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Introdução 

Este artigo tem como objetivo apresentar a análise realizada por 

pesquisadores do projeto TERNOPAR – Turismo e Excursionismo Rural no Norte do Paraná 

– de uma ação desenvolvida no município de Jataizinho, localizado próximo à cidade de 

Londrina, onde está situada a UEL (Universidade Estadual de Londrina). O projeto atua 

desde 2002 pensando, discutindo e propondo trabalhos envolvendo o turismo rural em 

pequenos municípios nos quais há a presença de atividade turística ou pelo menos projetos 

a respeito. 

A pesquisa aqui analisada ocorreu após a elaboração de um livro 

paradidático sobre Jataizinho e sua distribuição gratuita para a maior parte dos professores 

e profissionais envolvidos diretamente com a educação e com o turismo, nesse município. 

Após o recolhimento do formulário, contendo as respostas das pessoas que ganharam a 

obra, ocorreu a verificação dos resultados, e de como foi recebido esse material 

paradidático, que possui o caráter de procura de um possível diálogo da universidade 

pública com a sociedade. 

O presente trabalho aborda esse tema e procura mostrar desde as 

dificuldades que foram surgindo durante a distribuição e entrevistas a respeito até alguns 

elogios, gratificantes para os pesquisadores. Espera contribuir para o debate acerca da 

relação teoria-prática na Geografia, testando se é válida a ação de distribuir livros de 

divulgação científica em linguagem acessível, como os paradidáticos. A comunicação entre 

as diversas instâncias sociais necessita cada vez mais de um olhar atento de quem se 

propõe a fazer ciência, e de veículos de comunicação acessíveis, para assim auxiliar com o 

que for possível na construção de um espaço geográfico mais generoso. Portanto, entregar 

um material que contenha informações sobre o local de vivência dos professores e dos 

                                                 
1 Este projeto é apoiado pela Fundação Araucária e pelo CNPq.  
2 UEL – calvente@uel.br 
3 UEL – fuscaldo@uel.br 
4 UEL – cae_galvao@hotmail.com 
5 UEL – kekaternopar@hotmail.com 
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alunos, geradas pelas pesquisas e ações realizadas, pode ser um instrumento para expandir 

o diálogo. 

Por isso se deve pensar sempre sobre as responsabilidades de cada um 

como pesquisador e em como está o contato com o sujeito (ou objeto) estudado, 

particularmente quando esse envolve segmentos da população local. Nesse contexto, as 

implicações das atividades relacionadas ao turismo abrem possibilidades de contato entre 

quem estuda o território turístico por uma ótica que procura enfocar o tema de maneira 

transversal, e os professores e alunos, entre outras pessoas envolvidas, como os 

proprietários de locais turísticos na área rural. Não se pode esquecer, entretanto, que o 

turismo se realiza somente com o deslocamento de pessoas, responsáveis também pela 

manutenção de uma atividade de melhor qualidade para todas as partes envolvidas, 

podendo estar nessa questão uma das formações com a qual deve haver preocupações 

como, por exemplo, uma educação para o turismo. 

1 Sobre o Projeto TERNOPAR 

Pode-se afirmar que o projeto TERNOPAR nasceu permeado pelo objetivo 

de criar uma área de contato entre o conhecimento acadêmico e o conhecimento empírico. 

Suas pesquisas e ações ocorrem em locais onde existe o turismo ou projetos de 

implantação da atividade turística, nas áreas rurais dos pequenos municípios do norte 

paranaense. Como escrito por participantes do projeto, em um texto anterior: 

O nosso objetivo principal é o de desenvolver métodos, em conjunto com as 

comunidades de municípios já envolvidos com a atividade turística, para a 

valorização e conservação dos recursos e das potencialidades para as 

atividades de turismo e excursionismo em áreas rurais brasileiras [...] que 

traga possibilidades de inserção para a população dos pequenos 

municípios de características rurais, neste processo pelo qual estamos 

passando. (OLIVEIRA et. all., 2004, p. 2) 

Um estudo realizado (CALVENTE, 2001) pôde aprofundar alguns aspectos 

geográficos presentes nos estudos do turismo, além de levantar potencialidades dos lugares 

que pretendem ou já trabalham com a atividade turística. Pensando na aplicação desse 

estudo surgiu o projeto, na perspectiva da valorização dos pequenos municípios em relação 

às paisagens, ao que têm a oferecer um lugar rústico; estimulando as atitudes 

conservacionistas das riquezas naturais ou culturais; aumentando o conhecimento dos 

proprietários e dos agentes de órgãos públicos desses municípios; além de incentivar o 

desenvolvimento de uma linha de pesquisa na UEL, nas discussões acerca da atividade 

turística nos dias atuais. 
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Não se pode esquecer, no entanto, que esse projeto parte de uma 

conceituação geográfica de mundo. Nesse sentido, pode-se considerar uma 

responsabilidade dos geógrafos contribuir na construção, elaboração ou ainda no manejo 

dos territórios turísticos, com base na construção conceitual da paisagem, do território, do 

lugar ou ainda do espaço. Afinal, sendo o turismo um tema transversal, todas as ciências 

podem e devem, de uma maneira ou de outra, auxiliar nas reflexões a respeito. No entanto, 

no caso do estudo da atividade turística, a Geografia exerce um papel preponderante, 

exatamente por trabalhar diretamente com a organização espacial. Mas porque os 

pequenos municípios do norte do Paraná? É novamente o texto anterior que ajuda a dar 

essa resposta, quando explica que essa região possui importantes características: 

[...] pequenas e médias propriedades com atividades produtivas diversas e 

de destaque (como o café adensado), paisagens naturais e panorâmicas 

(sendo, porém, necessário aumentar sua cobertura vegetal), trilhas para 

caminhadas e cavalgadas, clima ensolarado, recursos geológicos, 

paleontológicos e paleoantropológicos, uma importante rede hidrográfica 

(com rios encachoeirados, quedas, corredeiras e represas) e uma 

diversidade grande de eventos e festas. (OLIVEIRA et. all., 2004, p. 1-2) 

O projeto iniciou suas pesquisas no município de Jataizinho. Por intermédio 

de trabalhos de campo e dos levantamentos bibliográficos (história, economia, 

características físicas, dados dos censos, entre outros), os pesquisadores (alunos com 

projetos de iniciação científica e professores) foram conhecendo e se aproximando de 

Jataizinho e de alguns de seus habitantes. Foi realizado um estudo do meio com as crianças 

de uma escola municipal e foram produzidos materiais para as exposições realizadas: 

fotografias antigas e atuais, desenhos das crianças com o tema Jataizinho era assim..., além 

de outros materiais relacionados ao espaço vivido. Alguns resultados dessas atividades 

foram publicados no primeiro livro do projeto (CALVENTE e GONÇALVES, 2004), que será 

abordado mais adiante. 

Na medida em que o processo era desenvolvido, os integrantes do projeto 

(estagiários e orientadores) iam debatendo os pontos positivos e negativos ao longo do 

percurso, refletindo sobre as ações praticadas. Juntamente com essa parte das reuniões, 

ocorrem as discussões teóricas sobre assuntos relacionados ao turismo e à Geografia. Com 

a apresentação de seminários de textos escolhidos, procura-se o equilíbrio na teoria–

prática–teoria. Assim, o entendimento da Geografia, dos estudos do turismo ou ainda da 

nova educação para o século XXI (MORIN, 2001), foi sendo ampliado, para se poder propor 

trabalhos concretos para o município de Jataizinho e, a seguir, para o município de 

Tamarana. 
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A publicação do livro e a sua distribuição para todos os professores do 

município de Jataizinho foi uma das ações realizadas, e terá um item especial, já que é o 

tema principal deste artigo. Foram realizados também dois mini-cursos ministrados por 

professores participantes do projeto, os orientadores, e que serviram para informar, tanto 

com relação aos riscos propiciados durante a atividade turística (tal qual a destruição dos 

recursos naturais ou mesmo a degradação do local), como do risco que ocorre com relação 

aos resíduos sólidos gerados pelo turismo e que podem trazer sujeira, poluição e uma não-

atratividade do lugar. 

Além disso, o projeto TERNOPAR elaborou uma apostila para os 

proprietários de locais turísticos, que contém informações da história de Jataizinho, de seus 

aspectos naturais e da atividade turística. Posteriormente foi elaborado um roteiro de 

excursionismo educativo na área rural do município, que contou com lugares como ilhas 

fluviais, cerâmicas e um pesque-pague. Elaborou-se e testou-se o roteiro, sendo muito 

gratificante o contato entre o grupo de pesquisa, as pessoas participantes e os donos dos 

locais visitados. Pôde-se extrair dessa experiência muitas reflexões que foram discutidas 

semana após semana, e que auxiliaram na elaboração do próximo roteiro, desenvolvido no 

município de Tamarana. 

Explicitadas aqui algumas das realizações e das principais idéias que 

permeiam o projeto, pode-se então fazer um esboço da proposta, a de levar até aos 

pequenos municípios com características rurais uma abordagem da atividade turística 

tomando por base a realidade do território. Mesmo dentro do sistema capitalista de 

produção, ocorrem relações contraditórias e o turismo pode ter como objetivo o 

desenvolvimento econômico local para populações de baixa renda ou ainda para aquelas 

famílias cujo modo de vida está sendo modificado, de acordo com as transformações que 

vêm ocorrendo no meio rural brasileiro, como indicam os trabalhos sobre o tema 

(GRAZIANO DA SILVA, 2001). Além disso, também é importante ajudar na melhoria das 

relações entre o turista e o local e as pessoas que o recebem e trabalham para que ele 

possa descansar e aproveitar o que o lugar oferece. 

Assim, o projeto TERNOPAR tem sido desenvolvido na UEL, procurando 

ser uma fonte de pesquisas e discussões diversas que auxiliem para uma efetiva ação do 

conhecimento científico na sociedade. Além das reuniões, que ocorrem no departamento de 

Geociências, tem uma página on-line (www.uel.br/projeto/ternopar), com a bibliografia 

comentada dos seminários, os integrantes, as atividades e uma explicação dos objetivos. 

Nota-se que é esse um meio de divulgação totalmente de acordo com as novas facetas do 

mundo, neste inicio de século XXI, aumentando as possibilidades de diálogos com os 

interessados no tema. 
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2 O Livro e sua Distribuição 

O livro Turismo em Pequenos Municípios – Jataizinho, PR (CALVENTE e 

GONÇALVES, 2004) é uma das principais produções do projeto TERNOPAR, já que conta 

com trabalhos da maior parte dos integrantes do grupo de pesquisa. A obra relata, em 

linguagem simples, pesquisas feitas até à época de sua publicação. Neste artigo tratar-se-á 

de sua distribuição e aceitação ou não por parte, especialmente, dos professores de 

Jataizinho. Procurou-se produzir uma obra paradidática, que teve como objetivo principal 

facilitar a comunicação dos resultados obtidos na pesquisa para a população de Jataizinho. 

Na apresentação do livro se expressa uma preocupação com o processo de 

devastação da vegetação nativa do Estado do Paraná, resultado de uma rápida ocupação 

urbana e pelo uso de grandes áreas para o extrativismo e para as atividades agropecuárias, 

o que levou à drástica redução das florestas de araucárias, hoje objetos de projetos de 

recuperação e conservação dos poucos remanescentes existentes. Em seguida, a 

justificativa: pensar o turismo rural com uma função dupla, a de auxiliar na conservação de 

áreas naturais e como alternativa de renda para os proprietários rurais que sentem 

dificuldades em manter suas terras. Ao final da apresentação, pode-se perceber a proposta 

do livro: 

Sabemos da importância de estarmos preparados, enquanto comunidades 

locais, para as atividades de turismo e excursionismo rurais, quando tais 

atividades começam a surgir, em razão de um processo de valorização de 

paisagens rústicas e naturais. Este livro tem a proposta de ser lido, 

discutido, revisto e ampliado em suas abordagens sobre um assunto que se 

torna cada vez mais presente. (CALVENTE e GONÇALVES, 2004, p. 8) 

Como a obra foi produzida para ser distribuída aos professores de 

Jataizinho, a linguagem utilizada nos artigos buscou ser acessível para, justamente, facilitar 

a compreensão da complexidade que é intrínseca à atividade turística. Procurou expor, 

portanto, uma série de assuntos que permitissem ao leitor o entendimento do tema. 

Considera-se também que alguns alunos podem se interessar pelo livro e por isso ele foi 

distribuído também nas bibliotecas existentes no município, incentivando as crianças e os 

adolescentes à leitura e, mais que isso, a lerem sobre o lugar em que vivem. 

Por isso os temas estão distribuídos em capítulos, para que, se quiserem, 

os professores possam ir trabalhando aos poucos os temas com seus alunos, seja 

relacionando os temas com outros assuntos ou ainda abordando diretamente o conteúdo. O 

primeiro capítulo trata da atividade turística, apresentando discussões sobre quais são os 

objetivos das políticas públicas com relação ao turismo, além de relacionar essa atividade 

com os seus impactos positivos e negativos. Logo em seguida é descortinado um artigo que 
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convida o leitor a mergulhar em sua leitura para conhecer Jataizinho. Escrito por uma 

estudiosa do norte do Paraná, que acompanhou o processo de transformação da região, 

esse texto traz a linguagem de quem conhece o local e pode contar sua história com 

espontaneidade. 

Como a indústria cerâmica está intimamente ligada ao desenvolvimento do 

município e foi sendo modificada no decorrer do tempo, há um capítulo somente para esse 

tema e que possibilita o entendimento do que lhe segue: a proposta de usar a interessante 

história da cidade como um item a mais nos atrativos turísticos existentes, como se pode 

notar no trecho reproduzido a seguir: 

Assim, entendemos que uma forma interessante de promover o turismo em 

Jataizinho será o de oferecer atrativos que façam uma interação da sua 

história e da sua paisagem. Por exemplo, contaríamos a história do 

catolicismo na cidade através de um passeio pela igreja. A história do 

comércio sobre as águas seria abordada através de um passeio de barco 

sobre o Rio Tibagi. E, durante uma pescaria e passeio no “pesque e não 

pague”, as atividades agrícolas importantes nas fazendas do município 

poderiam ser apresentadas. (MARTINS e CALVENTE, 2004, p. 25) 

Entende-se como possível relacionar teoria e prática, e conduzir uma 

proposta educativa como o trabalho de campo, aliando o lazer e o estudo, de uma maneira 

que os alunos aproveitem o local da visita, mas que também estejam atentos de que o 

trabalho é, principalmente, um momento de aprendizado, que pode ser prazeroso. 

Nesse sentido, existem várias técnicas para que um professor possa obter 

resultados satisfatórios. O livro apresenta uma: a entrevista com moradores antigos que, 

com seus depoimentos, lembranças e imagens guardadas na memória, transformam o 

estudo do meio em um rico material. Assim, essa técnica, conhecida como pesquisa de 

memória viva, é abordada. O capítulo seguinte traz diversos depoimentos que, sem dúvida, 

chamam a atenção do leitor porque, nas falas transcritas, pode ser apreendida uma 

memória carregada de subjetividade, sentimentos e detalhes marcantes. 

Com isso já há um significativo leque de conhecimentos contextualizados. A 

obra ainda contém outros assuntos interessantes, como a preocupação com as 

conseqüências da geração de lixo pela atividade turística e orientações a respeito, ponto 

fundamental a ser trabalhado com os alunos. Também há uma amostragem dos trabalhos 

de alunos da 4ª série do ensino fundamental, que produziram textos e desenhos, e, mais 

especificamente, mapas mentais. Um artigo analisa a leitura e o olhar das crianças sobre a 

paisagem. 

 2670 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

Finalmente, o livro aborda as atividades realizadas no município: a 

exposição de resultados do projeto, os mini-cursos, além dos resultados das entrevistas com 

os participantes desses eventos. Mediante gráficos e fotos, esses capítulos finais servem 

para divulgar as propostas e reflexões, e a opinião da população local com relação ao 

turismo. 

A distribuição do livro ocorreu em conjunto com os trabalhos de campo, 

quando os estagiários foram às escolas e entregaram os livros para todos os professores e 

alguns outros profissionais que poderiam utilizar a obra. Dentro de cada livro colocou-se 

uma carta, que informava do retorno da equipe para ter informações sobre as sugestões e 

opiniões dos leitores. 

Não se pode afirmar que não ocorreram dificuldades, porque receber o 

formulário preenchido mostrou ser bastante difícil. Após várias idas a campo, recolheu-se a 

maioria deles, sendo que alguns professores não responderam o formulário. No entanto, 

conseguiu-se um bom número que possibilitou a análise. 

A distribuição gratuita desse livro, possível pelo apoio da fundação 

Araucária, mostra um papel necessário a ser desempenhado pela universidade pública 

brasileira, trazendo novas possibilidades. Através da distribuição e de uma metodologia que 

analise os resultados da leitura do material, é possível divulgar as pesquisas realizadas e 

descobrir as repercussões na comunidade pesquisada. É importante enfocar um turismo 

que não seja exclusivamente pensado como gerador de lucro, mas também como 

fomentador de qualidade de vida (tanto para a população receptora como para o próprio 

turista), dialogando com os professores do ensino médio e fundamental, em parte 

responsáveis pela formação de milhares de crianças e adolescentes. 

3 Os Resultados da Distribuição do Livro 

O livro, portanto, foi distribuído para professores, diretores de escolas, 

bibliotecas escolares, prefeitura, secretaria de educação e cultura, rádio comunitária e 

proprietários de estabelecimentos rurais receptores de visitantes. Os estagiários foram até 

os locais, para que o livro chegasse a todos os quais a pesquisa pretendia alcançar. Todos 

os que receberam o livro também receberam uma carta esclarecendo o conteúdo do mesmo 

e seus objetivos. Além disso, constava na mesma uma solicitação de colaboração, já que 

seriam entrevistados em relação à publicação. 

Cada carta era nominal, e assim pôde-se ter o controle da distribuição dos 

livros e a quem se deveria dirigir quando ocorresse o retorno para a aplicação das questões. 

Com isso, três meses após a distribuição dos livros, se retornou ao município, ocasião na 

qual foi distribuído um formulário nominal a cada pessoa que havia recebido o livro, 
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contendo 11 questões, que deveriam ser respondidas pelos leitores, dando um prazo de 

uma semana para o recolhimento. 

Dos 108 formulários entregues, apenas 64 foram recolhidos, ao longo de 

um mês de visitas semanais. Desses, somente 61 puderam ser tabulados e analisados, 

visto que estavam completamente respondidos. Alguns formulários precisaram ser refeitos 

em algumas questões, mas a qualidade da maioria das respostas foi suficiente para a 

análise. No período entre a entrega dos livros e a entrega dos formulários, alguns 

professores se aposentaram, foram transferidos ou se ausentaram das atividades escolares 

por licença eleitoral, e por isso não foi possível obter as opiniões dos mesmos. 

Uma falha na comunicação foi detectada: alguns professores declararam 

não ter recebido o livro, apesar dos funcionários da escola (diretores e auxiliares) garantirem 

tê-lo entregue a todos. Todos os locais onde o formulário foi deixado foram visitados cinco 

vezes, no intuito de recolher o maior número possível de formulários, para que a análise se 

aproximasse o máximo possível do universo de opiniões. No entanto, um órgão público e 

três propriedades não devolveram as respostas e, no decorrer da convivência semanal, 

percebeu-se que, em alguns casos, a não devolução era proposital. Em outros casos pôde-

se notar que a causa foi mesmo o esquecimento ou a falta de tempo. 

Não se teve contato direto com todos os professores, em alguns casos o 

contato ocorreu por meio de uma pessoa (diretor ou auxiliar), representante de cada escola. 

Por isso, a opinião de cada um sobre a produção foi detectada pelas respostas dadas no 

formulário. Com a visita semanal às escolas, pôde-se manter contato pessoal com alguns 

professores, e muitas opiniões foram dadas diretamente, além de materiais que foram 

fornecidos voluntariamente, assim como muitas palavras de incentivo. Mais do que meros 

pesquisadores, a equipe foi recebida, pela maioria, como pessoas que se interessam pelo 

local onde vivem, e que se dispõem a estudá-lo. Com isso, além de averiguar a eficiência e 

a utilização da produção, constatou-se também a carência que tais profissionais sentem de 

pesquisas acadêmicas e científicas em seu município, especialmente por se localizar tão 

próximo a Londrina, sendo assim facilmente alcançado pela UEL. Ou seja, constatou-se que 

o trabalho de pesquisa se tornou um incentivo aos moradores para valorizar o município em 

que vivem, e que as produções acadêmicas poderiam ter maior divulgação nos municípios 

próximos, notadamente quando esses são seus objetos de estudo. 

Além das respostas fornecidas às questões do formulário, alguns 

professores escreveram no verso da folha palavras de incentivo que motivaram a equipe a 

dar continuidade ao trabalho; palavras como as da professora Conceição de Oliveira: 

Acadêmicos, agradeço pelo livro que me foi enviado e podem ter certeza 

que irei guardar como parte de uma história, também como recordação para 
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que um dia, alguém de minha família possa conhecer este exemplar. Se 

porventura vocês tiverem alguma crítica, faça dela mais uma etapa nas 

suas vidas, pois até hoje encontramos sim, pessoas que fizeram pesquisas, 

mas os que escreveram um livro sobre nossa cidade, foram vocês. Sigam 

em frente com este projeto. Parabéns! A todos que contribuíram com esta 

edição. Carinhosamente, C. Oliveira. 

Ao ocorrer a tabulação dos formulários, chegou-se às seguintes 

informações: das 61 pessoas que responderam complemente o formulário, 55 declararam 

ter lido o livro (18 o leram apenas parcialmente); e ocorreram seis respostas de “não lido”. 

Na opinião da equipe, trata-se de um percentual de não leitores aceitável, professores que, 

provavelmente, não tiveram tempo ou não se interessaram pelo assunto por entenderem 

que esse não pertence às suas áreas de atuação. 

Na opinião de 71% dos leitores, as informações e temas trabalhados são 

completamente interessantes para a atuação de um professor em Jataizinho. E 29% acham 

que, em parte, tais informações têm essa característica. Ao serem questionados sobre os 

temas que acharam mais interessantes (tabela 1), obteve-se as seguintes respostas: 

Tabela 1: Qual tema você achou mais interessante? 

Respostas obtidas Números de respostas 

A atividade turística 9 

A atividade turística com base na história da cidade 8 

História da cidade 8 

Vamos conhecer Jataizinho 8 

A Memória Viva 8 

Depoimentos 6 

A atividade cerâmica 5 

Desenhos e redações 2 

As entrevistas 1 

Total 55 

 

Observa-se, então, que os temas relacionados à história do lugar e à 

atividade turística foram os mais aceitos pelos leitores e, como a maioria era composta por 

professores, a memória viva, como método de pesquisa, também os interessou. 

Duas das quatro pessoas que não atuam como professores acham que 

todas as informações oferecidas pelo livro são válidas para auxiliar em suas atuações como 
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profissionais e uma entende que apenas o capítulo que explica a indústria cerâmica em 

Jataizinho não é válido para tal auxílio. Um não respondeu. 

Dos 51 professores, 48 declararam que todos os assuntos têm algum 

tópico que contribui para o conhecimento de um professor e, portanto, que todo o livro é 

válido para auxiliar na sua atuação. Um professor declarou que o capítulo que trata dos 

depoimentos não é válido. Outro professor declarou que a interpretação dos gráficos 

também não tem essa característica. Outro professor não respondeu. Dos leitores, 87% 

declararam que a linguagem do livro é totalmente adequada e 13% declararam que é 

parcialmente adequada. 

Quando questionados sobre o que mais gostaram no livro (tabela 2), a 

maioria dos professores citou os depoimentos. Em seguida há uma preferência pelo resgate 

histórico do município e pelas fotografias. Novamente percebe-se o interesse em temas 

relacionados à história do lugar a as características representadas nas fotografias citadas. 

Tabela 2: O que você mais gostou no livro? 

Respostas Obtidas Número de respostas 

Os depoimentos 17 

Tudo 10 

O resgate histórico do município 7 

As entrevistas e as fotos 5 

Os desenhos das crianças 3 

As representações gráficas da paisagem de Jataizinho 2 

O empenho dos estudantes e colaboradores em desenvolver 

o livro e melhorar nossos conhecimentos 

2 

As informações sobre o lixo 2 

A linguagem e a clareza 2 

A pesquisa de memória viva 1 

O relatório das opiniões do público do mini-curso 1 

A explicação sobre as cerâmicas 1 

A atividade turística com base na história da cidade 1 

Não opinou 1 

Total 55 

 

Quando questionados sobre o que não gostaram no livro, os leitores 

responderam de acordo com a tabela a seguir (tabela 3): 

Tabela 3: O que você não gostou no livro? Sugira modificações. 
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Respostas obtidas Número de respostas 

Todas as informações do livro são bem elaboradas 26 

Faltou a identificação de cada depoimento e lugar 7 

Faltaram entrevistas com pioneiros importantes 2 

O que diz respeito ao turismo, que aqui não é tão explorado. 1 

As representações gráficas 1 

Acho que deveria ser distribuído para as crianças 1 

Na parte da economia, faltou enfatizar a agricultura 1 

A linguagem dos depoimentos, os erros gramaticais deveriam 

ter sido corrigidos 

1 

A questão do lixo ficou vaga, deveriam ter feito entrevistas e 

fotos sobre o assunto 

1 

Deveria ter fotos na capa 1 

Não respondeu 13 

Total 55 

 

Sendo essa a questão que se pode explorar para conhecer as críticas e, 

se for o caso, melhorar as futuras produções, cabe aqui uma explicação. A maioria das 

sugestões foi a de identificar o autor de cada depoimento. Para um futuro trabalho, pode-se 

tentar buscar tal identificação, porém o nome de cada entrevistado deve ser explicitado no 

trabalho apenas com a autorização do mesmo. Por isso, como os depoimentos foram 

recolhidos durante uma atividade feita anteriormente, ocorreram dificuldades em encontrar 

as pessoas para pedir tal autorização, no período da organização do livro, que ocorreu cerca 

de um ano após. 

Quanto à ausência de depoimentos de muitos pioneiros, o teor do capítulo 

a respeito era outro. Na verdade, o objetivo era indicar um método de utilização dessas 

entrevistas em sala de aula. Infelizmente, pelo valor de recursos destinado à publicação, 

não foi possível acrescentar um maior número de fotos. 

A linguagem dos depoimentos não foi modificada, já que o objetivo era 

reproduzi-los exatamente como foram cedidos, na riqueza e sonoridade da linguagem 

coloquial. 

Quanto à distribuição do livro às crianças, não seria possível distribuir 

livros a todos os alunos do município; por isso cada biblioteca escolar recebeu um exemplar. 

Quando questionados sobre a importância da distribuição de obras 

acadêmicas em linguagem mais acessível como ocorreu com o livro, apenas duas pessoas 
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acharam a atitude irrelevante. Porém 53 responderam que tal distribuição é importante, 

sobretudo para que todos possam entender quais são os resultados das pesquisas, e para 

que a população tenha acesso à informação, abrangendo todas os grupos sociais. 

Dos professores, 47 responderam que existe alguma relação entre o 

conteúdo do livro e a sua área de atuação, sete responderam que não, e um se absteve. As 

quatro pessoas que não atuam como professores responderam que existe uma relação 

entre o conteúdo do livro e suas áreas de atuação. As tabelas a seguir (tabelas 4 e 5) 

apresentam quais são essas relações. 

Tabela 4: Existe alguma relação entre o conteúdo do livro e sua área de atuação como 
professor? 

Respostas Obtidas Número de Respostas 

Tudo o que se relaciona ao município interessa ao professor 9 

Sim, por trabalhar a história do município 8 

Sim, por trabalhar com meio ambiente e resíduos sólidos 6 

Sim, porque os temas fazem parte do currículo de ensino 

fundamental 

4 

Sim, pela relação com o conteúdo pedagógico 3 

Sim, por poder enfocar a Geografia e a História 2 

Sim, porque sou professora de Geografia e trabalho com 

essas questões 

2 

Sim, porque trabalho leitura e interpretação de textos 2 

Sim, porque trabalho na biblioteca 2 

Sim, os gráficos, para trabalhar a matemática 1 

Sim, pelos trabalhos de memória viva 1 

Sim, porque as fotos podem ser trabalhadas em Educação 

Artística 

1 

Sim, porque a interdisciplinaridade tem que ocorrer, e essa é 

uma oportunidade 

1 

Não respondeu 5 

Total 47 
 

Tabela 5: Existe alguma relação entre o conteúdo do livro e sua área de atuação 
profissional?  

Respostas obtidas Número de respostas 

Sim, a rádio comunitária pretende, em breve, dar mais 1 
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ênfase ao desenvolvimento turístico 

Sim, pela ilha ter sido apresentada, no texto, como um dos 

lugares mais visitados 

1 

Sim, o livro auxiliará no desenvolvimento de um trabalho do 

programa Paraná da Gente, e também em pesquisas sobre 

os valores culturais 

1 

Sim, trabalho com cerâmicas e o livro trata delas 1 

Total 4 

 

A tabela 5 merece uma explicação especial sobre as respostas obtidas, e a 

relação com a área de atuação de cada entrevistado. A primeira resposta foi cedida pelo 

responsável pela rádio comunitária, que tem a intenção de atuar fortemente na 

implementação da atividade turística do município. A rádio comunitária é uma rádio 

independente, integrada por pessoas da periferia da cidade, e que tem como locutor mais 

ouvido um ex-catador de lixo. A equipe tem projetos para o município, ligados às alternativas 

econômicas, e para isso está trabalhando intensamente. As instalações estão em uma casa 

no centro da cidade, utilizada também para recreação infantil, nos finais de semana, e para 

palestras e reuniões com pessoas interessadas na implantação do turismo e em questões 

relacionadas aos resíduos sólidos, entre outros assuntos. 

A segunda resposta foi cedida pelo proprietário do lugar receptor de maior 

número de visitantes no município, a ilha do Baiano; uma pessoa que se orgulha de sua 

propriedade, pela maneira como a adquiriu e por ser um atrativo turístico do município. A 

ilha foi doada ao atual proprietário pelos antigos donos. O Baiano era o caseiro e trabalhava 

na ilha desde adolescente. Quando os proprietários quiseram se desfazer da propriedade, 

iam vendê-la e dar o dinheiro ao Baiano como gratificação por tantos anos de dedicação ao 

lugar. Numa conversa, o Baiano disse que preferia ficar com a ilha, já que achava que não 

iria conseguir trabalhar em outra atividade ou morar fora do lugar onde casou e estava 

criando seus filhos. Assim, há sete anos a ilha passou a pertencer a quem sempre trabalhou 

nela. 

A terceira foi dada pelo secretário de educação e cultura do município. E a 

quarta pela proprietária de uma das cerâmicas que foi visitada, resgatando o turismo 

relacionado à história da região. Portanto cada uma das quatro pessoas relacionou, de 

alguma forma, sua atuação profissional com o conteúdo do livro. 

No total, 17 professores e três pessoas não atuantes na área de ensino já 

utilizaram o livro de alguma maneira. A tabela a seguir (tabela 6) apresenta como o livro foi 

utilizado. 

 2677



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

Tabela 6: O livro já foi utilizado? Como?  

Respostas Obtidas Número de respostas 

Sim, enfoquei a poluição do meio ambiente com o texto sobre 

o lixo 

3 

Sim, no desenvolvimento de um projeto 2 

Sim, dando aulas sobre as indústrias que o município possuiu 

no passado 

2 

Sim, comentando o livro em classe depois que o recebi 1 

Sim, como suporte pedagógico nas aulas de História e 

Geografia 

1 

Sim, as paisagens, nas aulas de Educação Artística 1 

Sim, abordando a conservação das riquezas do município em 

orientação educacional 

1 

Sim, trabalhando a imigração com base nos depoimentos 1 

Sim, com leituras e pesquisas 1 

Sim, falando da história de Jataizinho nas 5ª e 6ª séries 1 

Sim, na criação de uma página da Internet sobre o município 1 

Sim, usei os depoimentos com a 5ª série 1 

Sim, doei o meu exemplar para o secretário estadual do meio 

ambiente e apresentei o livro, discutindo o problema dos 

resíduos sólidos, em um encontro no Paraguai, de coletores 

de lixo reciclável, com 1.400 participantes 

1 

Sim, para aumentar meus conhecimentos sobre os locais com 

potencial no município, já que recebo turistas em minha 

propriedade  

1 

Sim, passei a saber mais sobre os problemas com a natureza 

e a reciclagem, e a respeitar a natureza 

1 

Não respondeu 1 

Total 20 

 

Por fim, as frases abaixo apresentam algumas das palavras deixadas no 

formulário, na questão que pedia algum comentário sobre o livro, que pudesse auxiliar 

nosso trabalho: 

• o livro é importante para ressaltar o potencial turístico do município; 

• o livro está sendo importante para a conscientização da população de 

que Jataizinho tem condições de ser uma cidade turística; 
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• o trabalho não pode parar por aqui; 

• é um trabalho de suma importância para a cidade; 

• o resgate da história de uma cidade é muito importante; 

• trabalhos como esse estão sempre contribuindo para a aquisição de 

novos conhecimentos; 

• a continuação de pesquisas é necessária porque o turismo é de suma 

importância para o crescimento da economia; 

• as fotos ficaram muito boas no livro, deram um brilho para a cidade; 

• é muito importante alguém se preocupar com a nossa história e passar 

isso adiante, até porque o olhar de fora nos faz refletir sobre nossa realidade e tentarmos 

melhorar; 

• o livro é de grande utilidade para as disciplinas de História e Geografia 

do Paraná; 

• que a obra seja aprofundada no futuro; 

• parabéns pelo livro; 

• os próximos trabalhos poderiam ser de projetos específicos em lazer; 

• seria importante ter mais palestras e cursos sobre turismo; 

• para que a cidade seja um ponto turístico, é necessário fazer um 

trabalho de conscientização sobre a reciclagem do lixo e a arborização na cidade; 

• é preciso rever o turismo que está desativado no município; 

• é importante resgatar lugares anteriormente freqüentados, mas que 

hoje estão abandonados; 

• a UEL poderia colaborar com a implantação de um museu histórico no 

município; 

• o livro deveria ser em linguagem para crianças e também ser 

distribuído para elas; 

• poderiam ser feitas mais edições; 

• poderia ter uma capa mais chamativa. 
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Como muitas das frases acima trazem tópicos que já foram comentados 

anteriormente neste texto, é importante abordar apenas alguns aspectos. O projeto 

TERNOPAR realizou dois mini-cursos em Jataizinho, que trataram do turismo e da questão 

ambiental, abrangendo também a problemática dos resíduos sólidos. E, por tentar abordar a 

atividade turística em sua totalidade, a publicação e as atividades não se fixaram 

especificamente nas atividades de lazer. No caso específico dos estudos, feitos por 

docentes e alunos de Geografia, a preocupação é a de abordar o espaço geográfico 

entendido como a interação da configuração territorial e das relações sociais (CALVENTE, 

2001). 

Considerações Finais 

O livro Turismo em Pequenos Municípios – Jataizinho – PR, produzido 

mediante pesquisas realizadas por professores e estagiários do projeto TERNOPAR, com 

apoio da fundação Araucária, teve o seu conteúdo escolhido com o objetivo de colaborar 

para o entendimento das potencialidades e dos impactos possíveis do turismo, tanto 

negativos como positivos, com um enfoque amplo e multidisciplinar, permitindo aos 

professores a aplicação de atividade relacionada, em sala de aula, utilizando algum dos 

seus capítulos ou a leitura individual do livro para ampliar o seu conhecimento a respeito do 

tema. 

Sua distribuição trouxe elementos para se refletir sobre a pesquisa 

realizada e proporcionou contatos com os professores, com alguns proprietários rurais, e 

com pessoas que trabalham na administração municipal. 

Tinha-se uma hipótese: a importância, para a comunidade, de obras 

contextualizadas, refletindo os resultados das pesquisas. Ocorreram problemas, por 

desencontro de informações e por falhas na comunicação, como professores que 

declararam não ter recebido seu exemplar; porém a leitura das respostas dadas no 

formulário de pesquisa trouxe, principalmente, frases de agradecimento e incentivo. 

Pelas informações obtidas pode-se observar que os temas relacionados à 

história do lugar e à atividade turística foram os mais aceitos pelos leitores, isso porque 

muitos consideram esses assuntos interessantes para serem abordados nas aulas, além de 

favorecer o dinamismo econômico do município. Observa-se também que a atividade de 

pesquisa de memória viva e os depoimentos obtidos por ela foram significativos, por serem, 

na maioria, pessoas que trabalham com educação e se interessaram em utilizar o método 

com seus alunos. Os depoimentos foram valorizados por abordarem histórias vividas com 

pessoas conhecidas. 
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A maioria dos leitores considera importantes ações como a realizada, de 

distribuição de obras produzidas pela universidade à população, em especial obras que 

tratem do município no qual essa população reside. 

É gratificante saber que o livro já havia sido utilizado de alguma maneira, 

mesmo com tão pouco tempo de sua distribuição. Está sendo utilizado, principalmente, nas 

aulas de Geografia e História. Foi também utilizado em aulas abordando temas como 

poluição e ambiente; paisagem e arte; migração, memória e história do município. Ainda 

outra forma de utilização ocorreu na elaboração de projetos, em reuniões pedagógicas, na 

construção de uma página do município na Internet e até em evento relacionado à 

reciclagem, fora do Brasil. É importante constatar que o livro está sendo um incentivo às 

discussões, à procura de maiores informações sobre os temas do livro, e não apenas sobre 

o turismo na escala local. A conclusão, portanto, é que o trabalho se tornou um incentivo 

aos moradores na valorização do município em que vivem. 
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