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Programa de extensão de turismo solidário promove formação
interdisciplinar e humanizada para os estudantes da UERJ
DIVULGAÇÃO

C

riado em 2012, o projeto de turismo
solidário do programa de extensão TURVIDA é uma iniciativa do
Departamento de Turismo (DTur), dentro do
Instituto de Geografia (IGEOG). Seu objetivo é
contribuir com o desenvolvimento das localidades visitadas, ressaltando seu potencial turístico
e despertando uma consciência socioambiental. “Primeiro buscamos formar, como pessoas e
comunidades, os moradores que vivem em lugares onde é possível desenvolver atividade turística. E, depois, nós pretendemos levar os turistas
até esses lugares”, explicou Rafael Ângelo Fortunato, professor do IGEOG e coordenador
do projeto. “Geralmente, nós trabalhamos com
comunidades que têm certa dificuldade econômica. O turismo é, dessa forma, visto como um
potencial para melhoria da qualidade de vida
daquela localidade”, completou.
A ideia para o projeto surgiu da tese de doutorado do professor Rafael Fortunato, que trabalhou exatamente com a questão do turismo
solidário, trazendo-o para o âmbito acadêmico.
“Esse termo existia em nível de programa de
política pública, mercadologicamente. Eu o
trouxe para academia e resolvi, de fato, defender o conceito do turismo solidário. A partir de
2011, comecei a pensar em como ele poderia ser
utilizado pra construir uma nova forma de ver,
pensar e sentir o turismo”, contou Rafael.
A iniciativa consiste na criação e no desenvolvimento de roteiros turísticos em diversas
localidades, os Roteiros do Rio. Dentre os lugares visitados, estão o Morro do Borel, Barra de
Guaratiba, o Parque Estadual dos Três Picos,
entre outros. Um dos destaques do projeto é,
no entanto, o mapeamento das propriedades
rurais que trabalham com produção orgânica no
entorno de unidades de conservação, realizado
em Santa Rita, Teresópolis. “Há algum tempo,
nós fizemos um passeio até Santa Rita e uma
visita com os estudantes daqui da UERJ, ligados
à horta comunitária que eles estão montando

Grupo de agroecologia Manga Rosa visita projeto de turismo solidário em Santa Rita, Teresópolis

aqui. Eles se chamam grupo Manga Rosa. Foi a
realização de uma espécie de sonho que eu tinha
com o projeto, porque é um trabalho multidisciplinar, essa coisa da interdisciplinaridade, da
transdisciplinaridade. Nesse roteiro, nós conseguimos uma van da UERJ e levamos o pessoal
até as propriedades que trabalham com agricultura orgânica de Santa Rita. Nós tínhamos, participando do projeto, uma estudante de Biologia, uma estudante de Geografia, um estudante
de Engenharia de Produção, um professor de
Artes, estudantes de Turismo e estudantes de
Educação Física”, destacou o professor.
Além disso, também há uma preocupação do
projeto em oferecer subsídios para o desenvolvimento produtivo local, criando, dessa forma,
um fundo de turismo solidário. A arrecadação é
facultativa e acontece, geralmente, em hotéis e
restaurantes das localidades. “Quem quiser pode
deixar uma pequena contribuição para nos ajudar a conseguir instrumentalizar as pessoas para
que elas possam melhorar a produção. Tanto a
produção rural e orgânica quanto a produção de
turismo”, disse Rafael. Essa ação tem o objetivo
de fazer com que o dinheiro circule na localidade, criando um circuito de atividade turística.
“É necessária a criação desse fundo para fazer
com que, quando o turista visite a região, ele
possa comer um queijo aqui, comer a pamonha
ali, jantar em outro lugar e andar a cavalo no

outro. Aí você beneficia toda uma comunidade
em torno dessa atividade turística”, acrescentou.
Segundo o coordenador do projeto, o
turismo solidário é, ainda, uma oportunidade
para os alunos entrarem em contato com o
campo, a partir de uma educação mais humanizada: “A ideia do turismo solidário tem uma
questão muito importante na formação dos
estudantes, porque, além de conhecer o lugar e
ter uma experiência de lazer, eles podem também aprender na troca de experiências com os
moradores. E se colocarem à disposição para
tentar resolver alguns dos problemas que aquela
comunidade enfrenta. Inclusive, quando a
gente passa pela crise que estamos passando, nós
temos que pensar novas formas de atuar. Essa é
uma nova forma. Precisamos aumentar a interação dos estudantes com as comunidades e com a
população de um modo geral”.
É possível conhecer mais sobre o trabalho
do programa TURVIDA de turismo solidário
pelos websites www.turismosolidario.uerj.br e
brasilidadesolidaria.com.br ou pelo canal do
Youtube “Retrato Brasil”, no qual são divulgados documentários etnográficos dos roteiros realizados. Além disso, o professor Rafael
Ângelo Fortunato lançará, em dezembro, o livro
“Por um turismo solidário: noções, perspectivas
e estratégias”, que apontará novos rumos para a
atividade turística através do turismo solidário.

Livro da Editora da UERJ é indicado ao Prêmio Jabuti
A obra “Machado de Assis e o Cânone Ocidental: Itinerários de Leitura”, de Sonia Netto
Salomão, está entre os finalistas do Prêmio
Jabuti 2017, concorrendo na categoria “Teoria/Crítica literária, Dicionários e Gramática”.
No livro, a autora, que atualmente leciona na
Sapienza, Universidade de Roma, aborda a
forma como a Itália deixou suas marcas nas criações de Machado de Assis e reconstrói o contexto italiano no Rio de Janeiro da segunda
metade do século XIX, investigando, na produção machadiana, leituras de Dante, Machiavel,
Leopardi e da história romana.

Lançado em maio deste ano pela Editora
da UERJ (EdUERJ), o livro integra a Coleção
Brasil-Itália, cuja proposta se insere no âmbito
dos programas de internacionalização das universidades e, em particular, no intercâmbio
entre a UERJ e a Sapienza.
Os vencedores do Prêmio Jabuti deste ano
serão anunciados no dia 30 de novembro, no
Auditório do Ibirapuera, em São Paulo. Em caso
de vitória, a nova estatueta irá juntar-se ao Jabuti
que a Editora da UERJ recebeu em 2015 pelo
livro “Ciência do futuro e futuro da ciência:
redes e políticas de nanociência e nanotecnologia

no Brasil”, de Jorge Luiz dos Santos Junior. Na
ocasião, a obra foi laureada na categoria Ciências Exatas, Tecnologia e Informática.
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AGENDA

SEGUNDA, DIA 16
 CONVERSAS NO INU #RESISTEUERJ: o Instituto de Nutrição (INU)
promove hoje, das 12h10 às 13h20, a palestra “Ambiente Alimentar
na UERJ: uma análise ao longo tempo”. Coordenada pela professora
Amanda Franco, a conversa, aberta ao público, acontecerá no auditório
do INU (sala 12.030, 12º andar, bloco E do Pavilhão Reitor João Lyra
Filho). Serão emitidos certificados para atividade complementar.
 MESTRADO E DOUTORADO EM LETRAS: começam hoje as inscrições
dos candidatos aos cursos de Mestrado e Doutorado Acadêmicos do Programa de Pós-graduação em Letras, para turmas com início no primeiro
semestre de 2018. Podem candidatar-se, no caso do Mestrado, portadores de diploma de curso de Graduação plena, e, no caso do Doutorado,
portadores de diploma de Mestrado, em ambos os casos, outorgados por
Instituições de Ensino Superior oficiais ou reconhecidas pelo Conselho
Nacional de Educação. As inscrições podem ser feitas até o dia 27 de outubro. O edital está disponível em www.uerj.br/editais.php.
 IV CÁTEDRA BRASILEIRA-MEXICANA GUILLERMO O'DONNELL: o
Instituto de Estudos Sociais e Políticos (IESP/UERJ) sedia, de hoje
até o dia 18 de outubro, a quarta edição da Cátedra Brasileira-Mexicana Guillermo O'Donnell. Promovido pela Associação Brasileira de
Ciência Política (ABCP), em parceria com a Associação Mexicana de
Ciência Política (AMECIP), o evento terá três conferências proferidas por Marta Lagos, diretora executiva do Latinbarómetro, principal entidade da América Latina que realiza o acompanhamento
do desenvolvimento da democracia, da economia e da sociedade na
região. O evento é gratuito, mas requer inscrição, que deve ser feita
em www.iesp.uerj.br.

QUINTA, DIA 19
 I SEMINÁRIO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL, SAÚDE MENTAL E DROGAS: organizado por uma rede nacional composta

por assistentes sociais pesquisadores do campo da saúde mental e drogas da área de Serviço Social da UERJ, UFF, UFRRJ,
UFRJ, UFPI, UFRGS, UCPEL e UEMG, o I Seminário Nacional de Serviço Social, Saúde Mental e Drogas: Políticas Públicas e Direitos Humanos será realizado das 8h às 22h, no auditório 93, no campus Maracanã da UERJ. A programação científica
do Seminário e o formulário de inscrição estão disponíveis em
http://saudementalnauerj.blogspot.com.br.
 ATENÇÃO À SAÚDE AUDITIVA: terminam hoje as inscrições para
o curso on-line gratuito de “Atenção à Saúde Auditiva”, oferecido
pela Universidade Aberta do SUS (UNA-SUS/UERJ). Voltada
para médicos generalistas atuantes na área de Atenção Primária
a Saúde do Sistema Único de Saúde (SUS), a capacitação tem o
objetivo de habilitar os médicos para uma abordagem adequada e
eficiente dos principais casos clínicos no cotidiano de suas práticas profissionais. Inscrições em http://unasus.uerj.br.
 SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS NOTURNO: podem
ser feitas até hoje as inscrições para o módulo I do curso noturno
“Sistemas de Informações Geográficas com ArcGIS for Desktop”,
oferecido pelo Sistema Labgis. A capacitação é destinada a profissionais e estudantes de nível superior, técnico ou ensino médio,
que atuem em áreas que utilizam dados geográficos em Sistemas
de Informações Geográficas. Inscrições em www.cepuerj.uerj.br.

DOMINGO, DIA 22
 ROTEIROS DO RIO: acontece hoje mais uma aula-passeio gratuita do projeto Roteiros Geográficos do Rio, desta vez com o tema
“Domingo no Centro do Rio”. Promovido pelo Instituto de Geografia (IGEOG) e coordenado pelo professor João Baptista, o encontro
será às 9h55, no alto do Morro de São Bento (Rua Dom Gerardo, 40
- 5º andar). Em caso de chuva, o roteiro será cancelado. Mais informações pelo whatsapp (21) 98871-7238.

Reitor: Ruy Garcia Marques Vice-reitora: Maria Georgina Muniz Washington
Diretoria de Comunicação Social • Direção: Luiza Rosângela da Silva UERJ em Dia — Redação: Priscila Domingues Estagiária: Alessandra Araújo
Revisão: Dulcileide V. do Nascimento Braga Projeto gráfico: Paula Caetano Diagramação: Paula Caetano Tiragem: 600 exemplares Impressão: Gráfica UERJ
Contato para divulgação de cursos e eventos: publica.comuns@gmail.com
Os dados sobre cursos e eventos são de responsabilidade dos respectivos organizadores.

www.uerj.br

/UniversidadedoEstadodoRiodeJaneiro

/UERJ_oficial

@uerj.oficial

