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Resumo
O turismo é considerado na atualidade como a maior empresa do mundo, uma empresa sem
dono que movimenta muito capital, e é hoje tida como um meio de desenvolvimento para os
grandes e pequenos paises do Mundo. Este trabalho vem analisar e levantar mais discurssão
sobre este tema em face da globalização e paisagem, tomando como caso os Caminhos do
Padre Ibiapina que esta inserida no Brejo Paraibano. Nosso objetivo é mostrar como se iniciou o
uso do termo globalização, e quais suas implicações para o cotidiano mundial, em face que
sabe-se que este termo deriva não só um processo econômico, e sim, econômico, social,
cultural; a paisagem é utilizado como a categoria geográfica de apoio para este trabalho, na
qual descreve-se múltiplas variedades de paisagem e suas transformações;ao turismo faze-se
uma periodização do turismo mundial até seu desenvolvimento no Brejo Paraibano com um
enfoque nos Caminhos do Padre Ibiapina, que são caminhos de peregrinações ou aventura que
percorrem treze municípios do desta região no estado da Paraíba, que na sua maior pare estão
inseridas nas zonas rurais destes municípios. Este trabalho está baseado no pensamento de
que o espaço globalizado não tem um sentido lógico, as paisagens estão tomando novas
formas, havendo assim uma (des) construção para um turismo que pode ser predatório para a
cultura local. Utiliza-se bibliografia especifica sobre os temas e fez-se viagens ao campo onde
pode-se constatar que o modo de vida rural é afetado por um modo de vida mundial, onde as
paisagens foram modificadas obedecendo um ilogicidade. Os resultados foram que o modo de
vida rural foi perdido, a construção do saber popular está sendo perdida por vias tecnológicas e
globais, estes resultados não são absolutos são apenas temas para iniciar um debate sobre o
que temos de mais valioso que é a nossa identidade cultural.
Palavras-Chave: Turismo rural, Caminhos do Padre Ibiapina, Globalização, Paisagem, Brejo
Paraibano.

No limiar do século XXI, século do instantâneo, descartável, do nascimento, da morte,
da alegria e do capital, falar sobre globalização, paisagem e turismo é pertinente e
complexo. Este trabalho tentar-se-á dialogar com este complexo de modo coeso,
demonstrando assim como cada um é afeta e afetado.
Os Caminhos do Padre Ibiapina, estão inseridos no Brejo paraibano, e servem como
um bom estudo de caso de como a globalização, a paisagem e o turismo, está exposto
ao longo do caminho, que na sua maior parte, percorre áreas rurais.
Para este trabalho fez-se necessário utilizar a origem do termo globalização, sua
expansão no meio cultural, socioeconômico e político no espaço geográfico com
Santos (1997a, 1997b), que trabalha com a técnica, espaço e tempo na face da
globalização com o meio técnico-cientifico-informacional. Os vários conceitos
geográficos na construção do espaço e paisagem; com Correâ (1997), trabalha-se
com a analise das inteirações no espaço, com o olhar cultural. Com Rodrigues (1999;
2001), utiliza-se os estudos no turismo, seu princípio histórico-comercial, seus
impactos no meio ecológico, cultural e social; e com Rodrigues (2006) o turismo no
Brejo paraibano, com o enfoque para os Caminhos do Padre Ibiapina. Estes autores
serviram como base para a leitura acerca destes temas.
Já foram realizados trabalhos de campo na área de estudo, acompanhamento com
grupos de turistas, com o intuito de analisar as modificações na face do tema
proposto. Entende-se que o turismo como uma marca da globalização, pois é um
fenômeno surgido com uma maior intensidade a partir do inicio da década de 1950
com o avanço tecnológico, como uma forma de lazer que movimenta muitas
empresas, cidades e nações. Então se torna claro que o turismo como atividade
humana é também uma atividade que causa impactos, físicos, sociais e culturais,
assim, a categoria geográfica da paisagem tem uma base sólida para este estudo, já
que a paisagem reflete as ações contidas em seu interior e entorno, ações culturais e
naturais (considerando a natureza dinâmica)

Globalização e (des) construção da paisagem
A globalização um processo histórico, centralizador (Santos 1997b), que vem num
crescente predomínio mundial, com o desenvolvimento do meio técnico-científico,
com isso alterando toda uma construção histórica, social, econômica e cultural,
transformando o lugar em lugar-global (Santos 1997a). O termo Globalização surgiu
em dois aspectos apontados por Sene (2004), o primeiro foi na década de 1980, em
escolas de administração (universidades), nos Estados Unidos.
A difusão dos termos global e globalization, passou então, a ser feita

ativamente por alguns dos consultores econômicos, muitos dos quais
professores ligados àquelas escolas, ou então por empresários ligados
aos principais escritórios de consultoria (Sene 2004, 21).

Para Sene (2004), outra possível origem do termo foi nas escolas de comunicação,
precisamente com Marshall McLuhan, mais especificamente em seu livro
'Understanding media: the extensions of man', que foi traduzido para o português como:
'Os meios de comunicação como extensão do homem':
McLunhan criou uma das mais poderosas e, ao mesmo tempo, uma
das mais mistificadoras metáforas, repetidas ad nauseam na tentativa
de apreender o atual mundo globalizado: “aldeia global”. Foi também o
primeiro a falar em “era da informação”, outro termo muito utilizado
para apreender a época em que vivemos (Sene 2004, 23).

O termo Globalização surgiu relacionado ao setor empresarial, que denominava as
características das empresas que se apresentavam para o mercado cada vez mais
informatizado. A palavra globalização é hoje interligada aos grandes problemas
econômicos, sociais, culturais, assim, tomou um novo sentido não mais empresarial,
um sentido que está interligado com pobreza, fome, mas também com o acúmulo de
riquezas, sinônimos de Banco Mundial (BIRD), Fundo Monetário Internacional (FMI),
Estados Unidos da América (USA), entre outros. Este processo histórico-espacial é
intensificado e Mariano Neto (2002), afirma:
Os 500anos de europeização do Novo Mundo, construídos pela
exploração colonial, comercial e multinacional, deixaram um saldo de
pobreza mundial contaminante dessa nova ordem, e que foi
intensificada nos pós-guerras mundiais (Mariano Neto 2002, 3).

Para Santos (1997b), uma mundialização perversa, entende-se que esta
mundialização tem característica da globalização, na qual, os espaços foram
modificados; os grupos humanos cresceram e organizaram-se socialmente, com
necessidade do novo, o comercio ao longo do século XX se intensificou mais o espaçotempo foi perdendo o seu sentido e “essa evolução culmina, na fase atual, onde a
economia se tornou mundializada e todas as sociedades terminaram por adotar”
Santos (1997a,18).
Com esta organização ou desorganização social, o modo de vida urbano tornou-se
preponderante, uma vida urbana e globalizada exploratória não levou em consideração
o meio ambiente, o ser humano e quase tudo se artificializou pela técnica e pelas
relações impostas pela lógica corporativa e capitalista na qual, Santos (1997a,17),
afirma que “A natureza artificializada marca uma grande mudança na história humana
na natureza”.
Para Santos (1997a), a paisagem demonstra a configuração de um determinado

espaço, seja naturalmente ou culturalmente, refletindo as ações histórico-naturais ou
histórica-socio-cultural, pois tanto a paisagem em forma natural ou de forma
humanizada, construídas num processo histórico.
Entende-se por paisagem aquilo que é visto e percebido pelos sentidos. Observam-se
formas iguais, mas valoriza-se conforme a percepção, ”A dimensão da paisagem é a
dimensão da percepção” (Santos 1997b, 62).
Para Mikessel e Wagner (2000, 35), a paisagem é marcada por diferenciações
regionais e ainda para Santos (1997b), a paisagem é classificada em diversas formas,
entre elas: a paisagem artificial e a paisagem natural.
A paisagem artificial é aquela na qual o homem já modificou com seus trabalhos e
vivência. A paisagem natural seria a paisagem que não houve mudança humana, o que
praticamente não existe, pois com as mudanças, as novas técnicas, a busca econômica
pelo lucro devastou o natural. Para Diegues (2000), são elaborados projetos para a
conservação do meio-ambiente, e estes são patrocinados por quem mais devasta,
ficando a indagação se esse tipo é uma destruição é 'ambientalmente correta'? Por
outro lado, o meio de tentar amenizar a perda destes ambientes naturais para o
'progresso' é criando as unidades de conservação, parque turístico natural, ilhas do
natural para lembrar-nos da vida natureza-homem.
Já Dolfuss (1978) apresenta três tipos de paisagens: a natural, a modificada e a
organizada. A paisagem natural, para ele é a paisagem 'virgem', que não sofreu grandes
interferências humanas, ele inseriu estas paisagens em regiões que são
inconvenientes para a moradia e atividades humanas, como a criação de gado, a
agricultura. Essas regiões são caracterizadas por montanhas, geleiras, desertos, etc.
Áreas em que “nessas bases, trata-se de reduzir o tempo de permanência dos
habitantes, geralmente técnicos e especialistas altamente qualificados”.
Para Dolfuss (1978, 30-33), a paisagem modificada é entendida como uma paisagem
que sofreu muita interferência humana sem controle, desordenadamente; por ultimo a
paisagem organizada é a modificação organizadamente, planejado “representam o
resultado de uma ação meditada, combinada e contínua sobra o meio natural”.
Com estes tipos apresentados, nota-se que a paisagem é algo modificável, construtivo
e temporal, que Santos (1997b, 66) afirma: “Uma paisagem é uma escrita sobre a outra,
é um conjunto de objetos que tem idades diferentes, é uma herança de muitos
diferentes momentos”, e Cosgrove em estudos da Geografia Cultural é citado por
Correâ (1997,290) ao admitir que a paisagem geográfica “contém um significado
simbólico, porque é produto da apropriação e transformação da natureza”.
Não cabe afirmar que a paisagem natural ou artificial tenha mais valor sobre a outra,
análisase que nesta construção histórica a paisagem foi e é mudada constantemente,
obedecendo à lógica capitalista, pois se existe uma 'paisagem natural, ela é modificada

para a obtenção de matéria-prima, ou para uma natureza humanizada, pelo qual Milton
Santos afirma:
A ciência, a tecnologia e a informação estão na base mesma de todas
as formas de utilização e funcionamento do espaço , da mesma forma
que participam da criação de novos processos vitais e da produção de
novas espécies (animais e vegetais). É a cientificização e a
tecnicização da paisagem (Santos 1997a, 51).

O turismo como um fenômeno do mundo globalizado (Rodrigues 1999a) vem
acentuando as marcas da globalização, a artificialização do natural e humano. Estes
são alguns dos indicadores observados nas trilhas do Padre Ibiapina e com os quais a
pesquisa vem sendo desenvolvida.

O Turismo e a (des) Construção do Lugar-Paisagem

O turismo um fenômeno global, a terceira maior atividade geradora de riqueza do
mundo, só ficando atrás da indústria de armamentos e do petróleo (Rodrigues 1999a,
17). E por ser recente o turismo só será reconhecido como uma atividade econômica
em 1851 com Thomas Cook que criou a primeira agência de turismo do mundo 'Thomas
Cook and son' (Wikipédia 2006). Mas só após a Segunda-Guerra Mundial que o turismo
foi considerado como uma fonte de riqueza e desenvolvimento.
Há uma série de questões a ser explicadas a cerca do turismo e a ocupação do espaço,
com o avanço tecnológico e ampliação do capitalismo que parece homogeneizar o
mundo. O turismo para muitos turistas é um momento de lazer, de conhecer novos
lugares, mas o que seria o 'lugar' para o fenômeno turismo?
O lugar, como categoria filosófica, não trata de uma construção
objetiva, mas de algo que só existe do ponto de vista do sujeito que o
experiencia. É dotado de concretude porque é particular, único,
opondo-se ao universal, de conteúdo abstrato, porque desprovido de
essência. Assim, o lugar é o referencial da experiência vivida, pleno de
significado; enquanto o espaço global é algo distante, de que se tem
notícia, correspondendo a uma abstração (Rodrigues 1999a,.32).

E qual o lugar que o fenômeno turismo faz-nos conhecer? O lugar-global, em que as
pessoas das mais diferentes nações encontram numa área turística os mesmos
serviços, alimentação entre outras de igual as das suas culturas. Enquanto Rodrigues
(1999a) afirma que o lugar é tomado de sentido, sentimento e experiência, o turismo
(principalmente o massificado no meio urbano) globalizado não pode ser sujeito de um

lugar, porque todos os lugares terão a mesma configuração.
Mas novas modalidades no turismo tentam quebrar estes paradigmas, como o
ecoturismo, turismo rural, que buscam um turismo menos impactante, com uma
consciência e educação ambiental e uma inteiração com a comunidade da área. Não se
pode negar que o turismo trouxe uma nova dinâmica para as mais variadas regiões,
porém com um acumulo de riqueza em determinado local, forma-se anel de pobreza em
volta, principalmente nos países subdesenvolvidos e que eram pouco focados no
passado, mas que estão emergindo para o turismo recentemente. Esta dinâmica de
riqueza de um lado e pobreza de outro, talvez seja o grande desafio do turismo, mas
humanizar o turismo é uma contradição com o seu próprio proporcionador, o
capitalismo.
Área de estudo e paisagem
Os Caminhos do Padre Ibiapina, estão situados na Mesorregião do Agreste da Paraíba
(ver fig. 1e2), e na Microrregião de Guarabira, Microrregião do Brejo, Microrregião do
Curimataú Ocidental e Oriental. O ambiente de pesquisa é marcado por um complexo
físico de semi-aridez, em trechos serranos do Planalto da Borborema. A altitude média
dos locais de pesquisa estão marcados por cotas de 100 à 200 metros e 500 à 600
metros em relação ao nível do mar (Ideme 2003).
O Planalto da Borborema é o elemento de maior visibilidade da paisagem, sendo
recortado pelo vales de rios e riachos, que formam importantes bacias hidrográficas,
como: do rio Paraíba, rio Mamanguape e a bacia do rio Curimataú, estas duas últimas
bacias inseridas na área de pesquisa. O clima semi-árido em muito contribui com os
cenários paisagísticos locais, interferindo diretamente na formação do ecossistema de
caatinga, médias térmicas anuais estão entre 23º C à 28ºC, com períodos de verão
chuvosos.
Os Brejos serranos são apresentados como áreas de exceção, pois apresentam
índices pluviométricos médios de 1.300 mm/aa., bem superiores a media
mesorregional que é de 600mm/aa. (Ideme 2003). Essa condição geoambiental criou
no Brejo paraibano um ambiente serrano de solos de elevada fertilidade natural e
permitiu a formação de um parque florístico com uma mata de altitude semelhante á
mata atlântica do litoral nordestino.
Na Porção do Curimataú o ambiente paisagístico é tipicamente, semi-árido com solos
rasos, pedregoso, rios intermitentes e temperaturas elevadas, média de 26º C à 30ºC,
predominando o clima tropical quente e seco. Este ambiente de pesquisa pode ser
percebido na medida em que se percorre ”Os caminhos do Padre Ibiapina”.

Figura 1- Nordeste Brasileiro.

Fonte: Rodrigues (2001, 11 )
Figura 2- Estado da Paraíba

Escala aprox.: 1/41,2 km

Fonte: Rodrigues (2001,13 )

Figura 3- Mesorregião do Agreste Paraibano (em destaque área de estudo)

Fonte: Rodrigues (2001, 15 )

Figura 4- Passaporte do peregrino

Fonte: Adaptado de Passaporte do Peregrino, Governo do Estado, SEBRAE, Para'iwa
Arquidiocese de Guarabira, maio de 2005. E de Rodrigues (2000, 11).

Turismo no Brejo Paraibano
O turismo quando bem planejado pode ser entendido como um vetor de
desenvolvimento, mas deve-se considerar que há uma grande interferência cultural, o
que pode gerar uma perda na cultura local e a omissão deste planejamento, na
formação do lugar-global.
O espaço é tornado único, à medida que os lugares se globalizam cada
lugar, não importa onde encontre, revela o mundo ( no que ele é, mas
também naquilo que ele não é), já que todos os lugares são suscetíveis
de intercomunicação (Santos 1997a, 42).

Na constituição desses espaços turísticos o Brejo Paraibano tem como o maior
idealizador de projetos desse cunho o Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e

Pequenas Empresas - SEBRAE que foi a grande idealizadora junto ao Governo
Estadual da Paraíba, a Diocese de Guarabira (Igreja Católica), e a Organização da
Sociedade Civil e de Interesse Público (OSCIP) PARA'IWA. Estas instuições e
entidades trabalharam na realização do projeto “NOS PASSOS DO PADRE IBIAPINA”,
o qual neste trabalho é nomeado como 'CAMINHOS DO PADRE IBIAPINA', pois se
entende que a palavra caminho leva-nos a pensar em caminhar ou em caminhada, o
que é mais fácil de assimilar como um atrativo turístico (Rodrigues 2006).
Os Caminhos do Padre Ibiapina foram inspirados nos Caminhos de Santiago de
Compostela (Espanha), que são caminhos de peregrinação dos primeiros séculos
cristão, precisamente na primeira metade do século IX (Rodrigues 2006). Na região
pesquisada foram definidos quatro (04) caminhos, chamados de Caminhos do Brejo
(ver fig.4)que saem do Memorial Frei Damião em Guarabira-PB(ver fig.5), demarcado
inicialmente com uma estatua de 34m de altura. até Santa-Fé que é um distrito de
Solânea-PB, percorrendo treze municípios, que são: Guarabira (início de todos os
caminhos), Pirpirituba, Bananeiras, Solânea (final dos caminhos), Borborema, Serraria,
Pilõezinho, Pilões, Cuitegi, Alagoinha, Alagoa Grande, Areia e Arara. São estes os
caminhos: Caminho-Via Roma (56,7 km) [único em funcionamento], Caminho-Via
Túnel de Samambaia (55.1km), Caminho-Via Cruzeiro do Espinho (47.4 km) e
Caminho-Via das Artes (90 km).
Os caminhos têm como referência a figura religiosa do Padre Ibiapina (1806-1883), que
foi um Padre que trabalhou com obras de caridade pelo interior do nordeste de 18531883, José Antônio de Maria Ibiapina, nasceu em Sobral-CE. Em 1806, foi advogado,
juiz, deputado e 1853 torna-se padre em Olinda-PE. Morreu em 19 de fevereiro de 1883
no Distrito de Santa-Fé, município de Solânea-PB. Todos os meses do ano neste dia o
santuário atrai grande quantidade de romeiros, que são atualmente identificados como
turistas, pois são celebradas missas, e é a data que mais têm caminhantes, pois as
trilhas são monitoradas oficialmente com um cartão de registro dos caminhantes
(“passaporte”) do dia 15 à 19 de todo mês.
Esta região é historicamente utilizada com plantações de cana-de-açúcar e
transformada em produtos como melaço, rapadura, cachaça e aguardente, o que
favorece o turismo que já acontece, por outros atrativos, de organização do SEBRAE,
pois com a historia da colonização do Brasil e da Paraíba essa região serrana com
idades históricas, cachoeiras, unidades de conservação ambiental, engenhos e usinas
do setor suco alcooleiro desperta um crescente número de visitantes.

Figura 5 - Memorial Frei Damião, Guarabira-PB

Fonte: Lillian Joppert /2006.

Resultados
A partir das observações, através de acompanhamentos de grupos de caminhantes, de
conversas com os moradores da comunidade e a própria vivência no local, se consegui
constatar os seguintes resultados preliminares: O Brejo Paraibano tem um grande
potencial geográfico, ambiental e histórico para o turismo. Agências de turismo estão
agora acordando para essa potencialidade, entretanto esse turismo ainda tem um fluxo
muito baixo, salvo no período das festas juninas (São João, São Pedro, Santo Antônio,
Santa Ana) que são entre os meses de Junho e Julho, caracterizado como turismo
massificado.
O turismo mais ecológico, religioso e rural é pouco divulgado, já que depende da união
dos Poderes públicos e da própria consciência da população, pois nem os poderes
políticos ainda trabalham pouco nessa área de interesse econômico. O SEBRAE, como
órgão promovedor deste turismo incentiva e realiza programas de qualificação, mas se
o projeto turístico não conseguir um base sólida de entendimento entre os poderes
públicos, a Igreja Católica e o SEBRAE para entrarem em um acordo para o
funcionamento desta trilhas, o projeto turístico poderá perder o seu vigor inicial e deixar
de ser uma importante atividade econômica local.
A população que vive nos percurso dos caminhos, não sentiu diferença, pois há um
pequeno fluxo de turista e que ainda acontece de modo descontrolado. O próprio modo
de vida está sendo alterado, não pelo o turismo, e sim por este processo de

globalização que devasta uma cultura tradicional, de amor a terra, por uma cultura de
materialidade e a artificializarão do espaço. Será que quando o turismo acontecer
neste meio rural e urbano no interior destas comunidades, vai se ouvir as mesmas
coisa da cidade grande, comer as mesmas coisas e viver do mesmo modo?
Esta é a nossa base de reflexão atual.
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