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• RESUMO
 
•               O objetivo principal deste projeto foi o 

de desenvolver um conjunto de atividades 
teórico praticas nas áreas de língua espanhola 
e de turismo, com o intuito de motivar, 
incentivar e treinar um grupo de jovens, 
oriundos de escola publica. Neste caso 
especifico alunos da Escola Profissional 
Capelão Frei Orlando, da turma de turismo. 
             



  

• O objetivo central da experiência 
desenvolvida foi Implementar um 
treinamento durante três meses, com os 
alunos previamente selecionados, e assim 
poder contar com um numero de pessoas 
jovens com o mínimo de conhecimentos 
na área de turismo e língua espanhola, 
para que pudessem desenvolver um 
trabalho permanente e sobre tudo nas 
épocas de maior fluxo de turistas 
(romeiros).  



  

•  Que os mesmos tivessem a possibilidade 
de entrar em contatos com  profissionais 
da área em diferentes setores como: 
hotéis, pousadas, aeroporto, agências e 
guias de turismo.

•               Plantar também no aluno, a 
semente da pesquisa, para que eles 
possam desenvolver na região onde eles 
moram um levantamento de dados dos 
monumentos e lugares turísticos da 
cidade, para que com isto sejam mais 
comprometidos com a valorização e 
cuidados que eles merecem.

•  
• .



  

• Que eles pudessem ter aulas 
praticas na área de espanhol e 
turismo, vinculadas a visitas a 
Fortaleza, para poder enriquecer 
as experiências.



  

INTRODUÇÃO
• Brasil é um país extremamente desigual  e se 

formos comparar o nordeste essa situação 
piora ainda mais, mesmo que nas ultimas 
décadas a desigualdade diminuiu de forma 
sistemática, gerando certo otimismo quanto a 
capacidade de o país continuar por essa 
trajetória.



  

• Renda porem é um resultado de um processo, 
a renda de uma pessoa depende da 
capacidade dessa pessoa gerar recursos para 
a empresa ou para si mesmo, depende da 
capacidade de se organizar, planejar e de 
saber investir. Quanto mais igualitária for a 
distribuição da produtividade mais igualitária 
será a distribuição de renda. 



  

• Estudos mostram que a redução dessa 
desigualdade foi o resultado, principalmente, de 
três fatores. A universalização  da educação 
dos filhos das famílias atendidas pela Bolsa 
família, de outros programas de  transferência 
de renda, principalmente o maior acesso a 
pensões do INSS por parte de idosos pobres, e 
dos ganhos reais do salário mínimo 



  

• Desses três fatores, apenas aquele 
ligado a educação afeta à 
produtividade no futuro O acesso à 
educação é, e sempre será muito 
importante para reduzir a 
desigualdade na distribuição de 
produtividade, porém só a redução no 
sistema da desigualdade na 
qualidade do sistema educacional ira 
afetar estruturalmente a desigualdade 
da renda do País no futuro 



  

• Desafortunadamente no Brasil quase 
sempre educação esta vinculada a 
educação, Quanto mais pobre, menor 
a qualidade da escola freqüentada 
por seus filhos, e poucas coisas 
foram feitas para solucionar esse 
problema, porem com o fato de 
Canindé contar com uma escola 
profissional isso já apresenta um 
futuro promissor para a região do 
Sertão Central de Canindé 



  

• Porem se queremos ver a cidade 
crescer em harmonia em 
quantidade e qualidade a área da 
educação deve se tratar com 
especial cuidado especificamente 
a educação profissional, pois será 
esta a responsável por criar novos 
profissionais na área do turismo 



  

• E para que esta caminhada de certo 
esses futuros profissionais deveram ter 
experiências específicas e vivencias 
praticas, com o intuito de que possam  
efetivar seu aprendizado, visitar lugares 
alem da fronteiras do município como 
uma forma de estimular e incentivar a 
profissão para que possam   se 
transformar em futuros profissionais do 
turismo e empreendedores  auto-
sustentáveis 



  

• Canindé é a segunda cidade com maior 
fluxo de turismo religioso do Estado do 
Ceará, com mais de um milhão de 
romeiros na semana de festividades 
Franciscanas, que a sua vez tem  o maior 
Santuário Franciscano da América Latina 
mais pouca coisa é feita, pois quando os 
romeiros visitam  a cidades de Canindé 
encontram uma cidade sem estrutura 
turística e com um comercio familiar e 
informal que é realmente o pilar financeiro 
da cidade



  

• Porem este comercio se faz de uma forma 
desorganizada e sem estrutura, casas 
que viram pousadas, salas de jantar 
familiar que viram restaurantes, e 
cidadãos comuns tornam-se agentes de 
turismo , por isso. a escola Profissional 
pretende através dos cursos por ela 
ministrada mudar esse panorama, ao 
profissionalizar aos futuros técnicos de 
turismo,e em especial este curso 
especifico. 



  

• Com o intuito de fornecer um maior 
apoio aos nossos estudantes, 
fazendo destes futuros profissionais  
agentes de turismos. Para isso 
apresentamos o seguinte projeto para 
que pudesse  ser viabilizado 



  

• Segundo dados levantados previamente pelo 
professor, constatou-se que existia um grande 
desconhecimento dos dados estatísticos 
quanto ao turismo religioso da cidade de 
Canindé, como também uma grande falta de 
profissionais da área de turismo atuando na 
região, o  que faz disto uma grande e grave 
contradição , já que e de publico saber que a 
cidade de Canindé é  a segunda cidade do 
nordeste quanto a turismo religioso.



  

• Que tem o maior Santuário 
Franciscano da América Latina. 
Porem isto parece não dizer nada às 
pessoas responsáveis pelo setor 
turístico ,pois este mesmo encontra-
se desprovido dos profissionais 
específicos para a área. 

• Por esta razão foi viabilizado o 
projeto.



  

METODOLOGÍA
• Cronograma de atividades previamente 

definidas em módulos de estudo que se 
distribuíram dentre as seguintes atividades: 
LINGUA ESPANHOLA I, LINGUA 
ESPANHOLA II, TURISMO I, TURISMO II, 
VISITAS A LUGARES TURISTICOS DA 
CIDADE, VISITAS A LUGARES TURISTICOS 
DE  FORTALEZA, LEVANTAMENTO DE 
DADOS PARA A EXECUÇAO DO TRABALHO 



  

ENCERRAMENTO

• Com culminância de produções dos 
estudantes originando um acervo 
atualizado e contextualizado da 
história do município



  

CONSIDERAÇÕES FINAIS
•               O trabalho vivenciado com os alunos 

da Escola Profissional Frei Orlando, no curso 
“Jovens Agentes de Turismo Bilíngüe” foi de 
uma grande valia para eles, quanto para a 
cidade, já que a mesma passa a contar agora 
com um grupo de jovens que vivenciaram  na 
pratica, muitos aspectos turísticos  da cidade 
quanto da capital do estado. 



  

• Eles apresentaram relatórios dos 
lugares  visitados, pudendo levantar 
um pequeno acervo de dados 
cadastrais e de pesquisa de campo 
com romeiros e autoridades da 
cidade, a exemplo o próprio 
secretario de turismo da cidade de 
Canindé, o executor da estatua de 
São Francisco entre outros 



  

• Os alunos fizeram entrevistas 
gravadas e as  transcreveram 
para ser apresentadas no trabalho 
final do curso, fazendo disto um 
trabalho muito enriquecedor e 
motivador para os próprios alunos 
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Típico Transporte nas romarias



  

• Este trabalho foi feito no intuito de 
despertar o interesse das pessoas em 
geral e principalmente das que fazem 
o curso de Agente de Turismo pois irá 
ajudar na formação dos mesmos e 
em uma melhor compreensão de 
como nossa cidade é visitada e que o 
turismo religioso é uma das áreas que 
futuramente poderá ter um importante 
significado a todos que fazem o 
curso. 



  

• Desde já, Canindé é hoje um dos 
lugares de maiores romarias, 
devendo então crescer cada vez 
mais, no entanto, é necessário 
que todos conheçam a cidade em 
que vivem, pois é um grande 
atrativo religioso e que atrai 
muitas pessoas em período de 
romarias.



  

• É de extrema importância que todos 
conheçam o grande patrimônio de nossa 
cidade a religiosidade que vêm através da 
grande fé que os devotos têm a São 
Francisco. E que o turismo necessita que 
haja um engajamento da parte 
governamental com a igreja onde os 
mesmos devem procurar uma formar de 
melhorar a cidade em pontos tão 
importantes como: a infraestrutura que 
necessita urgentemente de um 
melhoramento, pois é o mais utilizado por 
nós e pelos romeiros que visitam a cidade.



  

INTRODUÇÃO
• Essa pesquisa trata-se de um assunto muito 

presente em nossa cidade: Canindé suas “ 
Romarias”.

• Vindas de todos os lugares do Brasil, 
principalmente da região Nordeste destacando-
se Maranhão elas estão presente em nossa 
cidade, onde o atrativo maior é a fé que os 
devotos têm ao venerado santo São Francisco.



  

• Canindé é uma cidade conhecida por 
muitas pessoas do país e do exterior 
que vêm em busca das graças de 
São Francisco, que também é 
conhecido por pessoas de outros 
países, isso se dá devido à 
divulgação dos turistas que visitam a 
cidade e assim, despertam uma certa 
curiosidade, fazendo com que outras 
pessoas de diversos lugares 
conheçam a cidade.



  

• A cidade é realmente um local de 
muita fé, encanta aqueles que 
estão em busca de uma graça ou 
agradecimento, porém, é 
necessário que haja uma melhora 
em todos os aspectos que se 
referem ao turismo religioso. 



  

• Canindé, cidade localizada a 120 km da 
capital Fortaleza no Ceará, é conhecida 
hoje pelas grandes “Romarias” que à 
visitam no período de Setembro a 
Fevereiro.

• Canindé tem hoje à segunda maior 
peregrinação devotada a São Francisco.



  

• Por exemplo, a capacitação de 
pessoas para receber os 
romeiros, uma melhor 
divulgação da cidade através 
de promotores de evento, onde 
busquem atrair cada vez mais 
as pessoas até a cidade. 



  

• Pessoas vindas de lugares muito distantes 
que vêm a cidade para agradecer alguma 
graça. As pessoas são as mais diversas, 
de diferentes classes sociais, no entanto, a 
maioria é humilde muitas vindas com 
problemas de saúde, que devido ao 
descanso das autoridades não conseguem 
solucioná-los e assim apelam pela ajuda 
divina.



  

• A região que mais visita anualmente Canindé é 
a região Nordeste, onde abrange as cidades de 
aranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, 
Pernambuco e Paraíba.

• A cidade ficou conhecida através de um 
famoso milagre: a história conta que na cidade 
na construção da atual Basílica, um dos 
operários desprendeu-se do alto da igreja, 
valendo-se de São Francisco o homem ficou 
preso em uma madeira, livrando-se da morte 
fatal. O fato espalhou-se por toda região e a 
partir desse acontecido, iniciou-se as 
“Romarias”



  

• Com todo esse reconhecimento é 
necessário que os governantes 
tenham uma certa preocupação 
com o bem estar das pessoas que 
vêm de tão longe prestigiar à 
cidade.



  

• Desde de 1910  as  “Romarias” vêm crescendo, 
devido aos milagres.

• * Aproximadamente 1,5 milhões de pessoas visitam 
Canindé na Festa de São Francisco e 2,5 milhões 
durante o período de  Setembro a Fevereiro.

• * Na Moto Romaria de Fortaleza a Canindé em 2009 
cerca de 35 mil motos e 70 mil pessoas visitaram à 
cidade, número maior que no ano anterior e sendo a 
maior Moto Romaria do mundo

• * Há 32 anos Canindé recebe anualmente 14 carretas 
vindas do Maranhão.

• * No ano de 2009 previa-se que o número de romeiros 
na Festa de São Francisco iria ser menor devido as 
chuvas e à pouca renda das pessoas, mas 
surpreendentemente o número de pessoas que 
visitaram Canindé cresceu mais uma vez, sendo que 
o número maior de visitantes concentraram-se nos 
últimos três dias.



  

• Canindé cresce anualmente 
em termos de visita e à 
previsão é que aumente a 
cada ano o número de 
visitantes, com tudo não 
deixa de ser uma cidade tão 
prestigiada!



  

ENTREVISTAS
• Entrevista com Plínio Gomes
• 1) O que traz tantas pessoas a Canindé?
• O atrativo maior é a fé que os devotos tem a São Francisco.
• 2) Desde de que ano Canindé passou a ser mais visitado?
• Ao longo dos últimos 100 anos vem crescendo anualmente à vinda de pessoas 

de todo Brasil.
• 3) Quais são os lugares de onde vem maior parte dos romeiros?
• Da região Nordeste (Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Pernambuco e 

Paraíba).
• 4) O turismo da cidade é religioso, sendo assim de que forma os 

romeiros contribuem à cidade?
• Contribuem para aquecer a economia local e faz com que as autoridades 

melhorem a infraestrurura da cidade para melhor acolhe-los e assim tornando 
uma cidade melhor para os canindeenses e para os que a visitam.

• 5) Na Festa de São Francisco aproximadamente quantas pessoas visitam 
Canindé?

• Entre 1 e 1,5 milhões de pessoas.



  

• 6) O senhor acha que à cidade tem estrutura 
para à demanda de romeiros que a visitam? 
Por quê? Em que termos à cidade precisa 
melhorar?

• Não. É necessário uma requalificação de todos 
que trabalham com o turismo receptivo e a 
melhoria da infraestrutura como praças, abrigos 
etc.



  

• Entrevista com Germano Silva e Antonio Carlos.
• 1) Cerca de  quantos romeiros visitam Canindé 

anualmente em período de “Romarias”? 
• Entre 2 e 2,5 milhões de pessoas.
• 2) Qual período Canindé é mais freqüentado? Por 

quê?
• Período de Setembro a Fevereiro. É o período de 

romarias.
• 3) Em qual ano teve a primeira romaria?
• Desde 1910 na construção da capela devidos aos 

milagres acontecidos.
• 4)  Qual a maior romaria vinda a Canindé?
• A Moto Romaria, no ano de 2009 cerca de 35 mil 

motos e 70 mil pessoas, inclusive sendo a maior do 
mundo.

• E a das carretas que vêm a 32 anos são cerca de 14 
carretas vindas do Maranhão.



  

• “O poder do santo é tão forte 
que o romeiro pode passar dez, 

vinte, trinta anos devendo à 
promessa, mas um dia ele vêm 

e paga”



  

• Entrevista com Tauruelce Lana de Freitas –radialista-
• 1) Canindé precisa de muitas mudanças na infraestrutura 

quais mudanças mais urgentes necessitam ser tomadas?
• Melhoramento no calçamento, asfalto, iluminação em alguns 

trechos, saneamento básico e abrigos.
• 2) Aproximadamente quantos romeiros visitam Canindé e 

período de romarias?
• Entre 2 e 2,5 milhões de pessoas.
• 3) A paróquia tem alguma relação com a secretaria de 

turismo da cidade?
• Não, a paróquia é independente inclusive contratou 200 

seguranças na Festa de São Francisco buscando apoio do 
governo.

• 4) A infraestrutura influencia na quantidade de pessoas 
que visitam à cidade?

• Sim. Deveria haver um maior investimento na infraestrutura da 
cidade  pois assim os romeiros irão se sentir mais acolhidos.



  

• Conclusão
• Pode-se perceber que Canindé é realmente uma 

cidade encantadora para aqueles que tem fé e que 
atrai milhões de pessoas anualmente. Mas com todo 
esse reconhecimento Canindé necessita de algumas 
melhoras como infraestrutura, recepção e 
desenvolvimento econômico.

• Canindé por ser uma cidade tão visitada em período 
de romarias o número de pessoas em hotéis e abrigos 
aumenta, porém os meios receptivos que há na 
cidade não são suficientes para a demanda de 
pessoas que visitam à cidade, nesse caso seria 
necessário à construção de mais abrigos dentre 
outros meios de recepção.
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