
 

1 

 

Patrimônio, Paisagem e Cultura no Turismo Rural 
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memória na construção do discurso turístico 
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Resumo: 
O artigo discute a identidade do espaço rural paraibano e seus elementos constituintes, objetivando 
comprender como eles são definidos e selecionados para representar tal espaço. A partir de uma 
pesquisa exploratória baseada na observação participante e coletas de dados em órgãos oficiais 
sobre iniciativas públicas, empreendimentos e festividadas relacionadas ao turismo rural no estado da 
Paraíba, enfoca-se especialmente o papel da memória no resgate e na requalificação do espaço 
rural, no contexto das transformações impulsionadas pelo turismo. Os conceitos de representação 
social, memória, identidade e discurso são discutidos e tensionados a luz do objeto e da temática de 
estudo. A análise dos dados preliminares, fornece como resultado hipóteses, que serão testadas na 
etapa seguinte da investigação, e pistas que indicam uma relação dinâmica entre identidade e 
memória, enquanto elementos centrais do processo de turistificação do espaço rural paraibano. 
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1 INTRODUÇÃO 
Para além da inversão da dinâmica cidade-campo, em que o rural se transforma no 

lugar de férias, descanso e lazer de neorurais e citadinos, que buscam refúgio e contato com a 

natureza, observa-se a produção de novos valores e discursos sobre os elementos culturais e 

identitários do espaço rural paraibano. Em alguns casos, certos elementos são selecionados, 

‘revisitados’ e atualizados, e em outros, são omitidos e/ou esquecidos intencionalmente. 

É certo que a diversificação das atividades no espaço rural, através da incorporação 

de trabalhos e funções não-agrícolas, muitas vezes vinculada ao turismo e a prestação de 

serviço; a introdução de novas tecnologias e técnicas de cultivo, bem como a modificação 

da paisagem por meio do acesso a serviços básicos (como água encanada, enérgia elétrica 

etc.) fez emergir novos hábitos e elementos culturais no seio do modo de vida tradicional do 

homem do campo. 

                                            
1Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal de Pernambuco em 
cotutela com a École Doctorale Langages, Espaces Temps, Sociétés da Université Franch-Comté (França); 
professora do Departamento de Comunicação da Universidade Federal da Paraíba. E-mail: 
josilene.ro2011@gmail.com.br 
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Nesse contexto, o campo passou a fornecer à cidade serviços relacionados ao lazer e 

ao entretenimento, tornando-se fonte de inspiração para uma cultura alternativa, que não se 

inscreve nos padrões tradicionais de urbano ou rural e assume valores novos sobre o uso 

do tempo, usufruto da natureza, consumo etc. Essa nova dinâmica gera rupturas na 

identidade e na cultura do espaço rural, sugerindo que os valores, as crenças e os costumes 

de tais comunidades também estão se modificando, ao mesmo passo que as funções e 

significados atribuídos ao campo. 

Todavia, em via de regra, o turismo no espaço rural se sustenta sobre a exploração e 

comercialização de elementos simbólicos culturais tradicionais, além de aspectos 

relacionados a paisagem e a geografia. Frequentemente os elementos da cultura regional, 

tais como a linguagem, o artesanato, a gastronomia, a arquitetura, dentre outros, são temas 

do discurso publicitário turístico quando este supostamente quer ressaltar as qualidades 

"intrínsecas" ao modo de vida rural tradicional para atrair os turistas. Porém, os mesmos 

aspectos foram por muito tempo apontados como negativos e estereotipados para 

caracterizar o atraso da região em relação ao restante do Brasil. Logo, inevitável não 

perguntar como ocorreu essa inversão? 

Ao nosso ver, a ressignificação do rural pressupõe a (re)construção da identidade do 

espaço rural. No âmbito do turismo isso se faz por meio de duas estratégias discursivas: 

manutenção da oposição campo-cidade, rural-urbano, de modo a ressaltar os aspectos 

positivos do campo e; requalificação e valorização de elementos da cultura regional que 

tornam esse espaço peculiar. O objetivo, geralmente, é construir uma identidade para o 

lugar condizente com as expectativas dos turistas, por vezes ignorando a comunidade local, 

de modo que esta não se reconhece e até mesmo é excluída das representações do lugar. 

De acordo com Urry (1996), as estratégias discursivas de redirecionamento do olhar dirigido 

ao campo o tratam e retratam, muitas vezes, como um espetáculo ou como um tema, sendo 

esta atitude classificada como tipicamente pós-moderna. 

Em muitos casos, os viajantes e os turistas, aqui distinguidos tais como sugere 

Labate (2000), são atraídos por imagens idílicas de um rural imutável, de um paraíso 

restaurado. Essas "imagens fabricadas" - oriundas, talvez, muito mais do imaginário do que 

da memória -, contemplam uma noção de rural como categoria simbólica que a sociedade 

constrói, possivelmente, para exprimir a necessidade de continuidade, pela negação das 

rupturas, das mudanças que ora se presenciam no mundo rural (JOLLIVER, 1998). 
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O turismo, frequentemente, introduz novos bens de consumo, hábitos e valores nas 

comunidades visitadas, levando-as a modificar inclusive seus modos de vida. Observa-se 

que isso atinge mais fortemente os jovens, haja vista que, além de terras produtivas serem 

um bem escasso em todo o Brasil, dado a histórica configuração da estrutura agrária do 

país (OLIVEIRA A., 1997), esses têm outras aspirações de futuro e almejam mais renda e 

estabilidade para usufruir dos bens de consumo da sociedade contemporânea. Muitas 

comunidades apropriam-se dos estereótipos criados em função e para os turistas, 

procurando aproximar a identidade do lugar às expectativas dos visitantes, como forma de 

obter mais êxito e se tornar mais atrativas. 

Doutra feita, há para essas comunidades uma ressignificação do mundo rural, pois a 

fricção cultural com os turistas e os agentes de turismo faz com que desenvolvam um novo 

olhar para o lugar e para si. A recuperação de artefatos e de elementos identitários 

presentes nas tradições e nas estórias orais dos antepassados permite a (re)constituição de 

uma memória coletiva e o reencontro entre gerações, seus saberes e fazeres.  

No mesmo sentido, a utilização nas publicidades de elementos presentes na memória e 

no repertório dos residentes de uma comunidade rural pode resultar em mais valorização e 

reconhecimento pelo seus próprios membros. Por sua vez, os turistas identificam, 

reconhecem e constroem uma identidade do lugar a partir das suas memórias, vivências e 

experiências anteriores, assim como a partir daquilo que é veículado sobre uma localidade 

específica na mídia - ou seja, nesse caso, a partir de discursos e representações do lugar. 

Isso leva a crer que, de forma recorrente, residentes, viajantes e turistas são estimulados a 

recorrer às lembranças do passado, a um repertório de imagens e representações para 

compreender os discursos do presente e atribuir-lhes sentido. 

A memória, conforme nossa hipótese, é o elo que permite aos residentes e aos 

visitantes acessar um repertório, construir e comunicar a identidade do lugar, sendo o 

turismo no espaço rural o elemento catalisador do processo e o discurso publicitário seu 

instrumento de propulsão. Assim nossa pesquisa parte do pressuposto que "a memória é 

uma evocação do passado. É a capacidade humana de reter e guardar o tempo que se foi, 

salvando-o da perda total" (CHAUÍ, 1995, p. 125), mas que ao mesmo tempo, não se 

resume ao ato de recordar, pois sua função vai mais além: 
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[...] a memória, não sendo um simplesmente ato de recordar, revela os 
fundamentos da existência, fazendo com que experiência de vida integre-se 
ao presente, oferecendo-lhe significado e evitando, dessa forma, que a 
humanidade se perca no presente contínuo, caracterizado por não possuir 
raízes e lastros. Presente muitas vezes caracterizado pela ausência de 
conteúdo identitário (DELGADO, 2010, p. 60). 

 

Por sua vez, considerando-se que a mídia é atualmente um dos mais influentes 

lugares de produção e circulação de identidades (BARACUHY, 2008), o discurso turístico 

apropria-se da mídia ora para enunciar as mudanças e ora para apresentar uma imagem 

caricaturada do mundo rural, evidenciando-se assim os antagonismos e a pluralidade de 

discursos e de representações do campo. Vale destacar que as representações sociais 

veiculadas por meio do discurso turístico são aqui entendidas como produção simbólica e 

estética que ocorrem pela associação entre significantes, signos e ícones, geralmente, de 

forma estereotipada e sintética. 

Desse modo, nosso objetivo é compreender como ocorre a construção de 

identidades e representações do espaço rural paraibano a partir da análise do discurso 

turístico e sua correlação com a memória de seus produtores e dos envolvidos na oferta do 

turismo no espaço rural. Dentro dessa perspectiva, procuramos responder com este estudo: 

Como é construída e comunicada a identidade do espaço rural paraibano? Sob quais 

elementos ela se sustenta? Em que medida o discurso turístico presente nas publicidades e 

propagandas interfere na identidade do espaço rural paraibano? 

Outros questionamentos secundários decorrem das questões citadas: Qual a relação 

entre a identidade do lugar e a identidade de seus habitantes? Efetivamente, ocorrem 

mudanças e construções de novas identidades e representações sobre 'o campo' na 

Paraíba em função do turismo no espaço rural? 

O presente artigo apresenta dados preliminares obtidos por meio de uma pesquisa 

exploratória realizada por meio da observação participante, conversas informais com residentes 

e turistas, visitas in loco a empreendimentos e roteiros turísticos rurais localizados no estado 

da Paraíba. Desse modo, a investigação se caracteriza como uma pesquisa qualitativa de 

caráter exploratório-descritivo, utilizando-se de técnicas para apreender como os sujeitos 

interpretam suas próprias ações e também para colher informações acerca do papel da 

memória e das percepções, sentidos e significados atribuídos ao espaço rural. 
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2 RELAÇÕES ENTRE DISCURSO, MEMÓRIA E REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

Conforme Bauman (2005), os valores e as identidades modificam-se com extrema 

rapidez, tornando-se categorias fluídas, instáveis, provisórias e descartáveis, sob o signo da 

modernidade. Nessa conjuntura, o sujeito assume identidades diferentes em momentos 

diferentes, identidades que não são sempre referenciadas ao redor de um "eu" coerente. 

Portanto, em cada sujeito pode revelar-se identidades até mesmo contraditórias, de modo que 

as suas identificações estão sendo deslocadas (HALL, 2001). Para o referido autor, em nossa 

sociedade midiática, capitalista, somos “consumidores de identidades” ofertadas pela mídia, 

propiciando aos sujeitos, um efeito de “supermercado cultural”. 

Nesse contexto, o turismo no espaço rural é mais um produto de consumo, ainda que 

atenda um segmento específico de público que busca uma experiência diferente daquela 

inerente ao turismo massivo. Contudo, o TER segue o mesmo princípio de toda atividade 

turística: 
O turismo resulta de uma divisão binária básica entre o ordinário/cotidiano e 
o extraordinário. [...] os objetos potenciais do olhar do turista precisam ser 
diferentes de algum modo. Precisam situar-se fora daquilo que é ordinário. 
[...] O turismo envolve necessariamente o devaneio e a expectativa de 
novas e diferentes experiências, que divergem daquelas normalmente 
encontradas na vida cotidiana (URRY, 1996, pp. 28 -30). 

 

Uma das particularidades do TER é não possuir um conceito universal, talvez porque 

sejam muitas as ruralidades e porque os significados atribuídos ao rural modificaram-se nas 

diferentes sociedades. Todavia, a maioria dos estudos sobre o turismo no espaço rural 

aponta que a imagem e a marca que melhor identificam o rural estão atreladas aos aspectos 

culturais da construção identitária e do modo de vida de um povo. Deste modo, o TER foi 

sendo associado ao autêntico e prevalece o entendimento que ele corresponde ao conjunto 

das atividades turísticas que se desenrolam em espaços rurais e que apelam fortemente à 

identidade/genuinidade das comunidades de acolhimento (JOAQUIM, 1997, p.77).  

Para efeito de enquadramento conceitual, compreendemos como TER qualquer tipo 

de atividade turística inserida, geograficamente, nos espaços rurais, sem necessariamente 

envolver-se com a dinâmica da propriedade rural e de seu cotidiano produtivo, podendo 

apresentar, em alguns casos, formatos tipicamente urbanos (ROQUE, 2001). Contudo, 

destacamos que, segundo nosso ponto de vista, essa definição não exclui ou minimiza a 

importância dos modos de vida ou das tradições rurais. Pelo contrário, ele nos remete 



 

6 

diretamente ao conceito de cultura em sua dimensão mais complexa: "Como sistemas 

entrelaçados de signos interpretáveis, a cultura não é um poder, algo ao qual podem ser 

atribuídos casualmente os acontecimentos sociais, os comportamentos, as instituições ou os 

processo; ela é um contexto, algo dentro do qual eles podem ser descritos de forma inteligível2 

- isto é, descritos com densidade." (GEERTZ, 2008, p. 10).  

Destarte, a “construção da realidade social” dá-se nas imagens e símbolos 

imbricados em uma cultura, na qual vivenciamos rituais, valores e ideologias muitas vezes 

sem questioná-los. Nesse sentido, segundo Moscovici (1990) uma representação não está 

“fora” do grupo nem paira “sobre” ele. Em outras palavras, não se pode tratar genericamente 

o agente da representação social, pois “cada grupo social poderá agir de forma diferente em 

relação a um mesmo elemento” (XAVIER, 202, p. 27), e o que se pode observar nas 

interações sociais são as tendências de representação de um determinado ‘objeto’. 

Assim, a identidade do rural deve ser compreendida como "uma construção 

discursiva situada em um dado momento histórico, que não existe espontaneamente no 

mundo cultural" (BARACUY, 2008, p. 02) e sim como produto social, 'fabricado' pela/na 

linguagem e por significados e sentidos socialmente construídos, experimentada mais como 

uma busca do que como um fato (GAVIRIA, 2004). Logo, sua identidade está sempre em 

construção, é transitória, em função de relações de poder e do entrecruzamento de olhares 

e discursos dos múltiplos sujeitos que interagem sobre o território rural. 

Nesse sentido, "os discursos devem ser tratados como práticas descontínuas, que se 

cruzam por vezes, mas também se ignoram ou se excluem" (FOUCAULT, 1996, p. 52-53). 

Nesse caso, a memória coletiva da comunidade rural pode legitimar determinadas 

representações sociais do meio rural, enquanto a memória e experiência dos visitantes pode 

alimentar questionamento a respeito dessa ou daquela representação. Entendemos, portanto, 

que os discursos estão na superfície, logo, é preciso mergulhar no fenômeno para 

dimensioná-lo, ou seja, não basta analisar o discurso publicitário, é preciso confrontá-lo as 

percepções dos sujeitos concretos que os recebem, que sofrem seus efeitos e os 

reinterpretam com base em suas experiências, conhecimentos prévios e memórias. 

Para Halbwachs (1990) a memória individual se forma através das relações mantidas 

pelos indivíduos com os grupos aos quais pertencem, de forma que a comunicação e a 

interação são essenciais à formação da memória coletiva e individual, não existindo uma sem a 
                                            

2 Grifo meu. 
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outra. Assim, entendemos que a memória compartilhada pelos grupos sociais de pertencimento 

pode ser a chave para compreender as representações sociais do espaço rural para os turistas 

e as comunidades receptoras, tendo em vista que as percepções do presentes estão enraizadas 

nas lembranças do passado.  

Por outro lado, considerando que os territórios vividos e imaginados por cada grupo estão 

presentes nas marcas de seus discursos, os esquecimentos, os silêncios, assim como as 

lembranças são igualmente importantes para compreender as representações sociais do rural 

na visão de cada grupo, bem como nas publicidades sobre uma determinada 

comunidade/roteiro turístico hoje. 

 
3 RESULTADOS PRELIMINARES 

A presente pesquisa abrange o estado da Paraíba, situado no Nordeste3 brasileiro, 

região constituída por uma vegetação diversificada, que abrange a caatinga, o cerrado, 

matas ciliares e a mata atlântica, dentro de 04 (quatro) zonas geográficas: sertão, agreste, 

zona da mata e meio norte. 

Por que falar de turismo no espaço rural na Paraíba? Com uma extensão territorial 

de 56.469.466 Km2, divididos em 223 municípios distribuídos pelas mesorregiões da Mata 

Paraibana, Agreste, Borborema e Sertão; e uma população total estimada em 3.914.421 

habitantes, sendo 75,4% da população urbana e 24,6% rural (IBGE, 2013), o estado da 

Paraíba figura entre os mais atrasados economicamente na região Nordeste. Sua posição 

geográfica não o destaca frente aos recursos naturais uma vez que seu perímetro está 

inserido, quase que totalmente, no Polígono das Secas4. Além disso, a economia paraibana 

vem enfrentando dificuldades que, objetivamente, são muito bem identificadas: o setor 

agropecuário tornou-se o mais decadente; o setor industrial é incipiente e; o setor de 

serviços responde pela geração de mais de 72% do PIB estadual (POLARI, 2012). Logo, os 

investimentos e ações governamentais de incentivo ao TER o tomam como uma alternativa 

econômica para o desenvolvimento do Estado. 

                                            
3 Porta de entrada dos colonizadores, que chegaram ao Brasil no século XV, o Nordeste é uma das cinco regiões 
brasileiras, com 1.558.196km, o equivalente a 18% do território nacional, possui a maior costa litorânea e o maior 
número de estados, no total de 09 (nove). Com baixos índices pluviométricos e 72,24% de seu território dentro 
do polígono das secas, segundo dados da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação 
(FAO), a população sofre com a estiagem. 
4 Aréa sujeita ao prolongamento das estiagens e altos índices de aridez e cujo balanço hídrico é acentuadamente negativo. 
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Nessa perspectiva, surgiram na Paraíba algumas inciativas emblemáticas de incentivo 

ao turismo no espaço rural, tais quais as elencadas e comentadas na sequência. 

A Feira Regional de Turismo Rural (Ruraltur), idealizada pelo Serviço Brasileiro de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), entrou para o calendário de eventos anuais 

do órgão. Em sua 8ª edição, realizada mais uma vez em Campina Grande-PB, no ano de 

2012, o evento adotou um slogan que retrata os propósitos do Sebrae em reposicionar a 

maneira de ver o TER: Um Novo Olhar para o Turismo no Espaço Rural. A 9ª edição, em 

2013, incluiu na programação palestras e apresentações de casos de sucesso de 

empreendedores rurais envolvidos com o TER, enfatizando como temática principal a 

interação entre o turista e a comunidade receptora, com destaque para a experiência, os 

aprendizados e as emoções vivenciadas no turismo.  

A Ruraltur reúne agentes de turismo, representantes do poder público de diversos 

municípios e de grupos organizados de comunidades locais paraibanas e de outros estados 

nordestinos, além de turistas, com o objetivo de promover o turismo rural não só da Paraíba, 

mas de toda a região Nordeste, por meio da articulação e incentivo à criação e à 

comercialização de roteiros turísticos (SEBRAE, 2013). 

Outra iniciativa que merece destaque, também balizada por políticas públicas, é a 

rota cultural "Caminhos do Frio", que surgiu em 2005, quando da realização do “I Seminário 

de Regionalização do Turismo do Brejo Paraibano”, evento que contou com a participação 

de vários municípios do Estado. Na ocasião, foi apresentada a ideia de um roteiro turístico 

cultural norteado pelas diretrizes de regionalização do turismo (GOVERNO DA PARAÍBA, 

2013). A partir de então passou-se a realizar, anualmente, no mês de julho, em cidades 

serranas do Brejo paraibano, em que a altitude faz cair as temperaturas durante o inverno, 

atividades culturais, tais como shows, cavalgadas, trilhas etc., que incentivam a visitação e 

dos turistas às propriedades rurais. Nessa ação, o Governo Estadual, por meio da 

Secretaria de Estado da Cultura e da Empresa Paraibana de Turismo - PBTur, entra como 

parceiro das prefeituras municipais interessadas em integrar o projeto. Porém, em razão das 

questões políticas envolvidas nesse processo de articulação, as cidades participantes da 

rota "Caminhos do Frio" costumam mudar todos os anos. 

Outro roteiro institucionalizado que contempla a proposta do Ministério do Turismo de 

interiorização das atividades turísticas é o "Caminho dos Engenhos”, do qual fazem parte 

além da Paraíba os estados de Pernambuco e Alagoas. Esse roteiro propõe aos turistas 
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conhecer a arquitetura colonial dos casarios e dos engenhos, além do processo de 

fabricação da rapadura e da cachaça, incluindo desde a moedura da cana até a destilação 

da bebida, resgatando a história do ciclo da cana de açúcar e sua importância na economia 

regional. 

Registra-se ainda a existência de ações voltadas para o turismo rural na agricultura 

familiar, em execução pelo Governo do Estado da Paraíba, por meio da Empresa de 

Assistência Técnica e Extensão Rural da Paraíba (Emater), em Borborema, Pirpirituba e 

Bananeiras, no Brejo paraibano, como parte do Programa Nacional de Turismo Rural na 

Agricultura Familiar, do Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA (GOVERNO DA 

PARAÍBA, 2013). 

Há também outras festividades e manifestações culturais populares que vêm se 

destacando pelo potencial turístico, tas quais: o Festival de Caprinos e Ovinos da Paraíba, 

que ficou conhecido como a Festa do Bode Rei, em Cabaceiras, no semiárido paraibano; o 

Festival da Cachaça e da Rapadura, mais conhecido como Bregareia, que se realizada 

desde 1997 na cidade de Areia. Essas festividades, dentre outras de menor projeção no 

cenário regional, apoiadas pelo poder público local e outras políticas de incentivo a cultura, 

parecem ter conseguido construir justamente uma identidade particular que as tornaram 

mais atrativas e atraentes aos olhares dos visitantes e da mídia especializada. Mas, e a 

comunidade o que pensa a respeito das representações que dela são produzidas e 

publicizadas para estimular a visitação dos turistas? Sentir-se-á retratada nos discursos 

enunciados nas publicidades desses eventos e roteiros? 

Para responder essas questões é preciso aproximar-se de um caso específico, por 

isso selecionamos uma comunidade rural onde se empreendem atividades turísticas e 

passamos a observar o desenvolvimento das mesmas, assim como identificar quem e como 

os membros das comunidades as organizam, como eles interagem com os turistas e como 

estes interagem com o lugar e seus residentes, além de registrar como o lugar é divulgado e 

os discursos produzidos para tal fim.  

A comunidade rural Chã de Jardim está localizada à 7 Km da cidade de Areia, na 

região da Zona da Mata e Brejo paraibano, às margens da rodovia estadual PB 79 - também 

conhecida como Anel do Brejo, que liga o município à cidade de Remígio. Constituída por 

aproximadamente 200 famílias, há pouco mais de oito anos essa comunidade iniciou uma 
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ação que seria o embrião das atividades de turismo de base comunitária que hoje são 

desenvolvidas na localidade. 

Tudo começou quando a professora responsável pela turma de Educação para 

Jovens e Adultos5 na comunidade, Luciana Balbino, buscou junto com suas alunas mulheres 

uma alternativa de renda, através da confecção de artesanato com a palha da bananeira6. 

Essa etapa é relatada pela professora e historiadora Luciana como a mais difícil, pois 

ninguém acreditava no sucesso da ação. Membro nato da comunidade, Luciana buscou 

apoio de órgãos como o SEBRAE e EMATER para dar-lhes formação e treinamento 

necessários para levar o sonho de gerar trabalho e renda para os jovens e mulheres de Chã 

de Jardim adiante. 

Durante o processo, a professora conseguiu engajar os jovens e juntos reativaram 

uma antiga fábrica de polpa de fruta, construída desde 1996 pela Prefeitura e o Centro de 

Ciências Agrárias da Universidade Federal da Paraíba (CCA) e que estava fechada há dez 

anos. Assim, o grupo criou a Associação para o desenvolvimento sustentável da comunidade da 

Chã de Jardim (Adesco) e iniciou a produção e comercialização de polpa de frutas7 na própria 

comunidade. Aproveitando a facilidade de acesso ao local (nas margens de uma rodovia 

estadual) e percebendo o potencial por onde passavam diariamente muitos veículos e 

eventuais turistas em trânsito, o grupo construiu ao lado da fábrica uma loja, onde passou a 

comercializar além das polpas, doces caseiros, coco verde, mel de abelha e de engenho, 

rapadura e frutas. 

Incentivados pelo Sebrae, os jovens liderados por Luciana começaram a ofertar 

também o serviço de visitas guias dentro da Reserva Ecológica Mata do Pau Ferro8. O 

passeio inclui um Piquenique na Mata e é comercializado por agências de turismo de J. 

Pessoa, que inicialmente o ofertavam apenas a escolas primárias da rede particular de 

                                            
5 A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade da Educação Básica que garante a jovens e adultos (a partir de 15 
anos) o acesso a educação pública adaptada a realidade deles, em que há experiências diferenciadas de vida e de trabalho. 
6 O grupo denominado Arte na Mão é formado por 12 mulheres que fabricam atualmente bolsas para congressos, luminárias, 
passadeiras, mandalas e jarros, além de outros artefatos, os quais são comercializados inclusive para outros Estados.' 
7 A polpa de fruta é fornecida pelos pequenos agricultores da região, que produzem no modelo de agricultura familiar.Assim, 
cerca de 100 famílias no total são beneficiadas pelo projeto, que inclui também moradores de sete assentamentos existentes 
na redondeza. 
8 A unidade de conservação formada por fragmento de Mata Atlântica foi criada através do decreto nº 14.832 de 19 de outubro 
de1992, abrangendo uma área de 607 ha do antigo sítio "Vaca Brava", e pertence hoje ao Governo do estado. A reserva 
ecológica da Mata do Pau Ferro foi recategorizada como parque estadual através do decreto nº 26.098, de 4 de agosto de 
2005 (SUDEMA, 2014). O nome Pau ferro vem da Árvore Pau Ferro que existia abundantemente em seus domínios e que em 
razão de uma madeira adequada à confecção de móveis está completamente extinta nessa Reserva. 
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ensino, mas que hoje também desperta o interesse de outros segmentos, como grupos de 

idosos e universitários. 

O quarto empreendimento, que integrou e consolidou a experiência do turismo rural de 

base comunitária, é o Restaurante Rural Vó Maria, no qual trabalham de terça a domingo 14 

jovens. Inaugurado há pouco mais de um ano, utilizando e explorando os recursos 

existentes na própria região, desde a decoração do ambiente aos pratos que são servidos, o 

restaurante tem forte apelo a memória e aos aspectos culturais da construção identitária e 

do modo de vida rural. Nele são ofertados pratos regionais, preparados no tradicional fogão 

à lenha, utilizando hortaliças orgânicas produzidas na própria comunidade; e, aos sábados, 

a atração é o pôr do sol ao som da Ave Maria, interpretada pela estudante Rejane Ribeiro, 

18 anos, também da comunidade. Juntos, os quatro empreendimentos, geram uma renda 

mensal de em média um sálario mínimo para cada um dos 30 envolvidos diretamente nas 

atividades, além da renda gerada para os fornecedores de hortaliças, polpas de frutas etc.  

 O apanhado desse conjunto de informações e as observações do caso nos levaram a 

formular as seguintes hipóteses: a) A memória é o elo que permite aos residentes e aos 

visitantes acessar um repertório e (re)construir uma identidade para o lugar, a partir de 

elementos da cultura regional; b) As comunidades locais em algumas estratégias, como no 

caso de Chã de Jardim, são integradas e em outras experiências excluídas - ora são o ponto 

de partida, ora apenas o ponto de chegada -, não havendo um correlação direta entre a 

identidade do lugar apresentada pelo discurso turístico presentes nas propagandas e a 

identidade de seus habitantes; c) Quanto mais a comunidade local participa da concepção e 

produção das propagandas e da oferta do produto turístico mais suas memórias são 

exploradas e estão representadas na identidade do lugar e, por consequência, quanto mais 

distante é o processo de criação da imagem representativa do lugar e de seus habitantes, 

menos aderência há entre discurso e realidade e mais fraco torna-se o apelo publicitário; d) A 

interferência nas comunidades locais de agentes de turismo e do poder público, por meio de 

políticas públicas de incentivo a produção agrícola/familiar associada à oferta turística, bem 

como a presença dos turistas, geram novos condicionamentos na distribuição do poder interno 

e mudanças no modo de produção, tornando-as mais integradas ao mercado de consumo; e) 

Os turistas que visitam o campo compõem um universo amplo de sujeitos com motivações de 

viagem e visões bastante diferenciadas e pouco compartilhadas sobre esse espaço e querem 

tão somente usufruir daquilo que o discurso turístico promete, pouco importando a 
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nomenclatura empregada - turismo rural, turismo alternativo, ecoturismo, turismo cultural, 

turismo de base comunitária etc. f) A inserção de novos saberes populares e formais 

(re)constrói valores simbólicos e permite a atribuição e valor monetário ao artesanato, a 

culinária, a arquitetura de casas e casarões, a paisagem, as vestimentas e trajes típicos, 

dentre outros. 

 A continuação da pesquisa, demanda deste modo um esforço de investigação não só 

para testar estas hipóteses, mas sobretudo para "...evidenciar as lógicas sociais implícitas 

ou, até mesmo, aquelas que escapam à consciência dos atores, e cujos discursos não 

podem, enquanto tais, dar conta, e ainda menos lhes fornecer, as suas razões" (JOLLIVER, 

p. 7, 1998). 

 

4 CONCLUSÕES 
Os dados levantados nos possibilitaram uma primeira aproximação à temática e ao 

objeto de estudo - identidade do espaço rural paraibano. Em síntese, o estudo nos permitiu 

levantar as hipóteses e questões expostas, as quais serão aprofundadas e investigadas 

como parte de uma tese sobre as relações entre identidade e memória nas representações 

do espaço rural paraibano, a partir da análise do discurso publicitário voltado a estimular o 

turismo e a visitação de tal ambiente. 

 Acreditamos que estudar os elementos culturais e identitários da ruralidade paraibana, 

a partir da memória de seus residentes e da correlação dessas memórias com o discurso 

publicitário, significa um esforço de superação da visão economicista, predominante nos 

estudos do turismo, e da visão puramente geográfica e sociológica presentes nos estudos 

sobre as consequências e impactos da atividade turística sobre a paisagem e as dinâmicas 

das relações sociais no campo. 

 Além disso, entender e explicar o processo de construção da identidade do espaço 

rural paraibano hoje possibilitará a sistematização de conhecimentos e informações que se 

encontram atualmente desordenadas, contribuindo para o desenvolvimento de um marco 

teórico que explique as especificidades do turismo no espaço rural. De modo que nossa 

tarefa será, aos moldes sugeridos por Jolliver (1998, p. 7): "[...] clarificar o discurso por sua 

análise interna - quem os emite? com que coerência? no quadro de que estratégias e com 

que objetivos? -, [...] evidenciar o que se poderia chamar os 'silêncios significativos', isto é, 

as questões reais que não são objeto de nenhum discurso." 
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