente no Brasil.
Diante das constantes transformações e inovação que são inerentes ao turismo, os seus segmentos
alternativos surgem como forma de adaptar-se às mudanças de paradigmas, principalmente,
buscando atender as novas exigências da demanda (MACHADO, 2012).
De acordo com o Ministério do Turismo (2010), o marco inicial das primeiras reflexões sobre o
Turismo de Aventura se estabelece a partir da década de 1980, como um resultado dos debates em
torno da problemáticas ambiental e da necessidade de repensar novas formas de convivência entre
a sociedade e o meio ambiente.
O Turismo de Aventura, assim como o Geoturismo, Turismo de Natureza e demais segmentos,
tiveram sua origem a partir do Ecoturismo, considerando que a demanda que busca por estes
segmentos tem como objetivo a interação com a natureza por meio de atividades como
caminhadas, escaladas, atividades aquáticas e outras atividades desenvolvidas no meio ambiente
(MACHADO, 2012). No entanto, o desenvolvimento do Turismo de Aventura lhe conferiu
particularidades que o tornaram um segmento com especificidades próprias.
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Coriolano (2011), destaca uma diferença importante entre o Turismo de Aventura e o Ecoturismo
é a maneira como o turista se relaciona com a natureza. Em ambos segmentos, o turista busca por
uma maior interação com o meio ambientes, mas no Turismo de Aventura, essa interação está
permeada pela adrenalina, através de experiencias estimulantes.
O Ministério do Turismo considera que o “Turismo de Aventura compreende os movimentos
turísticos decorrentes da prática de atividades de aventura de caráter recreativo e não competitivo.”
(BRASIL, 2010, p. 19). A partir desse conceito, percebe-se que há três importantes expressões
chave para compreender o segmento: “movimentos turísticos”, “atividades de aventura” e “caráter
recreativo e não competitivo”.
A ideia de movimento presente na conceituação do Turismo de Aventura está contida na própria
essência do turismo, inclusive presente em sua etimologia, pois a palavra de origem do latim
significa “movimento ao redor de um ponto”, caracterizando as viagens turísticas como uma
atividade com tempo de duração já estabelecido de ida e retorno ao ponto inicial, sem intenção de
permanecer de forma definitiva no local visitado (MELO-FILHO, 2008). Como movimento
turístico, se compreende as estadias, deslocamento e realização de atividades relacionadas ao
segmento.
A ideia de aventura contida no conceito e na denominação do segmento considera como atividades
de aventura “as experiências físicas e sensoriais recreativas que envolvem desafios e que podem
proporcionar sensações diversas como liberdade, prazer e superação, a depender da expectativa,
do envolvimento e da experiência do turista além do nível de dificuldade de cada atividade”
(BRASIL, 2010, p. 15).
A perspectiva de aventura contida na essência do segmento pode ser compreendida a partir de duas
vertentes. A primeira é referente a ideia de desafios, superação, riscos e liberdade. A segunda
perspectiva relaciona-se a contemplação e interação com o meio ambientes, o bem-estar e a
satisfação (SANTOS, 2019).
Embora a aventura seja uma palavra chave para se compreender a essência do segmento, se faz
importante destacar que os riscos de suas atividades são avaliados, controlados e assumidos,
fazendo do Turismo de Aventura uma experiência planejada a partir de um conjunto de diretrizes
e normas que organizam, regulam e certificam o seu desenvolvimento, tendo como principal
referência as Normas Técnicas de Turismo de Aventura da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT).
A terceira expressão destacada no conceito de Turismo de Aventura é o “seu caráter recreativo e
não competitivo”, afirmando que as atividades devem ser realizadas objetivando o entretenimento.
Essa expressão é relevante, pois destaca a diferenciação que deve ser feita entre o Turismo de
Aventura e o Esporte de Aventura, ambos segmentos turísticos que são frequentemente
confundidos, mas que apresentam características e objetivos diferentes. O Ministério do Turismo
aponta que:
Os esportes de aventura diferenciam-se do Turismo de Aventura. Aquele está relacionado à natureza e ao ecoturismo,
praticado sob condições e risco calculado, por outro lado os esportes radicais incluem manobras arrojadas e
controladas em ambientes naturais ou artificiais em meio urbano. Já o Turismo de Aventura inclui atividades adaptadas
ao entretenimento de pessoas sem caráter competitivo. (BRASIL, 2010, p. 64).
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Vasconcelos (2012) acredita que embora existam variadas definições para o Turismo de Aventura,
aparentemente essas se complementam, considerando que a base que sustenta o segmento envolve
a sustentabilidade ambiental e o prazer do turista e praticar atividades que permitam maior
interação com a natureza. O Ministério do Turismo divide as atividades de Turismo de Aventura
em três categorias, terra, água e ar (Quadro 1):
Quadro 1: Categorias e atividades do Turismo de Aventura.

Categoria
Terra

Atividades de Turismo de Aventura
Arvorismo; bungee jump; cachoeirismo; canoismo; caminhada; caminhada (sem
pernoite); caminhada de longo curso; cavalgada; cicloturismo; espeleoturismo;
espeleoturismo; vertical; escalada; montanhismo; turismo fora de estrada em
veículos 4x4 ou bugues e tirolesa.

Água

Boia-cross; canoagem; duck; flutuação/snorkeling; kitesurfe; mergulho autônomo
turístico; rafting e windsurfe.

Ar

Balonismo; paraquedismo e voo livre (asa delta e parapente).
Fonte: BRASIL (2010).

As atividades de aventura possuem variados graus e podem ser adaptadas de acordo com as
particularidades da oferta e da demanda. Como exemplo de adaptação das atividades, cita-se os
municípios de Itacaré, na Bahia, que visando atender os anseios de uma demanda diferenciada,
especializou-se na adaptação de atividades para um público com mobilidade reduzida e limitações
visuais. São elaborados roteiros de trilhas e realização de rafting considerando as características
desta demanda.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA
As atividades exercidas pelas comunidades humanas geram impactos positivos e negativos no
meio em que se estabelecem, pois geralmente são parte da relação ente estabelecida entre
sociedade e meio ambiente. As práticas turísticas são caracterizadas por sua dinamicidade e pelas
alterações que essa causa nas paisagens., por isso, para se compreender o fenômeno turismo é
fundamental embasar-se em uma perspectiva integradora, capaz de envolver alcançar os aspectos
sociais e ambientais.
A partir desse viés, o arcabouço metodológico que sistematizou a pesquisa teve como suporte a
Geoecologia das Paisagens, pois sendo essa um conhecimento pautado na perspectiva sistêmica,
pode atender as particularidades capazes para se compreender o turismo. A pesquisa se dividiu em
quatro fases (Quadro 2).

Quadro 2: Etapas metodológicas da pesquisa.

Etapas Metodológicas da Pesquisa
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Organização
e
Inventário

Análise

Diagnóstico

Prognóstico

Levantamento bibliográfico e cartográfico; Levantamento de dados secundários do
município de Quixadá (ambientais, históricos e socioeconômicos); Seleção do
material de referência para a identificação do Turismo de Aventura: Planejamento e
início dos primeiros trabalhos de campo; Elaboração de um banco de dados e
informações referentes as características da área de pesquisa.
Trabalhos de Campo; Confecção de cartas-imagem, mapas geológico e
geomorfológico da área de pesquisa; Identificação dos locais de desenvolvimento
do Turismo de Aventura; Identificação das atividades de Turismo de Aventura
realizadas.
Caracterização geoambiental da área de pesquisa; Identificação dos núcleos de
concentração do Turismo de Aventura; Identificação das potencialidades
ambientais, culturais e históricas par o desenvolvimento turístico; Diagnósticos dos
problemas e limitações do Turismo de Aventura.
Elaboração de um conjunto de propostas para potencializar o Turismo de Aventura
no município de Quixadá.
Fonte: LIMA (2020).

Organização e Inventário
A etapa de Organização e Inventário trata das tarefas preparatórias iniciais de sistematização da
pesquisa. Primeiramente foi feito o levantamento bibliográfico pertinente à temática da pesquisa,
perpassados por temas como Turismo de Aventura, segmentação de mercado, aspectos históricos
do turismo e demais. Posteriormente se efetivou o levantamento de dados secundário relacionados
à dinâmica do município de Quixadá, visando o prévio reconhecimento dos aspectos de localização
e ambientais. Ainda foram coletadas informações ambientais, socioeconômicas e históricas do
município de Quixadá.
Nessa etapa foram definidos os critérios norteadores para a identificação das atividades de Turismo
de Aventura. O material utilizado foi a classificação do Ministério do Turismo, que aponta quais
são consideradas as atividades do segmento, de acordo com a categoria que estão inseridas (terra,
água e ar). Essa etapa foi de fundamental importância, pois permitiu o reconhecimento e análise
do desenvolvimento do Turismo de Aventura, fornecendo meios para a geração de informações
qualitativas e quantitativas.
Os trabalhos de campo foram iniciados ainda nessa etapa, tendo como principal objetivo o
reconhecimento da área de pesquisas. Ao final desta etapa, foi possível a elaboração de um banco
de dados e informações pertinentes à caracterização geral da área de pesquisa.
Análise
Na etapa de Análise houve a intensificação dos trabalhos de campo, e a aplicação de entrevistas
com pessoas ligadas ao Turismo de Aventura e demais segmentos existentes (guias, instrutores de
voo, empreendedores, funcionários da rede hoteleira e representantes de instituição ambiental.).
Se a efetivou produção de mapas de geologia e geomorfologia, que serviram de embasamento para
a análise e posterior construção do conjunto de proposições da pesquisa. Além do reconhecimento
das unidades geoambientais presentes no município.
A partir dos trabalhos de campo e aplicação de entrevistas para se compreender o desenvolvimento
do Turismo de Aventura local, foi identificada a concentração da realização das atividades em seis
núcleos no município. Após essa identificação, foram realizadas visitas de campo para cada
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núcleo, juntamente com a aplicação de entrevistas para reconhecer quais as atividades realizadas,
seus valores, quem organiza essas atividades, infraestrutura local e o público que frequenta essas
atividades.
Ao final das atividades realizadas, essa etapa se configura como a sistematização, análise e
interpretação dos dados e informações coletados na área de pesquisa, fornecendo possibilidades a
realização do diagnóstico, não apenas da estruturação do Turismo de Aventura no município de
Quixadá, como a leitura das limitações e potencialidades encontradas.
Diagnóstico
Na etapa de diagnóstico foi realizada a caracterização geoambiental da pesquisa, identificando as
unidades que integram a paisagem do município. Foi realizado o diagnóstico, identificando os
principais pontos de concentração do desenvolvimento do Turismo de Aventura no município,
assim como as atividades de aventura que são desenvolvidas. Foram diagnosticados quais os
problemas e as limitações acerca do desenvolvimento turísticos, além da identificação das
potencialidades ambientais, culturais e históricas que podem fomentar o turismo local.
Prognóstico
Considerando o diagnóstico construído a partir das etapas anteriores que foram aplicadas na área
de pesquisa, se efetivou a elaboração de um conjunto de sugestões com o principal objetivo de
potencializar o desenvolvimento turístico do município de Quixadá, considerando o melhor
aproveitamento de suas potencialidades ambientais e culturais, visando integrar o turismo de forma
mais eficiente ao contexto ambiental existente.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir do diagnóstico efetivado no decorrer da pesquisa, constatou-se que o Turismo de Aventura
se desenvolve de maneira concentrada no município de Quixadá, deixando de privilegiar demais
potencialidades existentes. Identificou-se seis núcleos do segmento, como os principais pontos de
desenvolvimento das atividades: Sede de Quixadá, Fazenda Magé, Bacia do Cedro, Morro do
Urucu-Santuário Rainha do Sertão, Juatama-Hotel Pedra dos Ventos e Serra do Estevão (Quadro
3).
Quadro 3: Núcleos de desenvolvimento do Turismo de Aventura e suas atividades.
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Núcleos

Atividades

Sede Quixadá

caminhada, caminhada de longo curso e escalada.

Fazenda Magé

caminhada, caminhada sem pernoite, cavalgada, cicloturismo,
espeleoturismo, escalada e montanhismo.

Bacia do Cedro

escalada, caminhada e caminhada sem pernoite.

Morro do Urucu-Santuário voo livre (parapente e asa delta) e escalada.
Rainha do Sertão
Juatama-Hotel
Ventos

Pedra

Serra do Estevão

dos arvorismo (em projeto), canionismo (em desenvolvimento),
caminhada, caminhada sem pernoite, caminhada de longo curso
(em projeto), cicloturismo (em desenvolvimento), escalada,
montanhismo, tirolesa (em projeto), rafting (em implementação),
voo livre (parapente e asa delta).
caminhada, caminhada sem pernoite.
Fonte: LIMA (2020).

SEDE QUIXADÁ
A sede municipal é considerada um importante núcleo de desenvolvimento do Turismo de
Aventura, principalmente em virtude da concentração de equipamentos de apoio ao turismo
(hotéis, pousadas, restaurantes, bancos, comércio e demais). As atividades do segmento
desenvolvidas nesse núcleo, de acordo com a classificação do Ministério do Turismo, são:
caminhada, caminhada de longo curso e escalada. Além dessas que estão presentes na
classificação, é desenvolvido o rapel.
Os principais atrativos ambientais para o desenvolvimento do Turismo de Aventura são a Pedra
do Cruzeiro, localizada no centro urbano da Sede, o Açude do Eurípedes e conjunto de monólito,
a Pedra do Barney, Pedra Cabeça da Bruxa, Gruta Psicose e Pedra Riscada. Em todos os locais
citados acontece a realização de atividades de aventura, geralmente organizadas por agências de
turismo locais.
Além do Turismo de Aventura, foi identificada a existência de demais segmentos turísticos que
são desenvolvidos nesse núcleo, como o Turismo Cultura, Turismo Científico, Turismo Ufológico,
Turismo de Natureza e o Turismo Religioso.
FAZENDA MAGÉ
Esse núcleo é o mais próximo do centro urbano de Quixadá, em torno de quatro quilômetros de
distância e um importante núcleo para a práticas de atividades turística, principalmente escalada e
caminhadas, o Turismo de Aventura na fazendo foi iniciado no ano de 1997. Ao todo, as atividades
de aventura realizadas atualmente na Fazenda Magé são: caminhada, caminhada sem pernoite,
cavalgada, cicloturismo, espeleoturismo, escalada e montanhismo.
Os principais atrativos pontuados na Fazenda Magé são a árvore centenária, do gênero Ceiba,
família Malvaceae, onde se realiza a principal atividade de caminhada no núcleo, conhecida como
Trilha da Barriguda. Outro atrativo é a Pedra Magé, onde são feitas as atividades de escaladas. Os
segmentos turísticos que se desenvolvem nesse núcleo são: Turismo de Aventura, Turismo de
Natureza e Turismo Cultural.
BACIA DO CEDRO
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A distância entre esse núcleo e o centro da Sede de Quixadá é aproximadamente 6,5 quilômetros.
A Bacia do Cedro é um importante ponto turístico do município, pois é o símbolo da primeira
grande intervenção para contornar as adversidades causadas pelas secas no sertão. Sua construção
se inicia no século XIX, autorizada por D. Pedro II e possui relevante potencial histórico e cultural
nacional. Seus principais atrativos históricos são o galpão centenário abandonado, as máquinas e
peças antigas que ainda preservadas dentro do galpão e a própria barragem.
As atividades desenvolvidas nesse núcleo são: caminhada, caminhada sem pernoite e escalada. As
atividades são realizadas na Pedra da Faladeira, Pedra do Sapo e Caverna dos Ventos. Além de
sua importância histórica, na Bacia do Cedro está a paisagem símbolo do município, a Pedra da
Galinha Choca, sendo uma das principais atividades de caminhadas realizadas no município, assim
como a escalada que acontece nas suas extremidades, popularmente conhecidas como a escalada
na cabeça da galinha e a escalada na cauda da galinha. Foi identificado o desenvolvimento de
quatro segmentos turísticos na Bacia do Cedro, o Turismo de Aventura, o Turismo Científico, o
Turismo Cultural e o Turismo de Natureza.
MORRO DO URUCU - SANTUÁRIO RAINHA SO SERTÃO
Esse núcleo é uma das principais referências da modalidade de voo livre e onde se realizou o
primeiro voo do município. Atualmente existem duas rampas de voo. Sua distância em relação ao
centro urbano de Quixadá é de aproximadamente 11 quilômetros. As atividades desenvolvidas são
voo livre (asa delta e parapente) e atividades de escalada (essa atividade ocorre em menor escala).
Além do Turismo de Aventura, o Turismo Religioso se destaca como um importante segmento
desenvolvido nesse núcleo, pois nele há o Santuário Rainha do Sertão, de propriedade da Igreja
Católica, assim como as rampas de voo livre. Em relação
JUATAMA-HOTEL PEDRAS DOS VENTOS
O núcleo de desenvolvimento do Turismo de Aventura localizado no distrito de Juatama foi
considerado como um dos principais núcleos, pois concentra uma série de atividades de aventura
e demais segmentos turísticos. Esse núcleo dista aproximadamente 20 quilômetros do centro
urbano da sede municipal.
Embora haja um significativo potencial turístico no distrito de Juatama, identificou-se que o
principal ponto de desenvolvimento e referência do segmento é o Hotel Pedra dos Ventos,
configurando-se como o núcleo de concentração do Turismo de Aventura no distrito. As atividades
desse núcleo foram descritas de forma diferente das demais atividades dos outros núcleos, pois há
no empreendimento um constante trabalho de pesquisa e planejamento de atividades, e estas
encontram-se em variadas fases (fase de projeto, fase de implementação e fase de funcionamento.).
As atividades realizadas são: arvorismo (em projeto), canionismo (em funcionamento), caminhada
(em funcionamento), caminhada sem pernoite (em funcionamento), caminhada de longo curso (em
projeto), cicloturismo (em funcionamento), escalada, montanhismo, tirolesa (em projeto), rafting
(em implementação), voo livre - parapente e asa delta(em funcionamento). Outras atividades que
não integram a classificação do Turismo de Aventura também são realizadas, como observação de
aves, arco e flecha, stand up paddle e banho de açude.
Além do Turismo de Aventura, foram identificadas a realização do Turismo Científico, Turismo
Cultural e Turismo de Natureza. Os principais atrativos naturais encontrados no núcleo são o
açude, conjunto de serrotes, fauna, vegetação nativa e Fazenda Ouro Preto e 2 rampas de voo livre.
SERRA DO ESTEVÃO
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A Serra do Estevão se localiza a aproximadamente 21 quilômetros do centro urbano de Quixadá e
é o ponto com maior altitude do município, em torno de 750 metros. Esse núcleo tem como
município limítrofe, Choró. Em virtude de sua altitude, esse núcleo pode oferecer temperaturas
mais amenas, comparado as áreas de menor altitude da área, possibilitando uma experiencia
diferenciada no município para os turistas.
As atividades realizadas nesse núcleo são, caminhada e caminhada sem pernoite. Embora tenha
um expressivo potencial para o Turismo de Aventura, identificou-se que o segmento é pouco
explorado na área, necessitando de um planejamento efetivo para o desenvolvimento do Turismo
de Aventura. Além do Turismo de Aventura, se desenvolve no núcleo o Turismo Científico, o
Turismo de Natureza e o Turismo Religioso, com destaque para a Casa de Repouso São José, mais
conhecida como o Mosteiro de Quixadá. Os seus principais atrativos naturais são, a própria Serra
do Estevão, cachoeiras, mirante para observação da paisagem, vegetação, fauna.
Problemas e limitações do desenvolvimento turístico do município de Quixadá.
Como forma de melhorar o desenvolvimento turístico do município e planejar sugestões que
contribuam de forma positiva, maximizando as potencialidades e minimizando as limitações,
foram identificados os principais problemas que impactam o turismo local, objetivando a sugestão
de possíveis soluções para contorná-los. Dessa forma, são apontados os principais problemas
acerca do desenvolvimento turístico que foram encontrados no município, juntamente com
possíveis soluções que podem articuladas e adaptadas para contornar tais adversidades (Quadro
4).
Quadro 4: Problemas, limitações possíveis soluções acerca do desenvolvimento turístico do município de Quixadá.

Problemas e
Limitações
Ausência ou
deterioração de
sinalização
Recepção de turistas
não planejada
Déficit marketing e
divulgação

Falta de manutenção
dos pontos turísticos

Participação do Poder
Público
Desarticulação entre
os promotores do
turismo
Ausência de lideranças

Possíveis Soluções
Reivindicar ao Poder Público a implantação, manutenção e fiscalização de
placas.
Implantação de um posto de atendimento ao turista e unificação de um sistema
s e informações para os donos de empreendimentos turísticos para melhor
repassar informações pertinentes aos turistas.
Criação e atualização de canais de informações e aplicativos que reúnam as
principais informações sobre atividades turísticas, vagas de hospedagem,
contatos, disponibilização de mapas temáticos e demais materiais relacionados
ao turismo.
Reivindicar ao Poder Público, manutenção e fiscalização dos pontos turísticos.
Implantar banheiros nos pontos turísticos, investir em projetos de educação
ambiental em parceria com escolas e Universidades, disponibilizar maior
número de lixeiras nos pontos turísticos.
População reivindicar maior participação através de projetos e de um
planejamento eficiente voltado para o desenvolvimento do Turismo de
Aventura.
Promover encontros e eventos específicos para os promotores, desenvolver
parcerias de atividades, criar rotas que integrem variados pontos turísticos
dentro município, participar e estabelece vínculo com outros municípios que
realizam o Turismo de Aventura.
Criação de associações e grupos de turismos específicos para o Turismo de
Aventura.
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Concentração do
Turismo de Aventura

Desenvolver um planejamento expandindo e identificando as potencialidades
dos demais distritos para o Turismo de Aventura.
Fonte: LIMA (2020).

Esse conjunto de sugestões visa contribuir de forma positiva para o desenvolvimento do Turismo
de Aventura e dos demais segmentos turísticos no município, pois acredita-se que o município de
Quixadá é um relevante destino de Turismo de Aventura do estado em virtude do sem potencial
ambiental, sua estrutura de equipamentos turísticos e as atividades já são realizadas.
Dentre todos os problemas destacados, a concentração do Turismo de Aventura no município
aparece uma questão que necessita de um planejamento adequado e contextualizado com a
realidade ambiental do município. Mesmo os seis núcleos destacados como principais pontos de
concentração do Turismo de Aventura, percebeu-se que existem demais áreas dentro do município
que possuem significativo potencial para a efetivação do segmento em questão, inclusive, podendo
oferecer atividades diferenciadas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS E AGRADECIMENTOS
O Ceará é um estado composto pela combinação de paisagens e por sua diversidade ambiental e
cultural. A paisagem litorânea tem um expressivo destaque quando se considera a dinâmica
turística própria do estado, mas as paisagens serranas e sertanejas são formadas por unidades de
paisagens (Depressão Sertaneja, Campo de Inselbergs, Planícies Fluviais e outras) que são espaços
influenciados por intervenção de agentes turísticos, refletindo-se na dinamização de fixos e fluxos
turísticos (FREITAS, 2018).
Os sertões cearenses são espaços amplamente ricos, sobretudo quando se estabelece um estudo de
segmentação de mercado, tendo como principal objetivo a identificação do perfil turístico.
Acredita-se que mediante um estudo de segmentação turística, a elaboração de um planejamento
contextualizado com as características ambientais da área, a implementação de projetos turísticos
(provenientes de iniciativas públicas e privadas) e o direcionamento de políticas públicas, o
semiárido cearense pode se transformar em um importante polo turístico, ofertando experiencias
diferenciadas, inclusive integrando-se ao próprio turismo convencional como mais uma
possibilidade de visitação (através de roteiros integrados entre litoral e sertão) para a demanda
turística que existe e está consolidada no estado, além de fidelizar sua própria demanda, através
do perfil da segmentação de mercado.
Ao final desta pesquisa, se faz necessário tecer alguns agradecimentos especiais. Primeiramente à
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) pelo financiamento
ofertado para a realização do trabalho. Ao Programa de Desenvolvimento e Meio Ambiente
(PRODEMA-UFC), pela oportunidade em desenvolver a pesquisa. Ao Laboratório de
Geoecologia da Paisagem e Planejamento Ambiental, do Departamento de Geografia da
Universidade Federal do Ceará, pelo suporte dado para a efetivação da pesquisa.
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BALNEÁRIO BICA DAS ANDRÉAS: UM OLHAR A PARTIR DA
EDUCAÇÃO AMBIENTAL – PACATUBA/CE
Caroline Rocha Santos
Mayara de Almeida Vieira
Matheus Guimarães de Oliveira Moreira
Cleire Lima da Costa Falcão
INTRODUÇÃO
O Nordeste brasileiro se destaca em virtude de suas particularidades e pelas belezas naturais, sendo
grande atrativo em meio nacional e mundial. Marcada por uma diversidade de vegetações como,
a mata de cocais na porção oeste, a caatinga, brejos nas áreas de agreste e a presença de uma
pequena parte da mata atlântica. Apresenta baixa pluviosidade e chuvas mal distribuídas e
apresenta médias pluviométricas anuais que oscilam entre 300 e 800 mm. Recebe ação de massas
de ar do Atlântico e altas temperaturas principalmente nas regiões centrais. Quanto à questão
hídrica, existe um déficit no balanço hídrico na maioria dos meses, isso se deve aos solos rasos e
do embasamento cristalino e pela alta evaporação. Entretanto é possível encontrar regiões em que
a pluviosidade é alta e possibilita o surgimento de bacias como do São Francisco que abrange boa
parte dos Estados nordestinos e do Jaguaribe, essa última engloba quase toda a porção leste do
estado do Ceará. Em relação à geomorfologia, ressaltamos o papel da morfotectônica na formação
dos diferentes tipos de relevo do Nordeste.
Nesse conjunto de relações deve ser destacado o homem, que exerce função de agente modificador,
que outrora, não tinha total domínio da natureza. Hoje vemos que essas mudanças ocorreram
devido ao avanço da técnica, que passa a ver a natureza como um recurso fornecedor de matériaprima. Assim, vermos que cada elemento tem a capacidade de manter certo grau de organização,
que cada um tem influência sobre o outro, contemplando uma visão sistêmica da paisagem. A
Ciência Geográfica incialmente buscava apenas descrever os fenômenos, hoje existe uma maior
preocupação em entender as conexões que se estabelecem no espaço. Para Souza & Oliveira (2011)
o uso dos Geossistemas traz uma nova perspectiva para o olhar geográfico, pois esse é um sistema
geográfico natural que está relacionado ao território e advém justamente dessa conexão entre os
componentes do potencial ecológico e da exploração biológica, e que a partir desses a ação
antrópica. Portanto, o contato com outras ciências auxilia nessa leitura da natureza e da sociedade.
Quando se faz uma análise de natureza geográfica é necessário que se observe as características
que compõe a área estudada, sejam elas físicas, biológicas, sociais ou econômicas, dependerá do
objetivo e a escala do estudo. No entanto, compreender os aspectos e aquilo que perpassa o objeto
de análise, é imprescindível para se ter uma visão integrada do ambiente, assim percebendo como
se constitui as relações entre os elementos.
É partindo desse pressuposto que a partir do levantamento das características que compõe o relevo,
o uso dado (como atividades agrícolas), que se busca compreender as modificações ocorridas de
cunho natural ou antrópico para assim, com base nesse panorama, chegar ao enfoque principal que
é a Educação Ambiental, prevista pela Lei nº 9.795 de 27 de abril de 1997, instituindo a Política
Nacional de Educação Ambiental (PNEA). Além de um conceito amplo em discussão, essa Lei
aborda temas como o desmatamento e extinção da flora e fauna, a emissão de gases na atmosfera
e a produção de lixo, além da relação com o meio ambiente de forma sustentável.
TURISMO, MEIO AMBIENTE E CULTURA NO CONTEXTO SEMIARIDO - ISBN 978-65-992869-0-2

41

Em virtude das importantes características que a área de estudo apresenta, é pertinente a realização
desta pesquisa para entendermos qual a compreensão das moradoras e dos moradores de Pacatuba
sobre Educação Ambiental e de que forma eles têm atuado nas modificações da paisagem e na
degradação da Serra de Aratanha. Isso se dá partindo da programática levantada na qual, porque
enquanto Área de Proteção Ambiental (APA) a Serra de Aratanha ainda sofre constantes
intervenções antrópicas degradadoras e de que forma os moradores e município contribuíram ou
contribuem na dinâmica dessa área. Por exemplo, como ocorreu com a construção do Balneário
Bica das Andréas, pois uma modificação desse cunho pode gerar pontos positivos - econômicos e
um fluxo de turismo mais intenso, importantes para o município -, no entanto, também acarreta
pontos negativos, sejam eles ambientais ou sociais.
Esse foco em especial se dá devido à necessidade de compreender como enquanto Área de
Proteção Ambiental (APA), seguindo o Decreto nº 24.959/1999, e ocorrendo fiscalização, ainda é
bastante impactada com ações modificadoras e que põe em risco o equilíbrio e dinâmica dessa
área. Entretanto, evidenciando o Balneário Bica das Andréas. A seguir no mapa 1 vemos a
localização e a abrangência da APA.
Portanto, a presente pesquisa, considerando tudo que foi apresentado, tem por objetivo discutir a
importância da Educação Ambiental, no contexto do Balneário Bica das Andréas, enquanto
ferramenta de (des)construção de pensamentos e condutas referentes as questões ambientais
analisadas na área de estudo.
LOCALIZAÇÃO E ASPECTOS GERAIS
Segundo os autores Tavares, Bastos & Belarmino (2018) A serra de Aratanha compreende os
municípios de Maranguape, Maracanaú, Guaiúba e Pacatuba, se encontra a aproximadamente 25
quilômetros de Fortaleza. Mas, vale ressaltar que área de estudo o Balneário Bica das Andréas,
fica localizado dentro da sede urbana de Pacatuba, mas especificamente no lado leste do sopé da
Serra da Aratanha.
Mapa 1: Localização da Área de Proteção Ambiental da Serra de Aratanha-CE.

TURISMO, MEIO AMBIENTE E CULTURA NO CONTEXTO SEMIARIDO - ISBN 978-65-992869-0-2

42

O Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (2012) registra que o município de
Pacatuba se localiza na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), com latitude de 3°59'03"S,
longitude 38°37'13"W e possui uma área de 132 Km² (absoluta) e altitude de 65,4 metros.
Maia & Bezerra (2014) nos mostra que no Estado do Ceará, o qual se encontra na região Nordeste,
destaca-se por apresentar zonas de cisalhamento do tipo rúpteis e dúcteis, com direcionamento
NE-SW e E-W, que vão exercer um importante papel de controle nas feições como os maciços
estruturais, cristas lineares e vales incisos, formando diferentes topografias. Para Brandão &
Freitas (2014) a geomorfologia também está associada à abertura do Atlântico Equatorial durante
o Cretáceo, num sistema de falhamentos e de rifts abordados. Bem como relevos de composição
ígneas-metamórficos que foram formados na Orogênese Brasiliana no Neoproterozoico.
Além disso, o Ceará encontra-se em um predomínio semiárido, o que, por sua vez, exerce grande
influência na dinâmica do Estado, por exemplo, o modelado do relevo, a atuação dos agentes
intemperizadores, da erosão, dentre outros. Porém, isso não se detém apenas aos aspectos
geomorfológicos, esse fato também vai ter reflexo na vegetação, dessa forma, é perceptível um
grande predomínio do tipo vegetacional caducifólio.
No que se refere ao relevo, Tavares, Bastos & Belarmino (2018) nos diz que as cotas altimétricas
variam de 200 a 700 metros, destacando-se no contexto geológico/tectônico no Subdomínio Ceará
Central, que por conta de uma elevação dessa região surgiram alguns sobressaltos topográficos
que originaram os maciços cristalinos pré-litorâneos como o de Aratanha e de Maranguape. Além
disso, contam com a presença de granitoides datados do Neoproterozoico e possui um relevo
estrutural, ou seja, que a litologia segue a forma do relevo. Muitos maciços cristalinos têm em
comum superfícies de dissecação criando topografias acidentadas com cristas, vales profundos e
colinas.
Quanto à formação do solo, podemos concluir que os agentes do clima em regiões de soerguimento
contribuem para a formação de solos profundos, em função dos agentes intempéricos, diferente da
superfície de erosão rebaixada (Depressão Sertaneja), que possui solos rasos. Vale ressaltar que a
origem dos sedimentos dependendo da rocha pode originar solos com elevada quantidade de
nutrientes ou não.
A área de estudo se destaca na região metropolitana de Fortaleza, pelo seu potencial turístico
(ecoturismo), social, ambiental, e pelos aspectos históricos e culturais que guarda. A história do
município está vinculada aos primeiros habitantes a ocupar a área (indígenas) e os portugueses
religiosos e militares. Pacatuba está localizada no sopé da Serra de Aratanha, onde se
desenvolverem os primeiros núcleos populacionais no século XVII e onde está inserido o
Balneário Bica das Andréas.
As condições ambientais que o sopé da serra apresentava, contribuiu para a ocupação dessa área,
o que possibilitou, segundo o IBGE (2015), posteriormente a criação do distrito com a
denominação de Pacatuba pelo Ato Provincial de 18 de março de 1842 e pela Lei Provincial n.º
1.305, de 1869. E depois elevado à categoria de vila com a denominação de Pacatuba pela Lei
Provincial n.º 1.248, de 08 de outubro de 1869, na qual seria a sede desmembrado de Maranguape.
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Mapa 2: Unidades Geomorfológicas do município de Pacatuba – (CE).
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REFERENCIAL TEÓRICO
Nesta presente pesquisa utilizamos conceitos que tomamos como base e pressuposto, desta forma
convêm a serem discutidos previamente para a melhor compreensão destes termos. Logo citando
as autoras Roos e Becke (2012, p. 857), abrimos aqui a discussão de forma, a saber, que
A Educação Ambiental pode ser entendida como uma metodologia em conjunto, onde cada pessoa pode assumir e
adquirir o papel de membro principal do processo de ensino/aprendizagem a ser desenvolvido, desde que cada pessoa
ou grupo seja agente ativamente participativo na análise de cada um dos problemas ambientais diagnosticados e com
isso buscando soluções, resultados e inclusive preparando outros cidadãos como agentes transformadores, por meio
do desenvolvimento de habilidades e competências e pela formação de atitudes, através de uma conduta ética,
condizentes ao exercício da cidadania.

Assim, a proposta de Educação Ambiental pode abordar uma forma metodológica não apenas de
uma única forma, pois, para Roos e Becke se trata de um conjunto, de forma onde todos possam
tomar frente como membro principal, seja no ensino ou na aprendizagem em desenvolvimento,
sendo agente ativo e participativo.
Observa-se também que segundo as autoras, procura-se diagnosticar os problemas ambientais, de
forma a se buscar soluções e resultados, além disso, preparar a sociedade como cidadãos que sejam
agentes transformadores, desenvolvendo neles habilidades e competências.
Entendemos também que, não apenas os discentes passam pelo processo de adquirir
conhecimentos, mas também o educando, que se dispõe a aprender antes e durante o ensino. Para
Medeiros et al. (2011, p. 2)
Pode-se entender que a educação ambiental é um processo pelo qual o educando começa a obter conhecimentos acerca
das questões ambientais, onde ele passa a ter uma nova visão sobre o meio ambiente, sendo um agente transformador
em relação à conservação ambiental.
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A necessidade de se estudar e ensinar desde cedo sobre Educação Ambiental é clara. A preservação
do meio ambiente para a população e gerações futuras, como está no Artigo 255 da Constituição
Federal:
Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes
e futuras gerações (BRASIL, 1988, p. 131).

Entendemos a partir daqui então que todos têm direito à qualidade de vida e um meio ambiente
equilibrado. Entretanto cabe a nós e ao Poder Público de defender e preservar. Está estabelecido
no artigo 1º da Lei n.º 9.795, de 27 de abril de 1999, a Política Nacional de Educação Ambiental
(PNEA), que:
Entendem-se por Educação Ambiental 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. (BRASIL, 1999).

Logo, a Educação Ambiental é um processo de construção e formação do indivíduo e da
coletividade, onde se garantem valores, conhecimentos e habilidades justamente voltados para a
preservação do meio ambiente. Adiante, lemos mais no artigo 3º que todos têm direito à Educação
Ambiental, sendo incumbido ao Poder Público a definição de políticas públicas que engajem não
somente os níveis de ensino, mas também a comunidade. Para isso é necessária também à
colaboração dos meios de comunicação de massas, empresas e a própria sociedade para tal. É neste
ponto em que nos dispomos a trazer o ensino para a população em Pacatuba. No artigo 4º da PNEA
dispõe-se os princípios de base para a Educação ambiental, o que se lê:
I - o enfoque humanista, holístico, democrático e participativo; II - a concepção do meio ambiente em sua totalidade,
considerando a interdependência entre o meio natural, o sócio-econômico e o cultural, sob o enfoque da
sustentabilidade; III - o pluralismo de idéias e concepções pedagógicas, na perspectiva da inter, multi e
transdisciplinaridade; IV - a vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas sociais; V - a garantia de
continuidade e permanência do processo educativo; VI - a permanente avaliação crítica do processo educativo; VII a abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais, nacionais e globais; VIII - o reconhecimento e o
respeito à pluralidade e à diversidade individual e cultural. (BRASIL, 1999).

Entretanto, anos antes já havia sido definido na Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981, a Política
Nacional de Meio Ambiente (PNMA) em seu artigo 3º que:
entende-se por: I - meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e
biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. (BRASIL, 1981).

Assim, meio ambiente vai além do senso comum de natureza, ele envolve as condições, as leis, as
influências e interações, sejam físicas, químicas ou biológicas, e ainda abriga e rege a vida em
todas as formas. Isso nos leva a entender que além da natureza, nós também somos parte do meio
ambiente.
Mas existe outro conceito que está ligado ao de Educação Ambiental, o de sustentabilidade que se
faz necessário também no entendimento do quanto é importante à preservação do meio ambiente,
principalmente considerando o modelo vigente na sociedade, o capitalismo-industrial, que acaba
por promover o uso exacerbado da natureza. Assim nos diz Roos e Becke (2012, p. 860):
A sustentabilidade é um processo que deve ser estabelecido em longo prazo, pois é fato que para haver um
desenvolvimento sustentável é necessário trocar o atual modelo de desenvolvimento: o capitalista-industrial, uma vez
que este desenvolvimento é preciso, mas também é necessária uma maneira de ter o desenvolvimento com
sustentabilidade.
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Vê-se que, por ser um processo, a sustentabilidade demanda tempo e dedicação. Mesmo que o
modelo econômico não mude de forma repentina, em pequenas ações, o coletivo, ou seja, a
sociedade pode começar a ter um hábito sustentável, e conviver harmoniosamente com o meio
ambiente mesmo que na economia capitalista atual.
METODOLOGIA
Inicialmente foi feito um levantamento bibliográfico de artigos, livros, sites (IBGE, SEMACE,
MPCE, IPCE, CPRM), entre outros apoios, para reunir a maior quantidade de informações sobre
a área de estudo. Após esse arcabouço inicial de reconhecimento, foi usado o banco de dados do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na elaboração de mapas, através do uso do
programa Qgis. Além disso, foi usado o programa Excel na elaboração do gráfico. A área em
questão foi escolhida por ser considerada uma Área de Proteção Ambiental (APA), devido a isso
foram feitos também estudos sobre as leis que regulamentam esse tipo de unidade ambiental.
Com o trabalho de campo foi possível fazer o levantamento de informações e o reconhecimento
empírico do recorte de estudo. Diante disso, foram aplicados questionários com 19 pessoas, em
uma quinta-feira, dentre elas estão, moradores, visitantes e funcionários do Balneário Bica das
Andréas, para compreendermos o entendimento destes sobre o meio ambiental, sua importância,
sobre o papel da Educação Ambiental e sobre a APA. As perguntas estavam pautadas em o que
era o meio ambiente para eles, como devemos protegê-lo, qual o papel da Educação Ambiental
nessa proteção e se eles sabiam o que era APA.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
No Ceará, os maciços pré-litorâneos dispõem de condições ideais à bananicultura, de forma que
na Serra da Aratanha não foi diferente. No entanto, quando se trata de plantio para além da
subsistência, é necessário formas de manejo adequadas e em muitas situações o uso excessivo do
solo que acaba por empobrecê-lo, ou seja, o tornando infértil. No caso da cultura da banana, Sousa
et al. (2009) nos mostra que há relação desta com o comprometimento dos recursos hídricos,
assoreando as nascentes e córregos próximos das áreas de plantio. Outro ponto relacionado a esse
fato está à substituição da vegetação nativa, além disso, a exposição o solo, deixando-o suscetível
aos agentes erosivos. Segundo Costa Falcão (2008) a redução da profundidade do solo causada
pela erosão irá diminuir a capacidade de retenção da água, e consequentemente a produtividade
cai.
Outros problemas ambientais presentes estão àqueles ligados ao descarte de lixo inadequado ao
longo da trilha pelas pessoas e também o comprometimento de cursos d’água devido aos esgotos
provenientes de moradias, em virtude da falta de saneamento básico. Problemáticas como estas
podem comprometer o funcionalmente e fluxo dessa área, em todos os aspectos, sejam físicos,
químicos ou biológicos, considerando a sua importância no cenário cearense.
O Balneário Bica das Andréas e o Açude do Boaçu no município de Pacatuba, se apresentam como
atrativos turísticos e ambientes de lazer para moradores locais, regionais e até mesmo para os do
interior do Estado. Em contato com um dos fiscais do balneário, foram relatadas inciativas visando
à preservação e a gestão do local, por exemplo, sinalizações, como é possível ver nas figuras 1 e
2.
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Figuras 1 e 2: Placas de sinalização no Balneário Bica das Andréas, Pacatuba/CE.

47
Fonte: SANTOS (2019).

Contudo, mesmo diante de iniciativas como essa e a presença de recipientes de descarte do lixo,
ainda é possível ver sacos plásticos pelo local. O controle desses resíduos encontra obstáculos,
devido ao fluxo de pessoas que é bastante intenso, principalmente nos finais de semanas, e a falta
de conhecimento da população sobre o papel da Educação Ambiental, como foi relatado. Isso torna
difícil a aplicação de projetos, pois requer tempo e vontade por parte da população em preservar e
manter esse local para o uso de todos.
Na Serra da Aratanha, também existe um projeto intitulado "Trilha Limpa", desenvolvido por
funcionários do balneário, a Defesa Civil e os trilheiros cadastrados, ocorrendo uma vez por
semana. Isso ocorre ao longo da trilha ecológica, que tem início na base e termina no pico da serra,
onde se encontra o Açude do Boaçu, um dos atrativos como já foi mencionado, além dos inúmeros
pontos que chamam atenção devido a sua altimetria e belezas. Esse projeto tem como objetivo
garantir a conservação da APA, pois a sua riqueza em biodiversidade e seu potencial ecológico
são incalculáveis.
Em oportunidade de visita, fomos à secretaria de Cultura do município, que trabalha juntamente
com a secretaria do Turismo. Em que se obtiveram algumas informações relevantes para a
pesquisa. Essas secretarias não fazem muitas ações em relação à APA, mas criam ações para os
moradores e de maneira regional. Proporcionam também eventos no Balneário Bica das Andréas
que é um ponto turístico da cidade, além de ser um local de lazer, é possível ser reservado para
festas e pré-carnavais. A secretária em questão possui algumas informações sobre a área de
proteção, como a existência de um conselho da APA, onde se reúnem representantes dos
municípios de Maracanaú, Maranguape, Pacatuba e Guaiuba, como a Secretaria da cultura, Órgãos
Ambientais, Secretaria do Meio Ambiente, para tomarem decisões através de votação, mas
qualquer pessoa também pode participar das reuniões.
Também fomos à Secretaria do Meio ambiente do município, foi possível obter informações mais
precisas sobre a Área de Proteção Ambiental. Atualmente eles não fazem muitas atividades
relacionadas à APA devido ao número reduzido de profissionais, que antes contava com uma
equipe maior, composta por profissionais como, engenheiro de pesca, arquiteto, engenheiro
ambiental e trilheiros qualificados, além disso, podiam fazer atividades de licenciamento
ambiental, ter maior fiscalização e colocar em prática a Educação Ambiental, no intuito de que as
pessoas tivessem uma visão mais crítica, entendessem a relação ecológica e social da serra, além
de ter o monitoramento da região.
Foi questionado também sobre o saneamento básico no município. Assim, foi explicado que a
cidade possui uma rede de saneamento significativa de 90%, esgotamento sanitário de quase 100%
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na sede e nas áreas agrárias é em torno de 50%. A secretária do Meio Ambiente trabalha de forma
conjunto com outras secretárias como a do turismo e da cultura, com um intuito mais curativo do
que preventivo, diante disso, diz o secretário "A APA da Serra da Aratanha é bem peculiar, têm
poucos proprietários e uma baixa especulação imobiliária", para ele isso se torna um ponto positivo
para a conservação da APA.
Além do mais, ficou evidente através das entrevistas que tivemos, que as atividades relacionadas
à Educação ambiental e a sustentabilidade são feitas mais no âmbito escolar, através de atividades
de uso e manejo do solo, e de hortas nas próprias escolas. No entanto, alguns donos de fazendas e
empresários do município fazem doações de mudas para a população do município, para incentivar
a conservação do espaço em que vivem. Um exemplo é uma empresa, que possui licenciamento
da SEMACE, para a atividade extração de mineral na serra e que em virtude desse fato promove
iniciativas como essa, procurando amenizar a degradação ambiental causada.
Sobre a percepção e conhecimento dos moradores acerca da área em que estão inseridos ou
próximos, foi feito a aplicação dos questionários e obtivemos informações importantes da
compreensão destes sobre o meio ambiente, porque devemos protegê-lo, o papel da Educação
Ambiental e sobre a Área de Proteção Ambiental.
Muitos dos entrevistados entendem o papel do meio ambiente, como sendo este o subsídio para a
vida na Terra e que é de suma importância a sua preservação. Assim, é colocado por um dos
moradores sobre meio ambiente que: "Para mim, é uma parte de mim, por que eu preciso dele pra
viver, eu querendo ou não, tudo o que acontece com o meio ambiente me afeta sim". Dessa forma,
isso mostra que eles possuem uma visão integrada, em que tudo estraria ligado e um impactará no
outro.
Quanto a APA, com os questionários percebemos que 90% das pessoas que foram entrevistas não
sabiam o significado da sigla, mesmo que estejam inseridos nas adjacências da Área de Proteção
Ambiental, como é possível perceber no gráfico 1. Isso demonstra que ainda faltam informações
prévias em relação ao local para a população e de trabalhar com os moradores a relação que esses
têm com a área e as contribuições que podem ser feitas.
Gráfico 1: Conhecimento dos entrevistados sobre o conceito de APA

10%

90%

Não sabem o significado

Sabem o significado
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Outro ponto que chama atenção é o fato da ausência de saneamento básico na APA, isso se torna
um agravante, pois pode comprometer e impactar o equilíbrio da área. O principal sistema presente
é o de fossa séptica, que ainda é um dos recursos mais usados por muitos locais, no entanto, deve
destacar que esse tipo de sistema pode degradar o solo e até mesmo comprometer o lençol freático
que esteja próximo. Diante disso, vemos na figura 3 um exemplo.
Figura 3: Sistema de fossa séptica.
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Fonte: SANTOS (2019).

Contudo, deve ser mencionado que segundo a gestora do balneário Bica das Andréas, está em
aguardo um projeto que visa à implantação do saneamento básico juntamente com a Caixa
Econômica e o Governo Federal.
As exuberâncias da APA da Serra de Aratanha são excepcionais em meio ao cenário do Estado do
Ceará, mostrando-se uma área de exceção em virtude das suas inúmeras características climáticas,
de fauna e flora. Assim como pode ser visto nas figuras 4 e 5, em que é possível visualizar uma
propriedade próxima a serra e na outra o complexo vegetacional, respectivamente.
Figuras 4 e 5: APA da Serra de Aratanha no município de Pacatuba – CE.

Fonte: SANTOS (2019).

Assim, percebe-se que o papel desempenhado pela a Educação Ambiental é inigualável, pois
propõe um pensar mais sustentável, preocupado com o meio ambiente e crítico. Diante desse fato,
os estudos Geossistêmicos, desenvolvidos dentro da Geografia, podem auxiliar nessa nova
percepção, pois analisar os sistemas naturais em suas infinitas relações é essencial. Adotar um
estilo mais sustentável, buscando usar apenas a demanda necessária para garantir a sobrevivência
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humana atual e futura, mas, sobretudo da Terra ainda é uma tarefa difícil, porém já estão sendo
dados os primeiros passos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando todos os levantamentos abordados nessa pesquisa, vemos o quanto os Estudos
Ambientais são importantes para entendermos como o meio ambiente se organiza e as suas
relações. Entretanto, visando não entendê-lo em sua totalidade - pois, a natureza é mais complexa
do que aquilo que nos é mostrado de imediato, no plano do visível -, mas tentar depreender o
máximo de informações e dados possível. Buscar vê-la não apenas como um simples gerador de
matérias-primas, no qual, as suas reservas são exploradas excessivamente, mas como um
componente essencial em algo muito amplo e complexo, chamado Terra. Então, é de extrema
importância o uso consciência para garantir um presente e futuro melhor para todos.
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INTRODUÇÃO
O litoral do Ceará apresenta uma faixa de 573 quilômetros de extensão, estendendo-se entre os
Estados do Rio Grande do Norte (a leste) e Piauí (a oeste). Morais et al. (2006) comentam que a
planície litorânea cearense tem em média 2,5 quilômetros de largura, formada por uma expressiva
disponibilidade de sedimentos transportados por meio de processos eólicos, marinhos, fluviais ou
combinados, gerando feições praiais de largos estirâncios.
Suguio (2010) relata que atualmente cerca de 2/3 da população mundial vivem ao longo da costa
e, no Brasil, cinco das nove áreas metropolitanas situam-se no litoral, na qual representa uma
extrema importância econômica no ramo industrial, residencial e recreativo (DAVIS JÚNIOR.,
1985). Diante disso, é necessária a discussão das intervenções antropogênicas que se realizam
nestas áreas, observando as inúmeras consequências que estas intervenções possam apresentar.
Além disso, trata-se de uma área que precisa ser discutida diante do seu potencial ecológico e
econômico, observando que há diversas possibilidades de promover um gerenciamento adequado
e eficiente dos seus recursos naturais, criando funções e (ou) alternativas positivas nos processos
de uso e ocupação da zona costeira.
As práticas do windsurf e do kitesurf são importantes fatores que podem promover o bem estar
social e o desenvolvimento econômico da região, observando que estas práticas não se estabelecem
como nocivas para o equilíbrio ecológico. O sucesso na realização desses esportes no litoral do
Ceará mostra-se possível diante da frequência e velocidade dos ventos fortes de NE, E e SE, na
qual se apresentam constantes em boa parte do ano (NASCIMENTO JÚNIOR et al., 2017).
O município de Camocim tem 62 quilômetros de linha de costa (maior extensão de linha de costa
do Estado), o que equivale a 10% da costa cearense, possuindo uma notável variedade paisagística,
comportando praias, mangues, lagos, dunas, coqueirais, sol, maritimidade, e etc. Esses elementos
naturais se tornam peças-chave para a atratividade do lugar (SOUZA, 2008).
Camocim apresenta uma altitude média de 8,1 metros (VIANA et al., 2017), estando a 360
quilômetros de distância da capital (Fortaleza). O acesso pode ser feito pelas rodovias BR 222 e
CE 085, ou por via aérea com voos fretados no aeroporto Pinto Martins, porém apenas no período
diurno (DIAS, 2015).
A prática do windsurf e do kitesurf em Camocim ainda se apresenta de forma incipiente e pouco
articulada. O poder público local e o estadual não se estabelecem como potenciais promotores da
realização desses esportes. A garantia para a existência dessas práticas depende quase que
exclusivamente da iniciativa privada, estabelecendo assim um constante “desencontro” do poder
público com o privado. A Praia Farol é o principal ponto para a prática desses esportes, em função
da sua proximidade com o perímetro urbano.
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A proposta desse trabalho é construir uma discussão a respeito das condições geoambientais e
socioeconômicas que favorecem a prática do windsurf e do kitesurf em Camocim. Objetiva-se
salientar as atuais condições para a prática desses esportes, além de mencionar o grau de relevância
com o setor turístico e educacional da cidade. A área da pesquisa situa-se na Praia do Farol, ponto
onde há uma convergência e um grande número de praticantes desses esportes (Figura 1).
Figura 1: Localização da área de estudo
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Fonte: Elaborado por Marques, E. S.

Neste trabalho, apresenta-se a caracterização geoambiental que favorece a prática de kitesurf e
windsurf em Camocim. Em seguida, discute-se as atuais condições para a prática desses esportes
e as ações do poder público local para a sua realização. Por fim, foram elencadas algumas
sugestões que podem incentivar e disseminar os esportes.
ÁREA DE ESTUDO
Aspectos naturais e socioeconômicos
Localizada fora do perímetro urbano do município (distância de três quilômetros), a Praia do Farol
(Figura 2) é caracterizada por ser uma praia de características oceânicas, pois se apresenta aberta
para o dinamismo natural entre o continente e o oceano, havendo assim uma constante e intensa
troca de matéria e energia. A faixa de praia é larga e plana, com presença de dunas móveis paralelas
à faixa de praia.
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Figura 2: Praia do Farol em Camocim/CE.
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Fonte: Marques E. S. (2019).

A área é classificada em Tropical Quente Semiárido Brando, com chuvas concentradas no primeiro
semestre, mais precisamente entre os meses de fevereiro a maio (VIANA et al., 2017; FUNCEME,
2019a). No segundo semestre há uma acentuada queda da quantidade de chuvas, bem como
aumento de temperatura, impulsionando ventos mais fortes que contribuem na formação de ondas
com maiores energias através do deslocamento horizontal da massa d´água.
De acordo com Oliveira (2007), o Nordeste brasileiro apresenta pouca velocidade de ventos no
primeiro semestre do ano por conta da alta nebulosidade, ao contrário do segundo semestre que
apresenta grandes velocidades de vento e alta radiação solar devida à baixa nebulosidade.
Os grandes sistemas de ventos apresentam fluxos afetados pelo efeito Coriolis (ou efeito
giroscópico), o qual causa desvios para a direita no Hemisfério Norte, e para a esquerda no
Hemisfério Sul, constituindo assim os grandes ventos alísios (Alísios de NE no Hemisfério Norte
e alísios de SE no Hemisfério Sul) (MIGUENS, 2005).
Nos meses chuvosos predominam os ventos alíseos de NE (120º a 150º) ao longo do dia, passando
para SSE - S (150º a 180º+) durante à noite. De maio a agosto há uma mudança nesses fluxos,
resultando em ventos ENE – E (60º a 90º) durante o dia e E – SE (90º a 150º) à noite (MORAIS
et al., 2006). No segundo semestre os ventos e as brisas marítimas se intensificam com direção de
E – SE, apresentando velocidades que ultrapassam 7 m/s no período de estiagem, entre os meses
de junho a novembro (NASCIMENTO JÚNIOR et al., 2017).
O transporte de sedimentos é resultante da ação dos alísios de SE e NE, com maiores velocidades
média diária ocorrendo no período diurno, com valor máximo de 6,2 m/s por volta das 14:00h,
estando ligado com as brisas marítimas (LIRA et al., 2011).
Dados de vento coletados para os anos 2018 e 2019 indicaram o seguinte comportamento: em
2018, a maior medida da velocidade máxima do vento atingiu foi de 8,98 m/s, o menor valor foi
de 3,53m/s. Na média, a maior velocidade atingiu 3,75 m/s, a menor velocidade foi de 1,62 m/s.
Em 2019, os valores foram menores, o maior valor da velocidade máxima foi de 8,81 m/s, e o
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menor foi de 2,86 m/s. Na média, o maior valor da velocidade do vento em 2019 foi de 2,79 m/s,
o menor foi de 0,74 m/s (FUNCEME, 2019b).
O comportamento das marés representa um importante agente nos processos morfodinâmicos e
hidrodinâmicos ao longo da costa, principalmente nos mecanismos de ampliação da área do ataque
de ondas, gerando correntes e transportando sedimentos (Calliari et al. 2003; Morais et al., 2006).
A pressão atmosférica e o relevo submarino também influenciam na oscilação da maré. No Estado
do Ceará as marés são do tipo mesomarés, com 3 metros de amplitude, de periodicidade semidiurna
(MIGUENS, 2005; MORAIS et al., 2006).
Por conta da baixa declividade das praias e das ante-praias, a amplitude das marés semi-diurna (a
maré mais comum) propiciam a formação de estirâncios de extensas larguras, com oscilações de
maré de forma harmônica, ditadas por parâmetros astronômicos (maré de sizígia) e não por
condições de vento (CLAUDINO-SALES e PEULVAST, 2006).
Quanto às correntes, coloca-se que aquelas que atuam no litoral cearense são impostas pelos ventos
alísios, com intensidades entre 0,15 e 0,28 m/s, com direção resultante entre 230 a 280º no
quadrante noroeste (FARIAS, 2008). A principal corrente no transporte de sedimentos é a deriva
litorânea, que se forma a partir do ângulo de incisão, oblíquo, das ondas na faixa de praia, gerando
um fluxo paralelo à linha de costa, e em zig-zag.
As ondas, por sua vez, constituem um dos processos marinhos mais efetivos no selecionamento e
redistribuição dos sedimentos depositados nas regiões costeiras e plataforma continental interna
(SILVA et al., 2004). A energia das ondas é gerada pela ação do vento. Segundo Muehe (1995)
uma onda se modifica a partir do momento que começa a sentir os efeitos do fundo. Isso ocorre
quando a sua profundidade (h) é menor ou igual que a metade do seu comprimento (L) → (h/Lo <
0,5), onde o subscrito “o” refere-se a ondas não afetadas pelo fundo.
– Águas intermediárias (onda afetada pelo fundo): 0,25 > h/ Lo > 0,05
– Águas rasas (onda afetada pelo fundo): h/ Lo < 0,05
Brown et al. (1999) relatam que as ondas podem se comportar em dois momentos distintos: em
zonas onde há uma interação com os sedimentos de fundo e onde não há essa interação. Em mar
aberto, a partícula de água na onda exerce um movimento orbital, quase circular. Próximo da
superfície esse movimento é executado em raios maiores, e na proporção que se desloca ao fundo
o raio decresce progressivamente, até que, a profundidade equivalente à metade do comprimento
de onda da que foi gerada, não haverá mais movimento orbital da partícula de água.
Em águas rasas, esse movimento é modificado por conta da sua interação com o fundo marinho.
A profundidade dessa interação é equivalente à metade do comprimento de onda das ondas
incidentes. Esse processo ocorre no limite exterior da plataforma continental interna (na zona de
arrebentação da ante-praia), também denominada de nível de base de ondas. Nesse momento, as
partículas de água se movimentam de forma elíptica, apresentando junto ao fundo um movimento
de “vaivém” no sentido de propagação da onda (BROWN et al., 1999).
As ondas arrebentam longe da face de praia, perdendo altura na medida em que a sua energia se
dissipa através da arrebentação (Queiroz, 2014), percorrendo assim grandes distâncias. Dessa
maneira, formam-se zonas de deposição de sedimentos, desenvolvendo-se assim o ambiente praial
(Teixeira et al., 2009). Em Camocim, por conta da baixa declividade, as ondas se apresentam
refratadas, tal qual indicado por Muehe (1995) e Brown et al. (1999).
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Em grande parte do ano (80% do tempo) ocorrem ondas do tipo sea com períodos de 6,5 segundos,
e 20% do tipo swell com 10 a 20 segundos, comumente apresentando alturas entre 1,1 e 1,6 metro
(Pinheiro et al., 2016). Claudino-Sales e Peulvast (2006) afirmam que ao longo do segundo
semestre o vento atinge uma alta velocidade, elevando a altura das ondas do tipo sea. Os perfis da
faixa litorânea são controlados pelos regimes de ondas, emagrecendo entre os meses de junho e
novembro e engordando entre fevereiro e maio.
Quantos aos aspectos socioeconômicos, Camocim apresenta uma população estimada em 60.158
com estimativa para 62.985 em 2017, dos quais 44.657 residem na zona urbana. Com uma
densidade demográfica de 53,48 hab./km2, o município ocupa a 63ª posição no Estado (VIANA et
al., 2017; IBGE, 2018).
A faixa etária entre 0 a 4 anos apresentou a maior queda demográfica (redução de 2.085 habitantes,
equivalente a 30,56%), enquanto que a maior elevação esteve na faixa etária entre 40 e 44 anos
(aumento de 1.281 habitantes, equivalente a 53,17%). O crescimento demográfico apresentou
constantes declínios entre os anos de 2014 a 2017 (VIANA et al., 2017).
Com apenas 9,1% da população ocupada, o salário médio dos trabalhadores locais equivale a 1,3
salários mínimos (dados de 2016), sendo que 56% da população recebem até ½ salário mínimo
(IBGE, 2018). Possui um IDH (2010) de 0,620, ocupando a 73ª posição no Estado. Boa parte da
população extremamente pobre (renda per capital mensal de até R$ 70,00) concentra-se na cidade,
no total de 9.842 habitantes, enquanto que na zona rural totaliza 7.312 (IBGE, 2018).
MATERIAIS E MÉTODOS
O primeiro passo da pesquisa foi a realização de um levantamento bibliográfico sobre as
potencialidades geoambientais para a prática do windsurf e kitesurf na região onde Camocim está
situado. Em seguida, foi observada in loco a realidade destes esportes no município em questão,
analisando na ocasião as condições ambientais e socioeconômicas.
A área de observação desta pesquisa ocorreu na Praia do Farol, local onde há um grande número
de praticantes de windsurf e de kitesurf, localizada próximo do perímetro urbano da cidade. Nessa
área foram observados os principais fatores que potencializam a prática desses esportes, tais como:
ondas, maré, correntes marinhas, fluxo do vento e o estado dissipativo da praia. Esses fatores foram
discutidos em uma perspectiva dinâmica.
A observação e a análise da realidade sobre a prática desses esportes foram desenvolvidas in loco,
acompanhando no período de férias (julho de 2019) a movimentação dos praticantes e as ações do
poder público local para disseminar e popularizar a prática do windsurf e do kitesurf. Para
conhecimento da situação, foram entrevistados alguns windsurfistas e kitesurfistas. Pretendeu-se
com esses depoimentos iniciar a construção da discussão da situação em si. Os pontos discutidos
foram: apoio do poder público, as atuais condições socioambientais para a prática desses esportes
e a sua relevância social local.
Por fim, houve a necessidade de indicar sugestões para a popularização desses esportes como
forma de apoio para os mais jovens da cidade, além de gerar emprego e renda para os profissionais
da área e para os setores que se beneficiam indiretamente (barraqueiros, hotelarias, agências de
turismo, empresas de transporte, etc.).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Assim como em todo litoral cearense, Camocim apresenta condições geoambientais propícias para
a prática do windsurf e do kitesurf. O forte vento é constante, principalmente no segundo semestre
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quando as chuvas cessam. No perfil praial as ondas vão perdendo altura na medida em que se
aproximam da face de praia, atingindo grandes áreas através da dissipação gradual da sua energia.
Assim como em toda costa do Ceará, Camocim apresenta bons e constantes índices de velocidade
de vento durante todo ano. No caso, o vento é o principal recurso natural dos praticantes de
windsurf e kitesurf, que costumam afirmar que “no Ceará não há tempo ruim” para a prática desses
esportes. A importância do uso desse recurso natural para a prática do windsurf e do kitesurf tornase então peça-chave para a expansão de um turismo pautado por funções extras e que não esteja
resumido pelo atrativo natural das praias através da sua beleza cênica.
A zona costeira cearense, incluindo a de Camocim, torna-se então um ambiente atrativo para quem
busca boas condições para a prática desses esportes. Porém, é preciso atrair estes praticantes e
investidores privados através da divulgação em massa no uso dos diversos meios de comunicação.
Na cidade de Camocim o turismo é um dos importantes pilares da economia local, apresentandose como um fator que mais cresce e se desenvolve atualmente. A prática do windsurf e do kitesurf
configura-se como ponto importante para a intensificação do potencial turístico da cidade, além
de representar um importante fator social para o município. A Praia do Farol se tornou
recentemente o principal ponto para a prática desses esportes, e com isso influenciou a
intensificação de barracas de praia. Houve a facilitação no acesso para esta praia com a construção
de vias asfaltadas, além da presença da iluminação pública, motivando dessa forma a
intensificação na quantidade de visitas e permanências por quem frequenta.
Já é possível presenciar a estadia de pessoas durante a noite nesta praia, principalmente nos finais
de semana. Uma parcela desse público visita a praia não somente pela sua beleza cênica, mas
também para assistir a prática do windsurf e do kitesurf. Nessa situação, constata-se durante a
semana o funcionamento das escolinhas destes esportes, mantidos por iniciativa privada (Figura
4).
É importante enfatizar que as áreas costeiras expressam grande importância econômica,
apresentando um intenso processo de ocupação, sendo que no período de férias a mobilidade
demográfica para tais locais torna-se bastante expressiva. A necessidade de preservar os recursos
naturais da zona costeira é um importante fator que irá corresponder no potencial turístico,
incentivando ainda mais a sua publicidade.
Figura 4: Aulas de windsurf na Praia do Farol, em Camocim/CE.

Fonte: Marques, E.S. (2019)
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Porém, o crescente processo de ocupação e utilização inadequado deste espaço possibilita a
potencialização de problemas ambientais locais (lixo na faixa de praia, extração ilegal de areia,
cinturões de árvores para proteger as estruturas privadas do transporte de areia), motivado por uma
falta de planejamento urbano e reordenamento espacial.
Os mecanismos para atrair os praticantes desses esportes não se resumem apenas na beleza cênica
do lugar. Apresenta-se também na forma como são gerenciados os recursos naturais locais, logo
porque apesar do kitesurf e do windsurf serem considerados um hobby para alguns praticantes,
outros consideram esses esportes uma oportunidade de geração de renda e ascensão social.
Não é uma realidade atual a aplicação e a realização do windsurf e do kitesurf por iniciativa privada
no município de Camocim. No entanto, faz-se necessário planejamento e organização da função
socioeconômica desses esportes para a cidade. O principal ponto a ser discutido não é a simples
existência desses esportes, mas sim a sua função social, a qual necessita estar no planejamento de
desenvolvimento do município. “Uma ação planejada é uma ação não improvisada. Uma ação
improvisada é uma ação não planejada” (FERREIRA, 1992, p. 15).
A ideia de recuperar a atratividade de um espaço, ou mesmo de uma cidade, se nota na proposta
de dar uma funcionalidade para este lugar, usando outras formas de ocupações e investimentos. A
prática do windsurf e do kitesurf pode ser um importante atrativo para esta finalidade, porém
necessita de um estudo de “recuperação urbana” para que possa ser efetivado.
O estudo para a concepção de projetos urbanos, principalmente os relativos à recuperação de áreas da cidade que
sofreram ou sofrem mutações pelo próprio processo de ocupação de novas áreas necessitam de perspectivas
inovadoras. É imprescindível que haja ao mesmo tempo a avaliação das condições para o retorno do investimento para
atrair o capital privado e depositar confiança nas ações do poder público (CASSILHA e CASSILHA, 2007, p. 156).

Cassilha e Cassilha (2007) comentam que a ausência da participação do poder público e as
parcerias com o poder privado faz com que a população não tenha os seus interesses atendidos.
Podemos entender que o poder privado, apoiado pelos interesses do poder público, poderia investir
no windsurf e no kitesurf como uma forma de inclusão e desenvolvimento social local,
potencializando um serviço reconhecido pelo próprio município.
Ao poder público deve ser resguardado o papel de defensor dos interesses da comunidade e a iniciativa privada o
papel de resgatar os investimentos feitos. Quando a questão é ambiental, muito mais deve ser feito para que haja uma
rígida preocupação com os espaços a serem controlados, protegidos ou preservados (CASSILHA e CASSILHA, 2007,
p. 157).

É preciso que, segundo o plano diretor da cidade, se dê uma destinação conveniente para áreas em
processo recente de ocupação, propondo uma estrutura urbana coesa e organizada
sustentavelmente (CASSILHA e CASSILHA, 2007). As nossas praias se resumem nos serviços
de restaurante e na produção pesqueira. O windsurf e o kitesurf seriam um viés diferenciador, que
poderiam criar uma nova forma de reaproveitamento e atratividade de espaços recentemente
ocupados.
Problemas urbanos estão relacionados com a perda das funções sociais das áreas em uso, ou
carência de novas funções, ou desgaste físico e a desvalorização econômica. Tais problemas estão
relacionados com as ausências de políticas públicas que possam dar alternativa de
desenvolvimento econômico e social para o lugar.
É necessária a participação da sociedade no planejamento estratégico da cidade (o que queremos
dela e para qual direção pretendemos que ela vá). É essencial caracterizar um turismo local atrelado
às atividades que possam intensificá-lo qualitativamente, como nas práticas esportivas de elevados
impactos sociais.
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O incentivo a prática do windsurf e do kitesurf surge na ideia de buscar melhorias para o futuro,
que depois de atrair e popularizar tal prática nos direciona para a criação de “escolinhas”, estar em
parceria com a Secretaria de Educação e Esporte do município e, consequentemente, na periódica
criação de competições (torneios). Segundo Sousa (2006), a palavra planejamento sempre remete
ao futuro, sendo que o planejamento urbano é complexo por envolver um coletivo social com os
seus conflitos e contradições, sempre ponderando a imprevisibilidade.
Na Praia do Farol já há o funcionamento semanal de escolinhas de windsurf e de kitesurf, onde
pessoas de diferentes idades praticam com profissionais da área. Este investimento é basicamente
privado, neste caso o poder público praticamente torna-se inexistente e omisso em pontos
fundamentais, tais como: contratação de profissionais para a realização das escolinhas, promoção
de bolsas de incentivo para crianças e jovens, aquisição de materiais, contratação de equipe médica
ou de salva-vidas, etc.
Demograficamente, o perfil da cidade é muito jovem, concentrando boa parte da população em
baixas faixas etárias, principalmente entre 10 e 14 anos (IBGE, 2018). A presença de políticas
públicas que possam promover o aproveitamento do tempo ocioso do jovem favoreceria
gradualmente o desenvolvimento humano em diversos aspectos (cidadania, saúde, perspectiva de
vida, etc.), principalmente com jovens em situação de rua (vulnerabilidade social). Considera-se
aqui o windsurf e o kitesurf alternativas positivas para esse caso, já que se trata de esportes que são
peculiares do lugar.
Guimarães (2001) comenta que a sustentabilidade se baseia em processos transparentes,
informativos e participativos para o debate e tomada de decisões. Relata ainda que o estilo atual
está esgotado e é insustentável, não apenas econômica e ambientalmente, mas principalmente em
termos de justiça social. Nesse ponto considera-se que o windsurf e o kitesurf ampliam as suas
funções, indo além do âmbito esportivo, se configurando como protagonistas de mudanças sociais.
Porém, é necessária a participação popular para que se efetive e promova a garantia dos direitos
básicos da população, que é assegurar, entre outras coisas, a qualidade de vida. Pois, não é
suficiente que o desenvolvimento local promova apenas mudanças na qualidade de vida do ser
humano e a integridade ecossistêmica das áreas trabalhadas. É preciso haver, como coloca
Guimarães (2001), justiça social e universalização dos serviços em uma cidade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O constante fluxo de fortes ventos (principalmente no segundo semestre) se destaca como um
importante fator natural que favorece a prática do windsurf e o kitesurf em Camocim. O perfil
praial não apresenta grandes inclinações, promovendo assim a dissipação gradual da energia das
ondas. Essas características naturais vêm atraindo muitos praticantes de windsurf e kitesurf para a
cidade, que já disponibiliza na Praia do Farol uma escolinha para estes esportes.
Porém, é necessária uma maior participação do poder público em parceria com o poder
privado para potenciá-los, já que estes esportes promovem a inclusão de jovens ociosos em
projetos educativos e saudáveis, além de contribuírem para o turismo por meio de eventos e
torneios. A prática do windsurf e do kitesurf traz uma nova “identidade” para a Praia do Farol,
reconhecida por muitos como a praia dos windsurfistas e dos kitesurfistas. No entanto, o cenário
atual ainda é de descaso, havendo assim a necessidade de maiores investimentos para a plena
realização destes esportes no município.
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ESTADO DA ARTE DO TURISMO NA SERRA DA CAPIVARA
Juliana Oliveira Araújo

INTRODUÇÃO
Na macrorregião do semiárido destaca-se, conforme Superintendência CEPRO (2019) o Território
da Serra da Capivara, formado pelos municípios que constituem os dois Parques Nacionais. O
PARNA Serra das Confusões, segundo Piauí (2017) com porta de entrada pelo município de
Caracol, é a maior reserva do bioma caatinga, formado por sítios arqueológicos, cavernas, olhos
d’água e formações rochosas de caráter cênico. Pontos de visitação: a Gruta do Riacho dos Bois e
o Mirante da Janela do Sertão.
O PARNA Serra da Capivara, conforme Barros et al. (2011) abrange os municípios de São
Raimundo Nonato, Coronel José Dias João Costa e Brejo do Piauí, apresenta sítios arqueológicos
com pinturas rupestres, formações rochosas singulares, e serras: da Capivara, Branca, Talhada e
Vermelha, Museu do Homem Americano e o Museu da Natureza (grifo nosso).
Diante desse potencial ecológico, arqueológico e turístico, da área de abrangência do Território da
Serra da Capivara, formado por três aglomerados de municípios, o de número 18: Campo Alegre
do Fidalgo, Capitão Gervásio Oliveira, João Costa, Lagoa do Barro do Piauí e São João do Piauí;
número 19: Anísio de Abreu, Bonfim do Piauí, Caracol, Guaribas, Jurema, São Braz do Piauí e
Várzea Branca e o de número 20 Coronel José Dias, Dom Inocêncio, Dirceu Arcoverde, Fartura
do Piauí, São Lourenço do Piauí e São Raimundo Nonato.
A partir de inquietações sobre a metodologia da pesquisa em Turismo, este artigo propõe fazer o
estado da arte dos Programas de Pós-Graduação em Turismo em nível de Mestrado e Doutorado
que utilizaram áreas do Território da Serra da Capivara, enquanto recorte espacial no período
compreendido entre 2000 a 2019.
Para tanto, pressupõe-se que a produção acadêmica em nível de Mestrado e Doutorado apresente
concepções voltadas para entender o desenvolvimento do turismo no Território da Serra da
Capivara, com ênfase no estudo do turismo ecológico em detrimento das particularidades
ambientais, atuantes enquanto elementos motivadores de visitação turística e arqueológico,
relacionados aos estudos da pré-história, dos vestígios deixados por nossos antepassados.
TURISMO E SEUS IMPACTOS
Segundo a Organização Mundial do Turismo - OMT (2001), o turismo compreende as atividades
que realizam pessoas durante suas viagens e estadas em lugares diferentes ao seu entorno habitual,
por um período consecutivo inferior a um ano, com finalidade de lazer, negócios e outros. O
turismo é uma atividade econômica que mobiliza o deslocamento de pessoas para usufruir
produtos e serviços que satisfaçam suas necessidades.
Sobre os impactos do turismo, Ruschmann (1997) afirma ser a sequência de eventos provocados
pelo processo de desenvolvimento turístico nas localidades receptoras. Os impactos negativos:
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geração de resíduos sólidos; pinturas e rasuras nas rochas, cavernas e grutas; descaracterização das
tradições e dos costumes das comunidades receptoras.
Destarte, segundo autora, o turismo ecológico é uma forma de viajar que incorpora tanto o
compromisso com a proteção da natureza como a responsabilidade social dos viajantes para com
o meio visitado. Além disso, o turismo arqueológico, segundo Manzato (2005) citado por Campos
(2017), se refere ao deslocamento e permanência de visitantes aos sítios arqueológicos, lugares de
vestígios remanescentes das antigas sociedades, passíveis de visitação.
A dinâmica do turismo é provocada por mudanças das necessidades dos turistas, propostas de
planejamento da gestão pública, ou crises ambientais e econômicas consequências em âmbito
global e local, que afetam de forma direta ou indireta o desenvolvimento e o fazer turístico.
METODOLOGIA
Os procedimentos metodológicos foram constituídos por: método dedutivo, pesquisa básica,
descritiva, bibliográfica e qualitativa. O primeiro segundo Prodanov e Freitas (2013) trabalha com
a abordagem do geral para o particular, territórios de desenvolvimento do semiárido piauiense,
com ênfase ao Território da Serra da Capivara, para inferir conhecimentos sobre turismo
configurando-se sua natureza básica.
Já a pesquisa descritiva tem o papel de descrever os estudos acadêmicos do turismo. O estado da
arte, para Ferreira (2002) tem caráter bibliográfico, mapeia e discuti a produção acadêmica,
dissertações e teses, neste caso sob a perspectiva turística. Por fim a pesquisa qualitativa coletou
dados referentes à metodologia aplicada ao turismo.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os Programas de Pós-Graduação em Turismo no Brasil, segundo Relatório da Avaliação
Quadrienal 2017, coordenado por Brito et al. contabilizam nove programas. São, eles: Mestrado
em Turismo: UFF, UFPR e USP; Mestrado Profissional: IFS, UNB e UECE - Gestão de Negócios
Turísticos; e Mestrado/Doutorado: UCS - Turismo e Hospitalidade, UFRN - Turismo, e UNIVALI
- Turismo e Hotelaria.
Observou-se que os programas apresentam tendências voltadas ao estudo dos negócios turísticos,
hospitalidade e hotelaria. Ressalta-se, também um número insuficiente de programas voltados para
a perspectiva turística em todo território nacional. Realizou-se levantamento, através do Catálogo
de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC) no interstício de 2000 a 2019, que fornece
um painel de informações quantitativas no âmbito de dissertações (encontrou-se três) e teses (não
houve registro até a presente data de trabalho relacionado ao turismo).
Duas dissertações foram elaboradas na Universidade de Brasília (UNB) em nível de Mestrado
Profissional e uma na Universidade Estadual do Ceará (UECE), no Mestrado Profissional de
Gestão de Negócios Turísticos. A primeira de Silva (2017), objetivou analisar as possibilidades de
re-ligação entre contemporaneidade e a ancestralidade pela experiência turística no Parque
Nacional, possibilitando assim, a criação de uma proposta de um percurso poético, para tanto se
utilizou do método fenomenológico, abordagem qualitativa, nível descritivo-interpretativo, e
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técnicas de pesquisa: relatos dos participantes da expedição de dança, observação participante e
imagens fotográficas.
A segunda de Campos (2017) apresentou o seguinte objetivo: Compreender a percepção da
comunidade de São Raimundo (PI), sobre o turismo arqueológico e desenvolvimento local; através
dos procedimentos metodológicos: pesquisa qualitativa, de natureza exploratória, com
procedimentos técnicos de análise documental, compreender os produtores do discurso às falas
segundo a Antropologia Interpretativa de Geertz, e obtidas à percepção da comunidade quanto ao
Turismo Arqueológico e desenvolvimento local.
Por fim, a terceira, de Santana (2016) tem por objetivos: Analisar o Parque Nacional Serra da
Capivara como espaço de turismo arqueológico, e a cidade de São Raimundo Nonato como destino
indutor. Procedimentos Metodológicos: Método dialético na apreensão do objeto na totalidade,
com os conflitos e contradições da realidade. Abordagem quanti/qualitativa: revisão da literatura
e estudos documentais. Pesquisas: institucional e de campo para obtenção de dados secundários e
primários. Confirmação de que a Serra da Capivara se configura área de turismo arqueológico,
com grande potencialidade subutilizada por falta de: políticas públicas de cultura e turismo;
investimentos em infraestrutura e equipamentos; gestão eficaz do estado para trabalhar o destino
e o patrimônio do núcleo indutor São Raimundo Nonato.
Neste universo, observou-se que todas as dissertações elencaram enquanto recorte espacial o
Parque Nacional da Serra da Capivara, com o uso de diversos procedimentos metodológicos na
perspectiva interdisciplinar para entender o processo de planejamento e gestão do turismo,
principalmente do turismo ecológico e as ações relacionadas ao desenvolvimento regional e local.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do exposto nas seções anteriores, verificou-se que através do estado da arte das dissertações
e teses nos Programas de Pós-Graduação em Turismo, realizou-se a análise da produção acadêmica
relacionada a este fenômeno. De acordo com as dissertações, visto que não houve registro de teses
sob o viés turístico no intervalo dos anos de 2000 a 2019, identificou-se a concentração de
trabalhos que enfatizaram as potencialidades do Parque Nacional da Serrada Capivara (na
perspectiva do turismo arqueológico e do desenvolvimento local) e o município de São Raimundo
Nonato, voltados para o aglomerado de municípios de número 20.
Salienta-se, também a diversidade de procedimentos metodológicos, no contexto interdisciplinar,
da dança e antropologia, uso do método dialético e do fenomenológico para consolidar os objetivos
das pesquisas e abordagens quantitativa, qualitativa, relacionadas aos procedimentos estatísticos e
a descrição dos dados, respectivamente. Não há registros até a presente data, de pesquisas sob o
viés turístico, que contemple os outros municípios que perfazem os aglomerados de número 18,19
e 20, sugestão aos pesquisadores que consideram relevante o estudo desta área.
Constatou-se a insuficiência de estudos turísticos referentes à ciência geográfica, administração:
planejamento e gestão do turismo, marketing turístico, transportes: transportes turísticos; hotelaria:
meios de hospedagem; alimentos e bebidas: ambientes de restauração (restaurantes, bares,
lanchonetes) no contexto dos equipamentos e serviços utilizados para atender as necessidades dos
visitantes.
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O TURISMO CULTURAL NA CIDADE DE MATA GRANDE/AL
Magda Campos de Lima
GEOTURISMO E CULTURA NO SERTÃO ALAGOANO
O turismo é um fenômeno que envolve práticas sociais é também considerado como o
deslocamento de pessoas de um lugar para outro, muitas vezes são motivadas pelo desejo de viver
momentos de descontração ou simplesmente querem sair da rotina para viverem novas
experiências. A existência de várias categorias de turismo proporciona ao turista várias opções de
escolha, dependendo do seu interesse pessoal escolhe a que tem mais afinidade ou condições
financeiras.
Essa pesquisa geoturística sobre o turismo cultural de Mata Grande/AL traz relevantes
contribuições, pois fomentará em um novo olhar sobre o potencial turístico que esse município
possui e por estar afastado do litoral muitas vezes não recebe a devida atenção em relação a ser
um objeto a ser pesquisado.
Desta maneira, é importante para o estudo da geografia que seja cada vez mais realizadas pesquisas
voltadas para a temática turística de lugares sertanejos, a exemplo do município de Mata
Grande/AL em que os estudos com essa temática são raros. Além da pesquisa bibliográfica foi
realizado um trabalho de campo para analisar os diversos aspectos, visando entender o que leva o
turista a escolher o município alagoano como destino cultural. Esse recorte tem seu enfoque
apresentar a identificação do geossímbolo mais visitado dentro do território matagrandense que
tem atraído o constante fluxo de turistas.
O
MUNICÍPIO
DE
GEOHISTORIOGRÁFICOS

MATA

GRANDE/AL

E

SEUS

ASPECTOS

Um município sertanejo cuja história surge a partir do aspecto territorial, nisso o município de
Mata Grande em sua territorialidade dá-se através de uma doação de terras de uma família para o
patrimônio de Nossa Senhora da Conceição em 1791, e que ocorreu antes da emancipação política
de Alagoas com Pernambuco em 1817. A doação das terras à santa ajudou a semear a fé católica
e contribuiu na expansão e fixação do novo povoamento.
Situada no estado de Alagoas, Mata Grande possui uma área territorial de aproximadamente 916
km² representa 3,3% do estado e está inserido numa microrregião serrana pertencente à
mesorregião do Sertão Alagoano. Sua sede municipal está localizada entre 9º07’06" de latitude sul
e 37º44’04" de longitude oeste de Greenwich, situada numa altitude de 633 metros. O clima é
tropical semiárido com chuvas de verão o período chuvoso inicia em novembro com término em
abril sua precipitação média anual de 431,8 mm, a vegetação natural é caatinga hiperxerófila,
apresenta alguns pontos dessa área trechos de floresta caducifólia (PARAHYBA, 2007, p. 1).
Mesmo localizada no sertão de Alagoas, o município de Mata Grande possui vários atrativos
geoturísticos e com atividade turística, cultural e religiosa do catolicismo durante o ano todo, por
ocasião da visitação ao Santuário de Santa Teresinha pertencente ao Padre Sizo que também é o
organizador das romarias. De maneira sazonal, ocorre também a trilha da Serra da Onça durante a
Semana Santa feita por aqueles que vão apenas para lazer como também por aqueles pela
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peregrinação, porém as demais atividades turísticas não são tão conhecidas e/ou praticadas.
Assim, o turismo além de gerar desenvolvimento econômico também gera implicações devido à
falta de uma consciência socioambiental tanto dos turistas quanto da população em geral no
descarte de lixo, queimadas e desmatamento. Por isso, é necessário pensar e ampliar medidas que
amenizam os impactos no meio ambiente nos espaços visitados onde estão localizados os
geossítios e os geossímbolos.
Este fenômeno proporciona as pessoas bem estar, portanto não deve ser uma atividade para poucos,
mais para todos os indivíduos. Ainda existe um preconceito sobre o turismo ou por quem faz
turismo, algumas pessoas tendem a tratá-la como sendo algo sem importância. Infelizmente a falta
de conhecimento e recursos pode ser um impedimento para que as pessoas não consigam usufruir
de todas as práticas oferecidas pelo turismo.
As motivações da viagem têm grande influência no estudo do fenômeno turístico por se originarem precisamente em
comportamentos distintos, que provocam repercussões diretas na determinação do perfil do público nas destinações
escolhidas, nas estruturas de gastos no tempo de permanência local visitado na frequência da visita em muitas outras
características (COSTA, 2009, p. 36).

A geografia cultural busca estudar o fenômeno turístico através do comportamento das pessoas,
busca investigar o que motiva uma pessoa a viajar, qual o destino escolhido e o período que vai
permanecer no local. Também verifica se o turismo gera desenvolvimento econômico e se traz
para o ambiente algum impacto, analisa o modo como o território está sendo gerido e organizado
para receber os turistas.
É importante para a geografia discutir essas questões do uso do território e o desenvolvimento de
áreas turísticas, conhecer esse público saber as suas preferências, o modo como usam os espaços
públicos e privados. A presença turística pode ter algumas implicações para determinados lugares,
podem até ser responsabilizados por danifica-los, portanto é importante identificar se os turistas
possuem uma consciência ambiental, pois os espaços visitados possuem patrimônios naturais e
culturais que devem ser preservados.
A geografia para Tuan (2012, p. 8) “oferece esperança, pois a terra é o lar das pessoas, dos seres
humanos”. A ligação afetiva das pessoas com o lugar visitado é manifestada durante o período de
sua estadia, como também pela relação de apego que possuem com algum geosímbolo. A cultura
cria monumentos simbólicos e as pessoas cultivam algum tipo de sentimento por esses
monumentos que passam a possui um significado, as ações culturais e a valorização dos símbolos
alimentam nas pessoas as experiências interiores e exteriores. Com isso, a prática do turismo
promove experiências de valorização das culturas, tanto para quem visita como também para o
lugar que é visitado, durante o trajeto de um lugar para o outro é possível obter uma noção de
espaço.
Portanto, o objetivo dessa pesquisa é identificar o geossímbolo mais visitado, a ponto de atrair o
constante fluxo de turistas ao município de Mata Grande/AL considerada turística devido aos
geossímbolos, também classificar de acordo com o geossímbolo em estudo qual a categoria que
melhor conceitua o turismo do território matagrandense. Analisar como a presença turística e a
falta de uma consciência ambiental, podem causar algumas implicações a esse patrimônio cultural.
Averiguar como os órgãos governamentais responsáveis pelo desenvolvimento turístico têm
atuado na criação de projetos ou ações que incentive o turismo.
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O TURISMO CULTURAL
Existem várias definições de turismo e isso gera divergências entre o que é turismo e o que é lazer,
para Cruz (2003, p. 5) “O turismo é uma prática social que envolve o deslocamento de pessoas
pelo território e que tem no espaço geográfico seu principal objeto de consumo. Por ser uma prática
social, o turismo é fortemente determinado pela cultura”. Os territórios que hoje recebem um fluxo
turístico, amanhã poderá não receber mais turistas e passa a não fazer mais parte dessa preferência.
Portanto um lugar passa a ser um ponto turístico quando começa a despertar o interesse das pessoas
de querer visitá-lo.
O interesse pelo turismo surgiu na Europa no final da década de 1980, a partir de então o turismo
cultural foi visto com atenção, os estudos desse fenômeno tiveram a contribuição de uma literatura
voltada para o assunto, o resultado ajudou a ampliar os recursos culturais. Existem na geografia
cultural variadas tipologias e conceitos para o estudo dos fenômenos turísticos. No entanto não é
fácil definir o turismo cultural por causa da sua diversidade, mas apoiado em um conjunto de
conceitos e definições é possível abordar vários assuntos ou um assunto específico. Mesmo assim
alguns estudos ficam restritos ao objeto de visita e dentro desse contexto, Costa (2009, p. 39) cita
que é necessário ter uma definição e construir um conceito de turismo cultural que elenca as
principais características:
Um conceito mais completo de turismo cultural deve ser construído considerando-se também uma análise mais ampla
da motivação de seus participantes das características de seu objeto e de seu público da interatividade ou da vivência
de experiências culturais e das possíveis inter-relações com a preservação e a educação por meio do patrimônio
cultural.

O turismo cultural possui vários conceitos, segundo informações apresentadas por Costa (2009, p.
39) foram divididos em quatro grupos conforme os temas: turismo cultural como visitação a
recursos de origem cultural; visões distorcidas do turismo cultural; turismo cultural como
ferramenta para a aprendizagem cultural; turismo cultural como ferramenta de aprendizagem.
No primeiro grupo de turismo cultural como visitação a recursos de origem cultural os estudiosos:
Hugles, Barretto, Baudrihaye, Silberg e Dias, discorrem vários pensamentos fazem uma junção ao
propor que é parte do conceito de turismo cultural: as viagens para visitar lugares santos,
monumentos, santuários. Incluem também as festas populares, o conhecimento de bens materiais
e imateriais feitos pelo homem, os patrimônios culturais as viagens culturais de estudos para outros
lugares.
O segundo grupo de estudiosos: Coelho, Runyard, Fabrizio, Moletta e Goidanich representantes
de uma corrente com visões distorcidas do turismo cultural tem o conceito de que o turismo
cultural tem uma visão distorcida, pois as atividades turísticas eram aos modos da elite com a
visitação a museus, teatro, ópera, alta costura e isso era o que valorizava o estilo europeu. Percebe
o preconceito ao não incluir os elementos da cultura popular, mais essa visão mudou com a
gastronomia, o cinema, o esporte e a televisão, portanto a cultura não é para poucos ditos
afortunados mais para todos.
Para esse terceiro grupo de estudiosos: MacCannell, Funari, Pinsky, Stebbins, MacCarthy,
MacIntosh, Edgel, o turismo cultural como ferramenta para a aprendizagem cultural seguem uma
linha com o conceito que o turismo cultural é uma experiência que proporciona vivências, o turista
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participa de outras culturas conhece os hábitos, os costumes, as artes, adquire conhecimentos
intelectuais e emocionais, participa de um estilo de vida diferente e tudo isso dentro de um
determinado tempo.
No quarto grupo o turismo cultural como ferramenta de aprendizagem composto pelos os
estudiosos: Goulart, Santos, Andrade o turismo cultural é destinado aos encontros no sentido
artístico, pois proporciona uma aprendizagem com interesse de corresponder às cobranças sociais.
De acordo com Costa (2009, p. 48), “os objetos que desencadeariam a visitação do turismo
cultural, seriam os bens originários da cultura e formadores do patrimônio cultural, do local
visitado em todos os seus múltiplos níveis”. O turista também tem o anseio de conhecer uma
cultura diferente da sua, com isso cria uma expectativa que em alguns casos o lugar não
corresponde. E caso não encontre elementos fundamentais para a sua satisfação deixa de visitar o
lugar.
De acordo com Cruz (2003, p. 13) “Diversos lugares foram e ainda são inventados como lugares
turísticos em função da prática espontânea de certos turistas, ou seja, sem a mediação direta do
mercado”. O turista é uma pessoa que não possui um padrão definido, busca viajar de acordo com
suas condições financeiras, porém possui um roteiro pré-definido e essa escolha varia de acordo
com a preferência ou seu modo de vida. Com a tecnologia é possível conhecer vários lugares,
como também acompanhar as postagens de pessoas que estão fazendo turismo. Como Costa (2009,
p. 27) explica que “o turismo moderno se originou dentro deu contexto social amplo, com as
mudanças no modo de produção e o desenvolvimento tecnológico”.
A condição financeira das pessoas é um dos fatores que influencia no fluxo turístico, então os que
possuem um emprego ou uma situação financeira favorável, tende a viajar mais. De acordo com
Xavier (2007, p. 59) “hoje, no país, a implementação do turismo está presente tanto nas grandes
cidades como em pequenas localidades ou no campo. Muitas vezes é implementado em lugares
habitados por pessoas de baixo nível social e econômico, prescindindo de informações sobre a
atividade.”.
O município sertanejo de Mata Grande/AL possui geossímbolos que demonstram sua
autenticidade, os turistas conseguem visualizar os diferentes monumentos tidos como atrativos
turísticos, alguns são construídos devido às práticas culturais dessa população. Usados na
identificação desse lugar as serras, os montes, as estátuas, as igrejas e as placas são símbolos de
referência que servem para identificar a localização de Mata Grande/AL.
Para Tuan (2013, p. 142) “Um objeto se torna um símbolo quando sua própria natureza é tão clara
e tão profundamente manifestada que, embora seja ele mesmo, transmite conhecimento de algo
maior que está além”. Assim, símbolos sinalizam uma mensagem com informações essenciais que
são responsáveis por distinguir uma cidade da outra.
MATERIAL E MÉTODOS
De cunho qualitativo, esta pesquisa geoturística analisa o geossímbolo mais visitado na cidade de
Mata Grande/AL. O método fenomenológico foi escolhido para se ter melhor compreensão do
assunto em estudo e assim foram realizados levantamentos bibliográficos de autores que abordam
a temática, tais como Cruz (2003), Costa (2009), Silva (2003), Barreto (2003), Tuan (2013) e
Corrêa (1996).
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Para os autores Lage e Milone (2000, p. 307) “é indispensável um trabalho de campo para a
investigação da cultura, do patrimônio histórico e dos costumes locais, além de uma busca
temporal, ambiental, política, econômica e social”. Portanto, para essa pesquisa realizou-se uma
observação sociocultural na cidade de Mata Grande/AL entre 2018 e 2019, para isso a técnica
utilizada na coleta dos dados ocorreu por meio de amostras acidentais que consiste em escolher de
forma aleatória os turistas para responder ao questionário com perguntas fechadas.
Os equipamentos de registro são folhas A4 impressas com as perguntas, canetas, aparelho
eletrônico para registrar imagens, como Gil (2002, p. 119) sugere que “Tão logo o questionário,
ou o formulário, estejam redigidos, passa-se a seu pré-teste. Muitos pesquisadores descuidam
dessa tarefa, mas somente a partir daí é que tais instrumentos estarão validados para o
levantamento”. Seguindo esses passos o pré-teste permite ter uma maior segurança em relação às
perguntas, como também dá uma noção se elas estão compatíveis e atenda aos objetivos da
pesquisa.
Após a obtenção das respostas dos questionários com os turistas sobre o geossímbolo mais visitado
em Mata Grande/AL, realizou-se a elaboração de quadro e tabelas aqui posteriormente
apresentadas, que favorecem uma melhor interpretação dos dados analisados. Diante disso, esses
procedimentos foram escolhidos baseado em conceitos que ajudaram a nortear esse estudo.
O QUE DIZEM OS VISITANTES SOBRE O GEOSSÍMBOLO DE MATA GRANDE/AL
O turista sertanejo geralmente escolhe os finais de semana e feriados para visitar diferentes lugares:
templos religiosos, monumentos, serras. Pode-se analisar que na cidade de Mata Grande/AL o
lugar mais visitado pelos turistas é o Santuário de Santa Teresinha (Tabela 1). Esse templo
religioso conquistou um lugar de destaque nas diversas esferas da sociedade alagoana, pois tem
atraído muitos visitantes e criado novos hábitos que tem mudado o cotidiano dos seus moradores.

Tabela 1: Demonstrativo sobre o lugar mais visitado em Mata Grande/AL.

Qual o lugar que você mais visita em Mata Grande/AL?
Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição

10

Santuário Teresiano

17

Serra da Onça

4

Total

31
Fonte: Dados da pesquisa (LIMA, 2019).

O Santuário dedicado à Santa Teresinha é um projeto de fé e de vida idealizado pelo padre Sizino
Lemos Teles Júnior, popularmente conhecido como padre Sizo de Santa Teresinha – um sacerdote
matagrandense. O monumento religioso que começou a ser erguido em 2003 no terreno vizinho
de sua residência na rua Itacy Brandão, e a cada ano vem sendo modificado no seu interior e
exterior tanto para estética quanto para melhor acolher todos os visitantes. Alvo de elogios e
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também de críticas, a obra tem grande poder de atração devido a sua arquitetura monumental com
misto de rústico e sofisticado, como também nas demonstrações de fé dos devotos durante a
visitação diária e nas romarias. A grande movimentação de pessoas mensalmente coloca o
Santuário Teresiano em uma posição de destaque no cenário religioso, cultural e social. Assim, a
existência de práticas religiosas é relevante e pública, pois conserva a convivência diária e alimenta
a vida espiritual das pessoas. A figura 1 mostra esse geossímbolo, o Santuário Teresiano.
Figura 1: Santuário Teresiano em Mata Grande/AL.
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Fonte: Acervo pessoal de Lima (2019).

Para traçar o perfil dos turistas é interessante conhecer sua ocupação. Nisso, sobre a ocupação dos
visitantes que frequenta esse geossímbolo na cidade de Mata Grande/AL foi possível detectar
dentre as respostas mais citadas: agricultor (a), estudante e dona de casa, como constata-se na
tabela 2.
Tabela 2: Demonstrativo sobre a ocupação dos visitantes de Mata Grande/AL
Ocupação dos visitantes
Agricultor(a)

06

Aposentado

03

Dona de Casa

05

Estudante

07

Professor

02

Outros

08

Total

31
Fonte: Dados da pesquisa (LIMA, 2019).

TURISMO, MEIO AMBIENTE E CULTURA NO CONTEXTO SEMIARIDO - ISBN 978-65-992869-0-2

Os monumentos culturais podem ser os responsáveis por despertar nas pessoas a preferência em
visitar determinado lugar, com isso vários grupos visitam um mesmo lugar por possuir interesses
em comum, é o caso dos turistas que possuem uma mesma crença, por exemplo.
Os motivos pelos quais os visitantes frequentarem o Santuário Teresiano na cidade de Mata
Grande/AL é a devoção, receber graça dos santos, pagar promessa conforme observamos na
(Tabela 3). A capacidade de atrair as pessoas agrega valor ao lugar, mesmo o lugar não tendo um
reconhecimento de grandes proporções, a visita de diversas pessoas ao mesmo lugar atribui um
valor a esse espaço.
Tabela 3: Demonstrativo sobre o motivo de visitar o templo católico em Mata Grande/AL.
Qual o motivo de frequentar o templo católico em Mata Grande/AL?
Devoção

13

Pagar Promessa

4

Tradição

2

Receber graça do Santo

7

Todas as opções

5

Total

31
Fonte: Dados da pesquisa (LIMA, 2019).

O turista é aquele que se desloca de onde reside para outro local seja distante ou próximo, e assim
fazer uma atividade de lazer, opta por voltar no mesmo dia ou se vai passar a noite, compreendendo
que sua permanência gera mais custos. Nisso, o quadro 1 demonstra o tempo de permanência dos
visitantes na cidade de Mata Grande/AL, cabe ressaltar que aqueles que permanecem por mais
tempo geralmente é acolhido na casa de parentes e amigos.
Os visitantes falaram que vêm várias vezes durante o ano, já os que vieram pela primeira vez
podem ter motivos para voltar. Porém ao sair desse lugar, caso esteja satisfeito com o serviço
oferecido, compartilha que o lugar possui um bom serviço. É importante que exista no município
uma gestão comprometida que gerencie o seu potencial turístico, o público é atraído pelo que o
lugar pode oferecer e o diferencial é o que atrai.
A atividade turística deve proporcionar uma assistência adequada para que o turista possa
aproveitar todos os recursos com comodidade. Por mais que o turismo cultural possa proporcionar
bons resultados, a atividade turística mal planejada pode resultar de acordo com Costa (2009, p.
61) em “impactos negativos causados pelo turismo de massa desordenado, bem como a visão da
geração de recursos financeiros é, muitas vezes o único aspecto positivo da atividade turística”.
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Quadro 1: Fala dos visitantes

73

Fonte: Dados da pesquisa (LIMA, 2019).

O potencial turístico pode contribui na criação de emprego e geração de renda para a população,
para isso é necessário que exista um investimento dos órgãos públicos com a intenção de
desenvolver o turismo dessa cidade. Como esclarece Silva (2003, p. 90) “essas são muito
suscetíveis ao progresso econômico e social, possuem um futuro incerto e um desenvolvimento
imprevisível.”. É de responsabilidade do governo destinar investimentos para a área turística,
porém quando isso não ocorre o turismo fica comprometido e a sua sobrevivência depende
exclusivamente do comercio informal.
É previsível que o turismo cultural pode atrair mais turistas e assim ampliar a renda local se o
atrativo turístico for mais valorizado e melhor divulgado. Assim, Barreto (2003, p. 22) explica
que:
O turismo cultural no sentido mais amplo seria aquele que não tem como atrativo principal um recurso natural. As
coisas feitas pelo homem constituem a oferta cultural, portanto turismo cultural seria aquele que tem como objetivo
conhecer os bens materiais e imateriais produzidos pelo homem.

As práticas culturais são as responsáveis por movimentar a economia do município
matagrandense. Segundo Costa (2009, p. 33) todos os turistas são compradores, “ o turista de
massa e o turista alternativo-ainda que se distancie pelos diferentes interesses, motivação e
percepção do turista, por outro lado fundamentam-se pela mesma dimensão mercadológica
capitalista: o uso e bem de consumo de bens e serviços turísticos”. Desta maneira, os turistas são
clientes em potencial consumidores de bens e serviços como: água, bebidas, alimentos, gasolina,
transporte e estadia, assim o consumo de algum desses bens ocorre com maior frequência quando
estão fora de casa.
Para Mendonça (2003) “turismo tem se apresentado como uma atividade que além de poder
contribuir para diminuir as desigualdades sociais através de seu viés econômico, também pode
valorizar as culturas locais.”. É o que se avista pelas ruas, as pessoas da comunidade são os
responsáveis por criar atrativo turístico mostrando que tem potencial a ponto de atrair turistas para
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esse município.
O devoto que pratica o turismo religioso ao frequentar igrejas e santuários geralmente compra
algum artigo religioso. Devido a esse geossímbolo o Santuário Teresiano favorece atividades
comerciais como: mercados, padarias, lanchonete, restaurantes e vendedores informais que
aproveitam o movimento dos turistas para vender seus produtos até nos finais de semana.
A tabela 4 demonstra que a mercadoria mais comprada pelos visitantes é da alimentação. Em sua
maioria, os turistas ao visitar o templo religioso compram algum artigo religioso como recordação
da visita ou para presentear, como por exemplo imagens de santos e terços.
Tabela 4: Demonstrativo sobre as mercadorias mais compradas em Mata Grande/AL.

Mercadorias mais compradas pelos visitantes

Alimentação

15

Imagem

07

Terço

06

Vestuário

03

Total

31
Fonte: Dados da pesquisa (LIMA, 2019).

Essas atividades comerciais são importantes para a manutenção do comércio local e regional, como
menciona Cruz (2002, p. 9):
O consumo dos territórios pelo turismo é intermediado por inúmeras formas de consumo, entre as quais podem-se
listar os meios de transporte, de hospedagem e de restauração (estabelecimentos comerciais do ramo alimentício), o
setor de agenciamento da atividade, os serviços bancários, o comércio de bens de consumo de modo geral. O consumo
dos territórios pelo turismo envolve o consumo de um conjunto, indissociável, de bens e serviços que compõem o
‘fazer turístico’, isto é, o ato de praticar turismo e tudo aquilo que essa prática envolve, em termos de objetos e de
ações.

Para o desenvolvimento dessa localidade a atividade turística deve estar incluída nos planos
governamentais, como elenca Alexandre (2002, p. 4) “Buscar o desenvolvimento local a partir
dessa atividade é uma estratégia que deve ser pensada (e, por que não dizer executada) pelos
governos estaduais e municipais, traçando políticas públicas de turismo eficiente.”. Mesmo Mata
Grande/AL sendo reconhecida pelo ministério do turismo como um município que possui
potencial turístico, isso foi mencionado apenas de forma superficial. Nenhum dos seus atrativos
naturais e culturais como: Serra da Lagoa – considerada a mais alta do estado, Monte Santo, Serra
da Onça, Santuário Teresiano, Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, Marco Histórico do
Cangaço e o Sítio arqueológico obteve reconhecimento, pois não foi destacado recentemente no
mapa turístico de Alagoas.
Essa cidade do Sertão de Alagoas encontra algumas dificuldades em se tornar uma referência para
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os turistas de outros estados, porém conta apenas com a divulgação dos visitantes e também por
informações vinculadas em redes sociais. A pavimentação da rodovia AL 145 que liga Mata
Grande a Água Branca, foi uma obra realizada pelo governo que indiretamente beneficiou o
deslocamento dos turistas.
Como Cruz (2003, p. 24) menciona “O turismo não apenas se apropria de rodovias preexistentes
ao seu aparecimento em dado território, mas também pode criar seus espaços de deslocamento.”.
A pavimentação dessa rodovia não foi feita com a intenção de desenvolver a rota turística desse
município alagoano, visto que a rodovia foi construída há várias décadas e somente agora foi
pavimentada.
Figura 2: Mapa turístico de Alagoas 2019.
Mata Grande

Fonte: Google, adaptado por Lima (2019).

O fenômeno turístico ocorre em um determinado território, geralmente é a zona urbana que possui
mais atrativos turísticos, também é construída para proporcionar maior comodidade. Governada
pelo poder público está vinculado com os setores econômico e social, as políticas públicas que
existem nem sempre condiz com as necessidades da população, a falta de prioridade dos gestores
em gerir e organizar o território é um fator que pode implicar no desenvolvimento turístico.
Segundo Cruz (2003, p. 115) as atividades turísticas geralmente tem se desenvolvido apenas com
a contribuição da política econômica e social, portanto é preciso “fazer da prática do turismo um
possível veículo da melhoria da qualidade de vida das sociedades deve ser um compromisso da
política pública. Enquanto, porém, esse compromisso não existir, não se poderá esperar do turismo
mais do que ele é capaz de oferecer”.
O crescimento do fenômeno turístico pode causar impactos socioeconômicos e culturais sejam eles
benéficos ou maléficos. Cruz (2003, p. 30) alerta que para obter um parecer “somente as análises
de caso podem revelar como, quando e onde o turismo impactou positivo ou negativo o patrimônio
natural ou cultural de um lugar.”. Os turistas e a comunidade muitas vezes não estão atentos para
essas questões, não tem o olhar observador para enxergar que para ter aquele espaço, podem ter
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ocorrido várias ações. Alguns proprietários de empreendimentos turísticos e culturais, somente
visam os lucros e negligenciam os problemas de infraestrutura que compromete os recursos
naturais.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esse estudo geoturístico revelou de acordo com a pesquisa realizada entre 2018 e 2019 em Mata
Grande/AL, o motivo da cidade recebe um constante fluxo de visitantes semanalmente durante
todo ano. É o motivo que impulsiona a vinda de visitantes a esta cidade é o Santuário Teresiano
construído em 2003 desde então tem despertado nas pessoas diversos interesses como: a devoção
a Santa Teresinha, pagar promessas, tradição, receber a graça do santo. A pesquisa também revelou
que os visitantes são de diversas ocupações como: dona de casa, agricultor, aposentado, estudante,
professor entre outros. Alguns que podem ficam por mais tempo são recebidos na casa de parentes
e amigos, já outros vem aos domingos, seja uma ou várias vezes por ano. Essas pessoas que vem
a Mata Grande, de uma forma ou de outra contribui com a economia da cidade seja na compra de
objetos religiosos ou também com alimentação e vestuário.
Visto que a cidade de Mata Grande possui um potencial turístico, o Santuário de Santa Teresinha
foi construído com a intenção de recebe visitante, porém a cidade possui geossímbolos e geossítios
que não receberam a devida atenção dos órgãos governamentais. A qualificação do espaço também
ocorre devido às atividades que geram recursos econômicos dentro de uma área limitada, outra
ação que o qualifica é a preferência das pessoas, quando escolhem frequentar os lugares sociais e
culturais.
O fluxo constante de pessoas seja para a prática religiosa, cultural e econômica, colabora para que
o lugar possa se tornar importante. A existência das práticas religiosas é relevante, pois mantém a
convivência diária e contribui com a sobrevivência da comunidade. As ações desenvolvidas pelas
atividades culturais e turísticas podem causar não somente benefícios mais também implicações.
Por isso é importante para o estudo da geografia a análise desse fenômeno em que as suas ações
deixam marcas visíveis no lugar.
O turismo é encarado para alguns como uma fonte de trabalho, para outros uma diversão e essas
duas realidades ocupam o mesmo espaço. São as atividades cotidianas, a exemplo das comerciais
que garante o sustento de várias famílias e assegura a existência de uma sociedade. A atividade
comercial propicia desenvolvimento gera renda e recursos financeiros que financia a construção
de moradias, patrocina a cultura e a religião. As experiências que as pessoas vivem são únicas, por
mais que sejam registradas em fotografias não transmite o sentimento que foi vivido no momento,
porém presenciar toda a beleza do lugar em todos os aspectos só sabe quem visitou.
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