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RESUMO

O presente trabalho intitulado “Uma viagem insólita: de um território
pesqueiro a um ‘paraíso’ turístico” tem como objetivo buscar compreender e interpretar
as mudanças socioespaciais que ocorreram na Praia da Pipa/RN, decorrentes da
expansão da atividade turística e seus reflexos no território, no período compreendido
entre os anos de 1970 e os dias atuais, recorrendo-se a fontes bibliográficas, entrevistas
e observações in loco, além de levantamento de dados secundários, cartográficos e
fotográficos. Reporta à nova territorialidade que emergiu com a expansão da atividade
turística para o litoral norte-rio-grandense, atraída pela praia e pelo sol, que fez
convergir para essa área, produtores e consumidores não apenas locais, mas também
regionais, nacionais e internacionais. Do ponto de vista social, a população nativa vem
sendo expropriada de seus espaços, da sua cultura, das suas tradições e, até mesmo, do
mercado de trabalho, o que vem provocando um processo de desterritorialização e o
surgimento de novas territorialidades marcadas pela atividade turística. A expansão da
atividade turística em Pipa/RN, a partir de 1970, tem provocado um processo de
construção de um novo território – o território turístico – que se reflete dialeticamente
através do surgimento de um novo cenário socioespacial constituído de formas e
imagens expressas materialmente no lugar.

Palavras-chave: Território – Territorialidade - Turismo – Paisagem – Mudança
socioespacial – Lugar – Pipa/RN – Urbanização.
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ABSTRACT

The present work entitled "An unusualt trip: from a fishery territory to a
touristic 'paradise'" has as the main goal to try understand and interpret the social and
spacial changes that have taken place at Praia da Pipa/RN, Brazil as result of the
expansion of the touristic activity and its reflexes in the territory between 1970 and the
present days. Bibliographic sources, interviews and local observations, besides a
collection of secondary, cartographic and photographic data have been used. This study
refers to the new territoriality that rose out of the expansion of the tourism as na activity
that thived on the sunny beaches of the state of Rio Grande do Norte, which have
attracted to this area local, regional, national and international producers and consumers.
From the social point of view the native people have been expropriated from theirs
places, their culture, their traditions and even from the labor market what has been
causing a process of disterritorializaton and the rising of new territorialities marked by
touristic activity. Since 1970, the expansion of the touristic in Pipa/RN has promoted a
process of construction of a new territory – the touristic territory – that is dialectically
reflected through the rising of a new social and spacial scenery made up of forms and
imeges materially present at that place.

Key words: Territory – Territoriality – Tourism – Landscape - Social and space
change – Place – Pipa/RN – Urbanization.
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O PONTO DE PARTIDA

O PONTO DE PARTIDA...
“Venha conhecer a vida, eu digo que ela é gostosa.
Tem o sol e tem a lua, tem o medo e tem a rosa”.
(Canção Boas-vindas, Caetano Veloso)

O

tema dessa pesquisa por nós intitulado: “Uma viagem
insólita: de um território pesqueiro a um paraíso turístico –
Pipa/RN”, está atrelado a alguns questionamentos que
passamos a fazer, sobre as mudanças socioespaciais – no

meio social, espacial, econômico, cultural e ambiental - que vêm se processando no
território da Praia da Pipa-RN, localizada espacialmente no litoral oriental do Estado
(figura 1), em face da expansão do turismo a partir da década de 1970 até os dias atuais.
Trata-se, portanto, de uma investigação científica sobre o processo de construção e
reconstrução desse território, que passa a sofrer influência de determinados grupos
hegemônicos, ligados à atividade turística.
Turismo é aqui entendido segundo a concepção de Coriolano (1996,
p.93), que afirma ser “uma atividade séria de caráter essencialmente social por envolver
antes de tudo gente e, em segundo plano, uma atividade econômica por envolver capital,
precisando, portanto, ser tratado de forma científica e não casual”. Assim sendo, como
prescreve a OMT (apud NOBRE, 1993, p. 15), todo indivíduo que “permanece pelo
menos um pernoite fora de seu domicílio habitual, por motivos variados de descanso,
recreação, negócios, religião, reuniões de trabalho e outros [...]” deve ser considerado
turista.
Queremos ressaltar já nesse momento que a Viagem insólita, proposta no
título do nosso trabalho, é um convite ao leitor a nos acompanhar em nossa viagem
teórico-científica a esse lugar que passou e passa por um processo de territorialização e
desterritorialização, ou seja, de território pesqueiro a um paraíso turístico.
Entendemos que “essa viagem” é diferente ou pouco comum – por isso o
título proposto: “Viagem Insólita” – por ser empreendida a partir de um olhar
investigativo em um lugar onde o casual é lançar-se “olhares” de contemplação da
paisagem, sem a preocupação e o rigor da investigação científica.

Fonte: IDEMA, 1999

Organização: Francisco Juscelino Santos

Figura 1 – Tibau do Sul e sua inserção na Zona Homogênea do Litoral Oriental do
Rio Grande do Norte

Ainda a respeito do título do nosso trabalho, ressaltamos que o termo
“paraíso turístico” foi utilizado aqui para enfatizar a expressão utilizada por turistas, em
diversas partes do mundo, em que algumas localidades turísticas são apontadas como
paraíso, não só pelas belezas naturais que apresentam – paradisíacas – como também
por sugerir a idéia de descanso, repouso e recuperação do desgaste físico e mental,
como assim afirmou Krippendorf (2001, p.46), “viajar é reconstituir as forças físicas e
psíquicas que a vida cotidiana, o trabalho, a escola e a família esgotaram”.
A perplexidade perante às mudanças observadas no decorrer de dez anos,
transcorridos a partir do nosso primeiro contato com a Praia da Pipa – ocorrido em 1989
– pode ser o motivo primeiro para que escolhêssemos esse lugar para ser o nosso objeto
de estudo: lugar litorâneo, espaço vivido por pescadores e pequenos agricultores,
transformado em lugar do forasteiro, do turista.
O primeiro contato. Era Semana Santa de 1989.Um grupo de amigas da
faculdade planejara passar o “feriado” naquela praia. Ouvíramos falar de uma praia
semi-selvagem, lugar pacato, mas paisagem muito bela. Ficaríamos na casa de veraneio

de uma das colegas, uma das poucas moradias de segunda residência1 que existia nesse
lugar.
O ônibus intermunicipal saía da rodoviária de Natal e pela BR-101
seguia um percurso de 80 km. Viajava bastante cheio, sendo seus passageiros, na
maioria, jovens, viajando com mochilas nas costas, colchonetes e alguns instrumentos
musicais que iam sendo tocados ao longo do percurso, que era fechado em
aproximadamente duas horas. Nossa inquietação já começaria a partir dali.
A partir da BR-101, na altura do município de Goianinha, adentrávamos
à rodovia RN-003 que iria nos levar ao município de Tibau do Sul, num percurso com
cerca de 30 km. A estrada era de barro e muito esburacada, fazendo com que o ônibus
“sacolejasse” bastante, aumentando o tempo do percurso. Era um caos...
Chegando à Praia da Pipa, nos questionaríamos: “Pipa é isso aí?”. Um
ônibus parado no meio de uma rua de barro e as pessoas seguindo caminhos distintos,
com suas mochilas às costas: “Pipa tão falada é isso aí?” Havia poucas casas, na
maioria, pequenas e simples, habitada pelos nativos desse lugar. Hotéis, pousadas, bares
e restaurantes praticamente não existiam. Era um lugar realmente singelo, pequeno e
acolhedor. Ao nosso entendimento, nada, a não ser a beleza natural, justificava a “fama”
daquela praia.
Aos poucos fomos “descobrindo” essa localidade, com uma praia de
águas mornas e de um azul belíssimo, parecia que era o espelho do céu, límpido e
sereno, com o sol a dourar a pele de quem se espraiava nas areias brancas e límpidas,
guarnecidas pelas falésias que pareciam uma fortaleza a proteger quem quisesse fugir do
caos cotidiano das grandes cidades. As águas do mar a bater naqueles paredões, que
resistentes, completavam a dinâmica harmonia desse lugar, numa sinfonia orquestrada
pelos componentes daquela paisagem. Pipa era assim...
E foi aí que nos apaixonamos, e foi esse cenário, “essa fotografia
momentânea”, que guardamos como sendo a paisagem da Pipa. Porém, levaríamos mais
algum tempo para voltarmos àquele lugar.
O segundo contato. Foi somente dez anos depois do primeiro encontro
que retornamos ao lugar. O choque foi grande. “Será que já estamos em Pipa? Essa é
aquela praia que nós viemos um dia?”. Dez anos depois e aquela localidade tinha sido

1

Segundo Tulik (2000, p. 137), moradia de segunda residência é “um alojamento turístico particular,
utilizado temporariamente nos momentos de lazer, por pessoas que têm domicílio permanente num outro
lugar” .

transformada. Hotéis, pousadas, bares e restaurantes passaram a fazer parte do novo
cenário desse lugar. As falésias, que outrora eram a fortaleza, uma espécie de muralha a
proteger aquela paisagem, agora abrigava os meios de hospedagem desse lugar, que
contrariando as leis dos homens e a harmonia da paisagem, estavam a se multiplicar.
Atualmente, ruas já estão calçadas. O trânsito já começa a ficar grande,
mal dá para circular na rua principal (avenida Praia dos Golfinhos) porque agora há
carros estacionados nos dois lados.
O sotaque “caipira” dos nativos, agora vem sendo substituído e
confundido pelos sotaques dos paulistas, dos cariocas, dos mineiros, dos estrangeiros –
Há ingleses, franceses, espanhóis, japoneses. Uma verdadeira Torre de Babel.
Utilizamos aqui o termo “Torre de Babel” em alusão ao trecho bíblico do Livro de
Gênesis capítulo 11, versículo 9, que diz: “Por isso deram-lhe o nome de Babel, porque
ali o Senhor confundiu a linguagem de todos os habitantes da terra, e dali os dispersou
sobre a face de toda a terra” (1996, p.57). Ainda segundo a Bíblia, Babel seria “palavra
ligada artificialmente ao verbo balal: misturar, confundir”.
Cada pedaço da areia da praia agora é “disputada” pelos nativos, pelos
turistas, pelos veranistas, pelos “de fora” que vieram para ficar. Ainda existem as
barracas e cadeiras de praia que agora teimam em fazer também parte da paisagem. O
mar azul de águas mornas, agora não serve somente para a pesca e para o lazer dos
nativos. Agora é disputado por gringos, pelos “de fora” e por pranchas de surfe, jet-ski,
pelos passeios de barcos.
Parece-nos que uma nova territorialidade vem se configurando nesse
lugar, e como afirmou Silva (1999, p. 12) ao citar Corrêa, “não há construção de uma
nova territorialidade sem que haja um processo de desterritorialidade”. A praia da Pipa,
que outrora abrigava atividades de subsistência como a pesca e a agricultura, que
movimentaram a produção social do território, passou/passa por um processo de
desterritorialidade, onde as atividades de subsistência vêm dando lugar às atividades
ligadas ao turismo, fazendo emergir um outro processo de criação do território. Assim,
uma nova territorialidade vem emergindo no curso dos últimos trinta anos, sendo
apropriada por novos atores.
Podemos dizer que a expansão da atividade turística vem provocando o
reordenamento do território e dinamizando as economias de vários países (em especial
os periféricos), de vários Estados e cidades brasileiras, principalmente aquelas

consideradas de grande potencial turístico, onde a paisagem natural torna-se o grande
atrativo para esses lugares.
No Brasil, devido às suas características e dimensões físico-territoriais,
surgem “paraísos” em que o turismo, em sua maior parte, vem se assentando em áreas
de praias, através da cultura de banhos de mar. Atualmente, são nessas áreas que se
encontram as principais opções de lazer, ligadas ao turismo em toda a costa brasileira. É
nessa faixa, também, onde se concentra a grande maioria das moradias de segunda
residência e demais alojamentos turísticos de todo o território nacional.
A atividade turística aparece como uma opção e/ou abertura para um
maior crescimento econômico, de um lado, e como fator de mudança da paisagem e do
modo de vida, de outro, sendo isto encarado por alguns, como “um mal necessário”. A
esse respeito, Pontes e Queiroz(1996, p.26), afirmam que:
o turismo foi encarado como alternativa econômica algo próprio do
sistema capitalista e de sua forma de se apropriar dos espaços e
recursos, de encaminhar conflitos e desordens, mudanças e
permanência. O espaço é o receptáculo das ações do homem.

Parece-nos que essa também é uma realidade da Praia da Pipa, palco de
um novo cenário de atividades econômicas e sociais, que nos provocou o desejo gerador
dessa pesquisa. Por esse motivo, convidamos você a participar conosco dessa “viagem
insólita”, para juntos desvendarmos essa nova realidade socioespacial que ora se
descortina nessa localidade.

Justificando a pesquisa e formulando o problema

A atividade turística vem se processando de forma vertiginosa nos
últimos anos no Nordeste brasileiro, passando a ser uma realidade no Rio Grande do
Norte, conforme podemos observar na tabela 1. A demanda turística para o litoral norterio-grandense, atraída pela praia e pelo sol, faz convergir para essa área, produtores e
consumidores não apenas locais, mas também regionais, nacionais e internacionais. Só
para se ter uma idéia, entre os anos de 1996-2000, o aumento da receita arrecada pelo
turismo no Estado foi da ordem de 211,7%, enquanto duplicou o fluxo de turistas para o
Rio Grande do Norte. Em Tibau do Sul, os dados são surpreendentes, uma vez que o
fluxo de turistas praticamente quadruplicou em quatro anos.

Tabela 1
Fluxo de turistas e receita arrecadada com o turismo no Rio Grande do Norte e em Tibau do Sul

Fonte: IDEMA, 2000 e Prefeitura Municipal de Tibau do Sul.
* Dados não disponíveis

No contexto da reprodução capitalista contemporânea, o turismo se
apresenta como uma atividade bastante relevante, visto que oferece oportunidades ao ser
humano de aumentar “seus conhecimentos com outras culturas e costumes, outros
lugares e paisagens, além de ser vista como uma forma de lazer, que ajuda a revigorar as
energias físicas e mentais desgastadas pela rotina diária de trabalho” (OLIVEIRA, 1998,
p. 13).
Enquanto atividade econômica, a realização turística consiste na
comercialização das paisagens, bens culturais e outros atrativos. Para tal, a natureza e a
paisagem natural – com suas belezas cênicas - são transformadas em um dos recursos
turísticos mais explorados pelo capitalismo, o que os convertem em “mercadorias” que
são “vendidas” como algo capaz de devolver ao homem a paz e a tranqüilidade que
muitas vezes são expropriadas ou não são encontradas no cotidiano das cidades,
ocorrendo o que Andrade (2000, p. 89) denomina de “turismo motivado pelo desejo de
evasão”. Segundo Fuster (apud ANDRADE, 2000, p.91) essa modalidade do turismo “é
um movimento temporário que dura psicologicamente, até quando a comunhão com a
natureza se satura e a ‘jaula dourada’ do cotidiano recobra seu atrativo”.
Ao ser transformada em mercadoria, a paisagem passa a ser consumida
de forma degradante, em que grandes empreendimentos, muitas vezes, são projetados
para áreas de fragilidade ambiental, com o intuito de proporcionar maior “deleite” ao
consumidor (dessa paisagem) sem uma maior preocupação com os possíveis danos
provocados ao meio ambiente.
A esse respeito, Oliveira (1998, p.13) ressalta, que, para
que a natureza possa ser considerada mercadoria nos moldes
capitalistas, é necessário um mínimo de infra-estrutura básica para que
os objetivos capitalistas, como a mais-valia e o lucro, se consolidem,
além disso, para um bom aproveitamento da natureza na atividade
turística, o espaço é reordenado/reconstruído em torno da atividade.

Assim, o espaço é (re)produzido a partir de uma reorganização
socioespacial, vinculado a um novo processo, o da urbanização turística, que responde a
uma demanda específica de grupos sociais que exigem um meio técnico-informacional
mais moderno.
Segundo Luchiari (1999, p. 17),
A urbanização turística coloca as cidades no mercado de paisagens
naturais e artificiais. Algumas cidades chegam a redefinir toda sua
vida econômica em função do desenvolvimento turístico,
reorganizando-se para produzir paisagens atrativas para o consumo e o
lazer.

Essa parece-nos ser a nova realidade que emerge em Pipa onde as antigas
formas de usos vêm sendo substituídas por outras, para atender a uma nova demanda,
uma nova função.
Segundo Cruz (2000, p.31), o “turismo (internacionalizado) que se
impõe ao litoral nordestino na atualidade requer a adequação desses territórios à sua
nova localidade no mundo”. Então, um novo sistema de objetos é introduzido nos
lugares para adequar e dar familiaridade ao novo sistema de ações trazido pela demanda
social do turismo. O espaço passa a assumir múltiplos aspectos, onde os objetos naturais
e artificiais se adaptam, para serem “palcos” de novos atores e novas ações. A natureza
e a cultura são destituídas de sua autenticidade ou reproduzidas artificialmente como
mercadorias de consumo. Estas, mesmo que simbólicas, são vendidas pela mídia, pelas
construtoras, pelos empreendedores, pelas agências imobiliárias e de turismo.
Neste sentido, à medida em que esses novos atores sociais se apropriam
dos recursos naturais, os serviços turísticos tornam-se mais caros, uma vez que agregam
valor à paisagem – que é transformada em mercadoria. No entanto, como esse valor não
é produzido socialmente, constitui-se em um “valor imaginário”. Mesmo assim, pode
provocar “uma divisão social e simbólica do espaço” como nos dizem Ribeiro e Santos
Júnior (1997, p.81).
É o que ocorre com o que Luchiari (1999, p.17) denominou de cidades
turísticas que “são organizadas não para a produção, como o foram as cidades
industriais, mas para o consumo de bens, serviços e paisagens”. É uma nova forma de
urbanização onde os espaços, a paisagem e mesmo as atividades produtivas vêm sendo
(re)ordenadas.

Ainda segundo essa autora (p.25-26), o que distingue a urbanização
turística do processo tradicional de urbanização e de produção das cidades industriais,
são algumas características marcantes e específicas na sua realização, ou seja, o
consumo é mais importante que a produção; há uma valorização estética da paisagem da
cidade (natural e construída), além da utilização de estratégias de marketing na
produção de cartões-postais. Assim, há uma revalorização no uso do solo urbano,
intensificando a especulação imobiliária que, segundo Santos (1998, p. 96) “pode ser
vista como conseqüência de dois movimentos: superposição de um sítio social a um
sítio natural e a disputa entre atividades ou pessoas por uma dada localidade”.
A urbanização turística promove também, um processo de segregação
socioespacial; uma vez que a atividade turística gera empregos, mas, na maioria dos
casos, para uma mão-de-obra qualificada vinda de fora; promove a ascensão de
pequenos capitais (comerciantes, construtores, por exemplo), favorecendo à formação
de uma nova elite local; produz novos lugares de consumo, reconhecidos mundialmente
como ambientes domesticados pelo cotidiano da modernidade – são os chamados
“espaços globalizados” ou os não-lugares, que segundo Carlos (1996b, p. 25), é “um
lugar criado sem vínculos de identidade com o sítio em que foi implantado”, como, por
exemplo, shoppings, aeroportos, redes de lanchonetes ou fast-food, etc. A esse respeito,
como observa Guattari citado por Luchiari (1999, p. 24):
Os turistas fazem suas viagens quase sem sair do lugar, confinados
nos mesmos ônibus, nas mesmas cabines de avião, nos mesmos
quartos de hotéis e desfilam diante de monumentos, paisagens que já
viram centenas de vezes nos jornais, prospectos e nas telinhas de TV.

Dessa forma, a dinâmica da urbanização turística envolve pares
dialéticos: onde o velho e novo, o natural e o artificial vão produzir e gerar novas
paisagens, trazendo à cena novos sujeitos sociais, como por exemplo os
empreendedores, promotores imobiliários e turísticos, os proprietários fundiários, o
capital de incorporação, o capital de construção, o capital financeiro entre outros,
eliminando ou marginalizando alguns - geralmente os moradores mais antigos ou os
nativos e, redesenhando as formas de apropriação do espaço urbano.
Em Pipa, por exemplo, a avenida Baía dos Golfinhos, que há algumas
décadas atrás era predominantemente ocupada por moradores nativos, hoje se vê
ocupada por bares, hotéis, restaurantes, agências de viagens, mini-shoppings.

Portanto, antigos usos são substituídos e novas paisagens são eleitas e
valorizadas para o lazer, colocando em risco a sobrevivência de antigas paisagens e a
resistência do lugar, criando “novas formas de sociabilidade, mais híbridas e mais
flexíveis”. (LUCHIARI, 1999, p.17), evidenciando na paisagem o que denominamos de
segregação socioespacial.
Em face desse referencial, podemos justificar a necessidade de um
estudo que contemple a (re)produção espacial da Praia da Pipa, cuja maior expressão
tem resultado em mudanças socioespaciais bastante significativas, decorrentes de
padrões de consumo intensivos e predadores, conectados a uma rede transnacional – o
turismo – viabilizadora de fluxos que provocam transformações nessa antiga
comunidade pesqueira, em um território turístico, entendido aqui como uma forma de
ressalvar o “poder exercido pelo turismo no que se refere à conquista, construção e
(des)organização do espaço” (CRUZ, 1995, p.5).
Assim, os elementos e aspectos aqui assinalados, incentivou-nos à
realização de uma investigação de caráter acadêmico/cientifico, justificada pela
necessidade de uma compreensão aprofundada da intensidade das mudanças
socioespaciais que ocorreram na Praia da Pipa e seus reflexos no território.
Este estudo pode ser justificado ainda pela contribuição teórico-prática à
área da pesquisa, na elucidação de percalços, num melhor uso dos recursos naturais
disponíveis e à sociedade local, servindo-se, também, de fonte de referência para futuros
estudos. Esperamos ainda contribuir para o estudo da relação existente entre o turismo e
as (trans)formações dessa atividade econômica, de forma a ampliar e complementar os
trabalhos já realizados sobre o uso e ocupação do solo da área litorânea do Estado do
Rio Grande do Norte, merecendo destaque principal para a localidade da Pipa-RN, por
se constituir no nosso campo de investigação científica. Devemos salientar que o uso do
solo deve ser entendido como produto da condição geral do processo de produção do
homem/sociedade, que impõe uma determinada conformação na paisagem/território
local.
Do ponto de vista acadêmico, julgamos que a temática escolhida é
oportuna e útil no âmbito do Mestrado em Arquitetura e Urbanismo, particularmente na
linha de Pesquisa por nós escolhida – Gestão e Políticas Físico-Territoriais, uma vez
que nos propormos a fazer uma análise do processo de uso e ocupação do solo em Pipa,

através da construção de um novo território – o território turístico, coadunando-se com a
produção científica à qual esse programa de mestrado está direcionado.
A motivação para realizarmos esta pesquisa decorre ainda de uma
vontade pessoal em aprofundar os nossos conhecimentos científicos, através da
realização desse trabalho, constituindo-se numa experiência acadêmica de grande
monta, devido ao fato de, ao longo de nossa formação educacional, sentirmos ausência
de um profícuo exercício da pesquisa de campo na construção do conhecimento
científico.
Quanto ao recorte temporal dessa investigação científica, coaduna-se ele
com os momentos desta atual contemporaneidade, quando a importância e o significado
do turismo no Nordeste, principalmente na faixa litorânea, têm crescido de forma
bastante expressiva, sendo considerado pelos estudiosos como uma das atividades mais
promissoras para o século atual, destacando-se na política geo-econômica e na
organização socioespacial.
Outro fator que impulsionou nosso interesse para a realização dessa
pesquisa é o caráter atual e a dimensão que vem tomando o turismo nas áreas litorâneas
do Rio Grande do Norte. Isso nos leva a crer que a expansão dessa atividade, na área em
estudo, vem evidenciando mudanças socioespaciais significativas, sugerindo um
território turístico.
No entanto, tais mudanças têm provocado danos muitas vezes
irreversíveis, como, por exemplo, no meio ambiente natural o que pode provocar
extinção da fauna e devastação da flora.
Há ainda os impactos de ordem econômica – especulação imobiliária,
substituição das atividades econômicas; os impactos de ordem social – segregação
socioespacial; inserção de hábitos desconhecidos e/ou inacessíveis à população local; e
os impactos de ordem cultural – vulgarização das manifestações tradicionais, entre
outros.
Assim, considerando a diversidade dos processos que caracterizam cada
momento histórico de uma dada realidade espacial, analisamos, o processo de
construção do território da Pipa – que ocorreu a partir de 1970 – à luz do movimento da
atividade turística no contexto global e, particularmente no Rio Grande do Norte, não
perdendo de vista, em momento algum, as especificidades do lugar.
O quadro de referência mencionado levou-nos a assumir como
pressuposto norteador da pesquisa o seguinte: a expansão do turismo em Pipa/RN, a

partir de 1970, tem favorecido o processo de construção de um novo território –
território turístico – que se reflete dialeticamente através do surgimento de um novo
cenário socioespacial constituído de formas e imagens expressas materialmente no
lugar.
A fim de dar conta do referido pressuposto, alguns questionamentos
preliminares foram imprescindíveis, como elementos norteadores de tão importante e
significativa empreitada.
1 – Como se deu historicamente a construção do território da Praia da
Pipa?
2 – A expansão da atividade turística em Pipa/RN, a partir de 1970, tem
contribuído para a construção de um novo território – o território do turismo?
3 – Qual o resultado das políticas públicas no processo de expansão da
atividade turística em Pipa/RN?
4 – Que mudanças socioespaciais constatadas em Pipa, são decorrentes
da expansão da atividade turística?
5 – Qual a participação da população nativa no processo de construção
do território, decorrente da expansão da atividade turística?
Responder essas questões, certamente não foi uma tarefa fácil. Além do
mais, mesmo que todas elas tenham sido respondidas o assunto não está esgotado. No
entanto, temos a certeza de que estaremos dando uma contribuição significativa para o
conhecimento territorial do Estado do Rio Grande do Norte e, de modo particular, da
localidade da Pipa, uma vez que estamos abrindo caminhos para que outros
pesquisadores e estudiosos, interessados por essa questão possam trilhar.

Onde queremos chegar?

Podemos dizer que esse estudo é o resultado de uma pesquisa cujo
objetivos são:
1 – Analisar o papel do turismo na construção de um novo território na
Praia da Pipa/RN a partir da década de 1970 até os dias atuais;

2 – Compreender a atividade turística como propulsora de um novo
cenário socioespacial na Praia da Pipa/RN e sua relação com a política de
desenvolvimento turístico implementada pelo Estado do Rio Grande do Norte
Procurando atingir esses objetivos maiores, foram definidos os seguintes
objetivos específicos:
1 – Analisar o processo de uso e ocupação do solo, em Pipa/RN;
2 – Analisar o processo de construção do território como produto
histórico;
3 – Identificar e caracterizar os sujeitos da atividade turística em Pipa e
sua relação com o lugar;
4 – Discutir a atividade turística implementada em Pipa;
5 – Analisar a política de desenvolvimento turístico do Estado do Rio
Grande do Norte, situando a Praia da Pipa nesse contexto;
6 – Analisar os cenários socioespaciais emergentes no território da Pipa
decorrentes das mudanças promovidas pelo turismo.
No encaminhamento desses objetivos, procuramos a partir da pesquisa
empírica ratificar o nosso pressuposto inicial de que a expansão da atividade turística
tem promovido transformações socioespacias no processo de produção e reprodução do
território de Pipa, surgindo novas territorialidades.

Elementos que nortearam a pesquisa

A nossa pesquisa compreendeu três fases: a delimitação da unidade de
estudo; a coleta de dados, e por fim, a análise e a interpretação dos mesmos. A coleta de
dados ocorreu simultaneamente sob duas formas: através de fontes primárias que
consistiu na realização de entrevistas junto aos moradores nativos da Praia da Pipa, e
moradores recém alocados, turistas e veranistas, representantes do poder público local e
estadual, empresários locais, pescadores; e por meio de dados secundários – livros,

artigos, publicações e relatórios referentes ao tema, inclusive pesquisas já realizadas
sobre a área de estudo.
Foram entrevistados vinte donos de estabelecimentos comerciais e de
serviços – donos de restaurantes, bares, lojinhas, agências de viagem, meios de
hospedagem e outros estabelecimentos comerciais ligados ao turismo; cinco pescadores
– na ocasião todos se encontravam reunidos; cinqüenta turistas/veranistas, no período de
alta e baixa estação; cinqüenta nativos, constituído de moradores mais antigos e jovens;
e cinco moradores recém alocados.
Do poder público, somente o Secretário Municipal de Tributação e o
Secretário Municipal de Turismo, bem como sua assessora, concederam entrevistas. Por
diversas vezes, foram marcadas – ou tentou-se marcar - entrevistas com o Prefeito de
Tibau do Sul e com vereadores, porém o êxito de tal intento não foi conseguido em
nenhuma ocasião.
A pesquisa documental foi efetivada em âmbito municipal, estadual e
federal, a partir de arquivos, relatórios e estatísticas de entidades vinculadas a
problemática, tais quais o Ibama, a Emproturn, o Idema, e a Prefeitura municipal de
Tibau do Sul. Foram realizados, ainda, coleta e análise de dados dos censos
Demográficos do Rio Grande do Norte e da área do objeto de estudo, dos anos de 1991
e 2000, além da contagem populacional de 1996. Aqui novamente nos deparamos com
barreiras: da burocracia, da intolerância, da falta de compromisso com a coisa pública.
Informações, dados e documentos foram negados. “Aguarde um pouco”, diziam uns (e
esperávamos por quase uma hora). “Volte outro dia”, diziam outros. “Essa informação
não é comigo não, é com ‘tal pessoa’, mas ela não veio hoje”, me disse outro. “Por
incrível que pareça, esses dados e esses documentos não temos aqui”, falou-nos um
terceiro.
Foram considerados fatos e opiniões emitidas através da imprensa falada,
escrita e televisiva, visando subsidiar e esclarecer a problemática exposta. Entrevistas
foram realizadas via Internet, num total de trinta, através de endereços adquiridos no
site de Pipa2, onde pessoas de toda parte do Brasil e do mundo – que já visitaram Pipa –
tecem comentários a respeito dessa localidade. Assim, buscamos conhecer qual a
“leitura” que estes visitantes fazem do lugar.
Esclarecemos ainda que no nosso trabalho não nos detemos a análises
imbuídas de um rigor estatístico em relação à amostragem, o que, no nosso
2

O site o qual nos referimos é o www.pipa.com.br.

entendimento não trouxe prejuízo para a nossa discussão. Como base metodológica de
nosso trabalho, fizemos opção pelo método qualitativo, uma vez que o nosso foco de
interesse era os discursos dos sujeitos envolvidos nessa nova realidade socioespacial.
Assim nos apoiamos no que disse Lüdke e André (1986, p. 45) sobre a análise de dados
segundo o método qualitativo:
[...] analisar os dados qualitativos significa “trabalhar” todo o
material obtido durante a pesquisa, ou seja, os relatos de observação,
as transcrições de entrevistas, as análises de documentos e as demais
informações disponíveis. A tarefa de análise implica, num primeiro
momento, a organização de todo o material, dividindo-o em partes,
relacionando essas partes e procurando identificar nele tendências e
padrões relevantes. Num segundo momento essas tendências e
padrões são reavaliados, buscando-se relações e inferências num
nível de abstração mais elevado.

Durante todo o período de realização do trabalho, a pesquisa
bibliográfica se fez presente, tendo em vista a rápida dinâmica da construção do saber.
Assim sendo, em momento algum perdemos de vista a atualização dos conhecimentos
científicos que são produzidos e publicados em revistas especializadas, livros, jornais e
outras fontes de informações.
Por último, todos os dados levantados, quer sejam primários ou
secundários, foram analisados à luz do método dialético, no sentido de responder às
questões elaboradas e, por conseguinte, atingir os objetivos propostos.

Estrutura do trabalho

Objetivando maior coerência e coesão de nossa discussão, estruturamos
nossa dissertação em quatro capítulos, onde procuramos sistematizar as nossas
constatações que foram emergindo no desenrolar do estudo.
No primeiro capítulo, Trajetórias e trilhas: procuramos apresentar ao
leitor as características fisionômicas do lugar, situando espacialmente a localidade da
Pipa, bem como apresentamos os guias que nos conduziram para as discussões teóricas,
na leitura do território que ora se apresenta em constante ir e vir.
O segundo capítulo, Resgatando a formação territorial do lugar:
versou sobre os processos de formação territorial da Pipa, utilizando-se da historiografia
oficial do Brasil, do Rio Grande do Norte e da área em questão. Recorremos também

aos relatos dos moradores mais antigos desse lugar que, através de história oral, ajudounos a resgatar o processo de conformação territorial do lugar.
Procuramos através do registro da memória oral, fazer um resgate parcial
da história a partir dos depoimentos dos moradores mais antigos da Pipa – Antônio José
Marinho (Seu Antônio Pequeno – 75 anos), Dona Maria Augusta Moreira (79 anos),
Dona Maria Segunda (80 anos) e Francisco Fernandes Marinho (esse um nativo mais
novo, também estudioso desse lugar), que contribuíram bastante com seus relatos,
misturando muitas vezes um pouco de lenda e um pouco de realidade. O mais
importante é que são pessoas que, nas suas formas de simplicidade, são verdadeiras
memórias vivas do lugar, as quais associadas às contribuições da “história oficial” ainda que bastante incipientes, do período pré-colonial e colonial do Brasil - nos
possibilitou (re)construirmos o cenário da construção do território da Pipa.
Queremos registrar ainda que, quando das nossas buscas nos órgãos
públicos como fundações e bibliotecas, por exemplo, por algum livro que nos desse
algum caminho que ajudasse a (re) montar a história da Pipa, nos esbarramos com
dificuldades, uma vez que o máximo que encontramos foram algumas citações que
falavam dessa localidade como uma antiga povoação à beira mar, com poucas casas e
população.
Foi graças aos estudos e catalogação de alguns materiais do professor
aposentado da UFRN, Francisco Fernandes Marinho, historiador e nativo da Pipa, que
conseguimos ensaiar alguns passos dessa história.
No terceiro capítulo, De pesqueiro a turístico: a construção de um
novo território em Pipa: abordamos o processo de (des)construção territorial da Pipa,
através de uma breve análise das políticas públicas do turismo, bem como do processo
de turistificação do lugar. Nesse momento de discussão, a localidade da Pipa foi
mostrada a partir de sua inserção no novo contexto da urbanização turística que
começou a ser delineado a partir da década de setenta.
O

quarto

capítulo,

Novos

atores,

novos

territórios:

a

desterritorialização: lançamos um olhar sobre os novos cenários socioespacias da área
estudada e sobre os atores sociais envolvidos nesse processo. Pipa passa a ser um lugar
(ou seria um não-lugar ?) turistificado, onde o processo de desterritorialização e novas
territorialidades estão presentes, configurando uma nova feição social nesse território.
Em nosso texto intitulado Última parada: o fim da viagem ou o
começo de um outro caminho, procuramos concluir a nossa viagem, lançando um

último olhar sobre as fragilidades, conflitos e contradições que ora se apresentam na
localidade da Pipa, traçando considerações a respeito dos novos usos e ocupação do
solo nesse lugar. Como resultado dos estudos da dinâmica socioespaciais, foi elaborado
uma figura representativa dos diferentes momentos de construção do território da Pipa.
Ao recorrermos aos relatos de alguns nativos, percebemos um misto de
saudosismo e apologia à mudança; a crença de dias melhores e o medo do novo; o
místico e o real; a consciência da problemática da vida cotidiana e a reprodução das
ideologias dominantes. Assim, é diante desse aparente par dialético que procuraremos
trazer à discussão a história do território da Pipa.
Finalizamos com Os referenciais dessa viagem insólita: quando
apresentamos todos aqueles que contribuíram, com sua produção científica, para
trilharmos os caminhos que nos levaram à compreensão teórica dos percalços que o
processo de construção de territorialidades e de novas territorialidades podem provocar
em uma dada localidade.
Esperamos estar dando uma contribuição a todos os que, assim como
nós, têm se preocupado com as questões aqui levantadas, em especial, para uma
reflexão dos moradores daquela localidade e do poder público local, para que possam
intervir nessa nova realidade socioespacial.

1 TRAJETÓRIAS E TRILHAS

1 TRAJETÓRIAS E TRILHAS

1.1 Situando o lugar

Localizando espacialmente nossa área de estudo, conforme nos mostra a
figura 2, Pipa está situada na fachada litorânea do Município de Tibau do Sul, com seus
15 quilômetros de litoral, inserido na zona homogênea do Litoral Oriental, distando
cerca de 81 km de Natal, a capital do Estado do Rio Grande do Norte. Esse município,
que dispõe de uma área de 98 Km2, foi desmembrado do município de Goianinha, por
meio da Lei nº 2.803 de 03 de abril de 1963.

Fonte: IDEMA, 1999.

Organização: Francisco Juscelino Santos

Figura 2 – Localização da Praia da Pipa – Tibau do Sul/RN

Suas características fisionômicas é balizada por um clima sub-úmido
com temperatura média de 25,6º C, e que sofre influência da massa de ar tropical
atlântica (Mta) – proporcionando um clima ameno e agradável. As mais altas médias
pluviométricas ocorrem nos meses de abril a junho, apresentando índices
pluviométricos em torno de 1.400 mm anuais, sendo cerca de 233 “dias de sol” durante
o ano.
A formação vegetal é constituída por espécies que formam a floresta
subperenefólia, representados pela Mata Costeira/Mata Atlântica, Mata Ciliar e
Tabuleiro Litorâneo. Os solos são constituídos por areias quartzosas distróficas, que
apresentam baixa fertilidade natural. O relevo, apresenta-se plano e suavemente
ondulado, constituindo falésias e tabuleiros costeiros - a altitude média fica abaixo dos
100 metros. Dispõe de uma hidrografia caracterizada pelos aqüíferos barreiros e de
aluvião, sendo de grande importância, tanto pela qualidade quanto pelo seu volume.
A descoberta dessas condições ambientais por parte de pessoas que
buscavam paz, tranqüilidade, e muita natureza fez surgir os primeiros marcos de uma
atividade que iria provocar uma mudança na Praia da Pipa – o Turismo.

Buscando compreender e interpretar a realidade socioespacial desta
localidade, faz-se mister considerar a sua história inserida no contexto do município de
Tibau do Sul, sendo necessário, por um lado, ter uma visão global deste município
dentro do contexto estadual e, de outro, uma visão da atividade produtiva na qual a sua
economia está inserida, ou seja, o turismo.
A Praia da Pipa, localizada entre as coordenadas geográficas de
06º13’40” de latitude sul e 35º03’05” de longitude oeste, possui uma altitude média de
38 metros, encontra-se a 7 km da sede municipal, fazendo divisas com a sede do
município de Tibau do Sul ao norte; Sibaúma ao sul; Oceano Atlântico a leste e com o
distrito de Piau a oeste (figura 3). Apresenta uma beleza natural que atrai turistas de
todas as partes do país e do mundo, possui uma infra-estrutura constituída de pousadas,
restaurantes, passeios de barco, além de belos atrativos naturais como a reserva de Mata
Atlântica onde está situado o Santuário Ecológico de Pipa, na Chácara do Madeiro, um
dos principais atrativos turísticos da região.
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Figura 3 – Pipa: Limites territoriais

A década de 1970 assinala, na Praia da Pipa, a expansão de moradias de
segunda residência, coadunando-se com o período do “grande descobrimento” das
belezas naturais, tranqüilidade e isolamento dessa área, onde o sol, o mar e o clima
proporcionavam cenários perfeitos para o lazer e o descanso (PAIVA, 1997). A partir de
então, o turismo assumiu papel de comando na reprodução espacial da Pipa, articulando
e subordinando parcelas do espaço, dando impulso, em alguns momentos, a uma
“artificialização” que resulta de (re)arranjos espaciais que procura atender a novos
atores e novos consumidores.
A “descoberta” inicial desse belo cenário foi feita por veranistas do
município de Goianinha e, já no início da década de 1980, por surfistas e amantes da
natureza que encontraram nessa praia, até então “selvagem”, cenário perfeito para
“curtir” a paz e a tranqüilidade da natureza praticamente intocada. Até então, essa praia
não passava de uma simples comunidade pesqueira, sem infra-estrutura alguma para
receber “turistas”.
Nessa época, só havia as casas dos moradores nativos e algumas casas de
veraneio. O turismo até então existente era do tipo “alternativo”, ou seja, com
acampamentos ou hospedagem de turistas nas varandas das casas de alguns moradores
locais, funcionando a segunda como alternativa econômica de melhoria da renda
familiar, fazendo também com que os visitantes pudessem conhecer o ambiente e
participar do modo de vida local.
Foi a partir das décadas de 1980/1990, que a Praia da Pipa começou a ser
vista como de grande potencialidade turística. E os olhos de parte de turistas brasileiros
e do mundo se voltam para esse paraíso natural. Na realidade, foram os turistas
estrangeiros (alemães, italianos, franceses, dentre outros) e de outros Estados do Brasil,
os primeiros a conhecer, gostar e voltar para Pipa, iniciando assim a implementação de
moradias de segunda residência, estabelecimentos de hospedagem e alimentação que
são, na maioria dos casos, de propriedade de pessoas de fora do Estado do Rio Grande
do Norte e de fora do país, que aí chegaram, inicialmente como turistas, e depois se
fixaram nesse lugar, montando seus próprios negócios.
A paisagem natural dessa praia tornou-se o principal recurso a ser
explorado pela atividade turística, como “mercadoria” a ser consumida pelos turistas – o
“consumo” dos espaços é fator de diferenciação entre o turismo e outras atividades
econômicas, uma vez que não é socialmente produzida.

Assim, para que essa atividade econômica realmente se desenvolvesse
tornou-se necessária a construção de uma ampla infra-estrutura do ponto de vista de
hotéis, pousadas, bares e restaurantes. Como resultado, ocorreram mudanças
socioespaciais significativas em virtude da especulação imobiliária; impactos no meio
ambiente (construções em áreas de fragilidade ambiental); substituição das atividades
econômicas, anteriormente existentes (da pesca para o turismo); surgimento de novos
padrões de consumo (inserindo hábitos alheios à população nativa); congestionamento
de trânsito; transformação na morfologia do distrito, como também, segregação
socioespacial da população nativa.
A praia da Pipa vive um processo de urbanização, subordinado à lógica
da atividade turística. O núcleo urbano agora se desenvolve em função do consumo das
paisagens e do lazer, fazendo emergir um novo modo de vida urbano, novas paisagens
e, por conseguinte um novo território – o território turístico – marcado pela
descaracterização do lugar, sendo, também, redefinido o conceito de modo de vida.
Segundo Carlos (1994, p. 84), “ o urbano é mais que um modo de produzir, é também
um modo de consumir, pensar, sentir; enfim, é um modo de vida”.
Conforme já abordamos, a Praia da Pipa, até 1970, não passava de um
simples lugarejo pesqueiro, marcado pela sonoridade das ondas do mar, com um ritmo
de vida ditado pelo próprio quadro natural.
A explicação de todas essas mudanças constituir-se-á o fio condutor da
nossa reflexão durante a realização da pesquisa.

1.2 Os guias do caminho

Para operacionalizar esse estudo, recorremos a estrutura teórica que nos
deu suporte para investigação. Inicialmente, para a análise da temática que nos
propomos investigar se fez necessária uma abordagem - sob a ótica dialética – que desse
conta do estudo da atividade turística, da urbanização turística e das (trans)formações na
paisagem promovidas por esta atividade econômica, na qual os lugares entram

rapidamente no movimento global, dotados de transformações que trazem em seu bojo
conflitos e contradições.
A escolha pelo método dialético se deu por entendermos que este nos dá
uma visão de totalidade e dinamismo, oferecendo elementos para a explicação da
dinâmica da paisagem em estudo. Assim, nos apoiamos em Lakatos e Marconi (1991, p.
75) quando afirmam que:
Para a dialética, as coisas não são analisadas na qualidade de objetos
fixos, mas em movimento: nenhuma coisa está “acabada”, encontra-se sempre em vias
de se transformar, desenvolver; o fim de um processo é sempre o começo de outro.[...]
As coisas não existem isoladas, destacadas umas das outras e independentes, mas como
um todo unido, coerente.
Queremos ressaltar ainda, que em alguns momentos do trabalho, nos
inserimos como sujeito da dinâmica socioespacial do lugar numa tentativa de quebrar a
rigidez metodológica tão comum na academia e buscando a “pluralidade metodológica”
da ciência pós-moderna. Assim, tomamos emprestado o que Rodrigues (2000, p. 16)
falou a respeito da “transgressão metodológica”.
A transgressão metodológica é acompanhada pela falta de compromisso
com uma linguagem técnica rígida, desprovida de emoção. São toleráveis, para não
dizer aconselháveis, novas formas de expressão na produção científica, com as quais
imprimamos nos textos nossa marca pessoal. A nova linguagem será a do coração.
Para o balizamento lógico dessa proposta de estudo e a compreensão dos
conceitos de território, territorialidade, desterritorialidade, paisagem, turismo,
urbanização turística, mudanças socioespaciais, segregação socioespacial, assim como
meio ambiente e desenvolvimento sustentável, tornou-se imprescindível recorrer a
alguns autores. Dentre estes citamos Cruz (2000), Rodrigues (1997, 2000), Krippendorf
(2001), Andrade (2000), Macedo (1993), Ruschmann (1997), que se dedicaram ao
estudo da atividade turística e seus efeitos na dinâmica socioespacial. Recorremos ainda
a Santos (1994) que tão bem analisou o processo de produção e (des)organização
espacial. Em Carlos (1994, 1996b), Ribeiro (1997), Castelli (1986) buscamos o
entendimento da dinâmica do espaço urbano. Para o entendimento do território e do
processo de territorialidade e desterritorialidade, buscamos nos apoiar em Andrade
(1998), Silva (1999), Corrêa (1994) e Becker (1995). Já Marinho (1997), Paiva (1997),

Oliveira (1998), Rocha Neto (1997) nos deram subsídios, abrindo as trilhas para um
melhor entendimento da dinâmica socioespacial da Praia da Pipa. E tantos outros que
serviram de guia para “o nosso” caminho.
Também foi importante, realizarmos algumas considerações teóricas
sobre condições ambientais, decorrentes da implementação da atividade turística na área
litorânea, uma vez que as atividades ligadas ao turismo implicaram profundas mudanças
socioespaciais em Pipa.
Primeiramente, procuramos entender o tipo de turismo que vem sendo
desenvolvido em Pipa como atividade regular. Isto é, independentemente da estação
do ano, há sempre uma procura relativamente grande por esse lugar, apesar do período
de alta estação ser considerado os meses de outubro à março. Além disso, pratica-se
também o turismo de veraneio, onde se expandem as moradias de segunda residência,
surgindo atualmente condomínios residenciais horizontais dessa natureza. Trata-se de
um fenômeno de interação entre o turista e o núcleo receptor, que tem procurado essa
área litorânea como local de banho, lazer, descanso e contemplação da paisagem.
Outras formas de turismo praticadas em Pipa são: o turismo receptivo
que segundo Andrade (2000, p. 52), acontece quando o núcleo emissor, dos visitantes, é
um país estrangeiro, o lugar que acolhe os visitantes denomina-se receptivo. A Praia da
Pipa, no nosso entendimento, apresenta essa característica de receber turistas de várias
partes do mundo; o turismo de balneário que é entendido como aquele em que o
“elemento água” é o principal fator de procura à determinada localidade; e o turismo
organizado, que segundo classificação de Andrade (2000, p. 82) é “[...]o conjunto de
atividades turísticas programado, administrado e executado por agências de viagens [...]
ou por qualquer outra organização que envolva grupo de pessoas”.
Atualmente, a atividade turística é analisada como um dos setores mais
consolidados da economia mundial. Porém, essa análise é vista por muitos como
demasiadamente genérica, uma vez que essa atividade pode apresentar diversas formas
e possibilidades de análise. Contudo, é patente a importância de se repensar a
urbanização turística como um novo desafio a ser enfrentado por planejadores e
gestores, para que se evite ou minimize os impactos que esta atividade provoca ao
espaço em que se insere.
Como já visto, no Brasil, devido a fatores culturais, históricos e
geográficos, o litoral é a região mais utilizada para a prática do turismo e
conseqüentemente, são os ecossistemas litorâneos, os mais afetados por esta atividade

econômica. Em função das suas características naturais apresentarem uma estrutura
frágil – com dunas, praias, falésias, mangues – às intervenções humanas. As moradias
de segunda residências e os equipamentos turísticos, de uma forma geral, são os
principais equipamentos transformadores das paisagens litorâneas.
A evolução de uma área com potencial para a concentração de
residências secundárias e alojamentos turísticos se dão, num primeiro momento, através
da chamada “primeira onda”, possuindo esta, três características básicas: a melhoria das
condições de acesso; o aparecimento de transportes coletivos e a presença de serviços
(MACEDO, 1993: p. 68).
Ainda segundo Macedo (1993, p.110), podemos identificar três etapas no
processamento de uma paisagem litorânea típica: a descoberta do local (marcada pela
chegada dos primeiros visitantes); a consolidação no imaginário turístico do local como
Éden; e a transformação, tendo como características gerais, a perda total da paisagem
rústica, sendo esta subdividida em dois momentos: o surgimento de loteamentos,
melhoria de acessos; e a transformação total da paisagem local, formando tecidos
urbanos convencionais; o turismo passa a ser uma fonte de renda básica. Ao nosso ver,
parece-nos que em Pipa já estão consolidadas as referidas etapas.
Não podemos deixar de considerar as contradições mais visíveis da
atividade turística que despontam com índices elevados de crescimento no contexto
econômico mundial, mas também desencadeia processos de degradação ambiental,
especulação imobiliária, segregação socioespacial, (des)territorialidades e a formação de
não-lugares.
Aqui tomamos emprestado o que Silva (1999, p. 15), ao parafrasear Sack,
afirmou ser a territorialidade como “a intenção de indivíduos ou grupos, de produzir,
influenciar ou controlar pessoas e relações, através da delimitação e defesa de uma
determinada área geográfica”. É preciso compreender que territórios representam
espaços/paisagens, lugares com fronteiras demarcadas.
Assim, parcelas do espaço são apropriadas pela atividade turística,
sofrendo, um processo de transformação e maquiagem, descaracterizando a paisagem e
produzindo novos cenários os quais têm por finalidade atrair os turistas, surgindo o que
Carlos (1996a,p. 25) denominou de não-lugar, ou seja, um espaço “[...]sem história,
sem identidade, é o espaço do vazio, é a negação do lugar”.

Para Coriolano (1996), os lugares, a partir do momento que recebem
influências externas, vão perdendo as características de comunidade e passam a ser
encaradas como sociedade. Assim, “[...] se vão intensificando sintomas típicos das
sociedades modernas, como o individualismo, a ganância, as regras contratuais”(p.97).
No nosso entendimento, é o que vem ocorrendo com a Praia da Pipa.
É com o surgimento dos loteamentos, a melhoria dos meios de acesso, e
infra-estrutura que se dá um grande fluxo de turista para uma determinada localidade e
conseqüentemente, a degradação da mesma, consolidando grandes transformações na
paisagem desse lugar.
Segundo Mendonça (1996, p. 23):
A paisagem se deteriora com o exercício da atividade turística das
mais diversas formas, evidentes ou não. A transformação dos espaços
naturais para a implantação de edificações é uma delas. Além de
alterar a paisagem de modo negativo, tendem a privatizá-la, tornandoas, muitas vezes, inacessíveis aos transeuntes em geral.

A localização e a concentração de equipamentos públicos e privados, em
Pipa, muitas vezes enaltecidos como forma de melhorar a qualidade de vida3 dos
habitantes e dos turistas, produzem efeitos que aceleram, o que Ribeiro e Santos Júnior
(1997) denominaram “renovações espontâneas” (p. 45), expulsando os antigos
moradores em benefício de novos moradores ou mesmo de empresários ligados ao setor
turístico. É ai que entram em cena os diversos agentes que participam da produção e
regulação do espaço: “os proprietários fundiários, o capital de incorporação, o capital de
construção, o capital financeiro, o Estado, entre outros” (RIBEIRO; SANTOS JÚNIOR,
1997, p. 57).
A respeito desses agentes, Cruz (2000, p.22) nos chama atenção para o
Estado como produtor dessas parcelas do espaço na região Nordeste ao afirmar que,
contando com potencial turístico inquestionável, a Região Nordeste tem visto no
turismo uma solução econômica viável em busca da amenização dos graves problemas
sociais que a afligem. Diante disso, os governos dos estados nordestinos, cientes da
necessidade de investir, colocam-se à frente da iniciativa privada e assumem o papel de
empreendedores, direcionando o processo de desenvolvimento do turismo em escala
estadual.
3

Chamamos atenção aqui para o conceito de “qualidade de vida” que, para nós é entendido como um
conceito subjetivo e que varia de acordo com as temporalidades, mas que deve contemplar elementos
como: condições de vida dignas, lazer, bem-estar, entre outras coisas.

Assim, o poder público local – na figura dos governos Estaduais –
promove a construção e o ordenamento dos territórios turísticos, fomentando
transformações socioespaciais a partir de políticas voltadas para o turismo. Os
Megaprojetos Turísticos e o Prodetur-NE são exemplos de ações que surgiram com o
objetivo de promover o desenvolvimento regional através do incremento da infraestrutura necessária à expansão da atividade turística. Isto porque,
traduzem o objetivo comum dos poderes públicos estaduais (dos estados
que compõem a Região) e do poder público federal de promover o desenvolvimento
regional, minimizando desigualdades econômicas inter-regionais, por meio do turismo.
Os ‘recursos naturais turísticos’ da Região, que correspondem a expectativas de parte
significativa dos fluxos turísticos contemporâneos, associados ao binômio sol-mar, são
tomados como estratégias do discurso e da ação política” (Embratur, 1992).
Desse modo, o Estado acaba por contribuir para o uso e ocupação do
solo de forma excludente e degradante, ao dotar determinadas áreas com infra-estrutura,
provocando uma valorização e elevação dos preços dessas áreas e a conseqüente
“expulsão” da população nativa.
Ainda em relação aos diversos agentes que participam da produção e
regulação do espaço, chamamos atenção ainda para o que Assis (2000, n.p.) descreveu a
respeito do capital imobiliário, ao falar da especulação que envolve a construção de
apart-hotéis.
O capital imobiliário opera em silêncio. Dono de loby eficaz, extrai do
Poder Público leis e normas extremamente favoráveis à sua ação. Em seguida, consome
a cidade num movimento perene de demolições e construções que a desfigura e a
expande de forma desigual e descontínua.
Mas uma vez fica expresso o papel que o Estado assume na regulação do
uso e ocupação do solo, normatizando formas de exclusão, através de investimentos em
infra-estrutura e serviços – água, luz, telefone, sistema viário e transporte coletivo, entre
outros – privilegiando, como afirma Assis (2000, n.p.), as “áreas nobres onde
predominam a prática da retenção especulativa da terra”, abrindo novas fronteiras para a
especulação imobiliária.

No caso da Pipa, com a expansão do turismo, é crescente a construção de
hotéis, pousadas, restaurantes, bares, shopping e resort4, os quais, vem ocupando áreas
que antes era ocupada pela população nativa, essas áreas são dotadas de melhor infraestrutura do que aquelas para onde o nativo se desloca.
Espaços que antes eram desocupados ou que tinham uma utilização
muito específica para a população nativa, têm seu uso modificado, entrando como
meros objetos no novo processo de comercialização surgido a partir da atividade
turística (CARLOS, 1996).
A partir da década de 1980, com a inserção do turismo em Pipa, ocorreu
uma paulatina “urbanização turística”, e uma (des)construção espacial, destacando-se as
alterações socioespaciais na área investigada.
Muitas vezes o turismo é posto como única potencialidade de
desenvolvimento econômico para um lugar, uma cidade ou uma região, submetendo as
populações locais a uma ordem externa, desarticulando culturas tradicionais, como é o
caso da Praia da Pipa, que assiste a esta “invasão” turística, principalmente a partir da
década de 1980.
O turismo, em Pipa, ocasionou processos de desterritorialização de
várias famílias, cuja reprodução se dava numa relação estreita com a natureza. Essa
desterritorialização impõe como necessidade e reivindicação dos grupos sociais a
reterritorialização, ou seja, a criação de novos espaços para (re)locação, já que antigos
territórios se integram à dinâmica de processos expropriatórios.
Para uma melhor compreensão do processo de “desterritorialidade”,
resgatamos aqui neste trabalho, o conceito de territorialidade descrito por Andrade
(apud SANTOS, 1994, p.213), que pressupõe um conjunto de relações sociais que se
materializam no espaço, através da relação sociedade, espaço e tempo, onde a
desterritorialização faz-se mediante a criação de novas territorialidades.
Diferentes grupos sociais, distintos entre si no que se refere à ocupação,
renda, idade, sexo, crença e outros atributos aparentemente compartilham o mesmo
espaço. Alguns desses grupos desenvolvem um conjunto de práticas que definem
territórios, entendidos como “segmentos do espaço apropriados e/ou controlados por

4

Esta palavra, de origem inglesa, é utilizada para designar os super hotéis de lazer.

um grupo com o objetivo de garantir as práticas que lhe dão identidade ou permitem
realizar suas atividades” (CORRÊA, 1994, p.251).
Comungamos ainda, com o que afirma Souza (1997, p.81), segundo o
qual, territórios existem e são construídos (e desconstruídos) nas mais diversas escalas:
locais e temporais. Dentro de escalas temporais – séculos, décadas, anos, meses ou dias
-, pode ter caráter permanente ou cíclico, existindo territórios flexíveis ou móveis.
Assim, parcelas do território podem perder ou ganhar valores com as
interferências que se processam no espaço, transformando as localidades de forma
diferenciada, tornando determinados lugares com mais atrativos onde se instalam
atividades mais dinâmicas. Conforme afirmou Lima (2000, p. 63) “o processo
especulativo agrava-se então com a expansão das cidades e a implantação diferenciada
de vias de acesso e dos serviços de transporte”.
Na Praia da Pipa, o processo de (re)produção do espaço, gerado pela
expansão da atividade turística, mostra, de um lado, a expulsão dos moradores locais da
orla marítima e da rua central – Avenida Baía dos Golfinhos - e, de outro, a constituição
de territórios de restaurantes, bares e pousadas, constituindo o que tem sido denominado
por Corrêa (1994), um processo de “desterritorialidade”, e o surgimento de “novas
territorialidades”, provocadas pela redefinição do uso do solo. Isto é, um novo território
está sendo construído em Pipa – um “território turístico” - tendo como suporte para a
sua construção a atividade turística. A respeito do território turístico, Cruz (1995, p.5)
afirma que
é um espaço conquistado pelo turismo, cuja características peculiares o
distinguem de outros territórios. Uma de suas principais peculiaridades, que consiste,
também, em sua maior contradição, é a ausência de fronteiras definidas, condição básica
para o reconhecimento da soberania de um território.
Ao observar a localidade de Pipa, podemos perceber a presença de
equipamentos turísticos, em praticamente toda a sua extensão, ficando caracterizado o
processo de formação de novas territorialidades nesse lugar, ou seja, a concretização de
um “território turístico”. A respeito da formação de novas territorialidades, Becker
(1995) afirma serem programadas, implicando, muitas vezes, sua implantação em locais
que ainda não oferecem níveis mínimos de mercado.

Assim, cidades inteiras são transformadas com o objetivo de atrair
turistas. O espaço produzido pela “indústria do turismo” perde o sentido, é o presente
sem espessura, sem história, sem identidade – é o não-lugar. A indústria do turismo
transforma a paisagem, em paisagens artificiais, criando um mundo fictício, onde a
paisagem se transforma em cenário para o “espetáculo”, mediante a criação de uma
série de atividades que conduzem à passividade, produzindo apenas a ilusão da evasão
(HALL, 1988, p. 53).
Segundo Coriolano (1996), para o turista, a paisagem é o cenário, é o que
o turista vai contemplar e visitar, impregnado da ação humana pelo construído, pela
presença humana. Ao “vender-se” a paisagem, produz-se a não-identidade e, com isso, o
não-lugar pois longe de se criar uma identidade, produz-se mercadorias para serem
consumidas em todos os momentos da vida.
Assim, o não-lugar é produto da “indústria de turismo” que, com sua
atividade, produz simulações de lugares, através da não-identidade, produzindo também
comportamentos e modos de apropriação desses lugares.
Consideramos de suma importância, neste momento, aportarmos
teoricamente, no entendimento de paisagem. Para tal, recorremos a Santos (1994, p.6668) que expressa:
[...] uma paisagem é uma escrita sobre outra, é um conjunto de objetos
que têm idades diferentes, é uma herança de muitos diferentes
momentos [...] Num momento B, muitos elementos do momento A
permanecem; e surgem novos. É a inovação triunfante que permite
sair de um período e entrar um outro. A inovação traz a modificação
da paisagem, que passa a ter objetos dos momentos A e B.

Dessa forma, podemos afirmar que a paisagem não é só o conjunto de
objetos que a nossa visão consegue apreender de imediato, mas tudo aquilo que está por
trás deles. Esse caminho teórico nos levará ao suporte da análise da dinâmica
socioespacial que pretendemos realizar sobre a área territorial da praia da Pipa.
Numa análise da paisagem da Pipa, tornam-se evidentes as contradições
espaciais, que se expressam de modo concreto, na forma como a população nativa, os
veranistas e migrantes vivem: o tipo de habitação, o tamanho do lote, os materiais
empregados, a infra-estrutura, o preço da terra, o acesso aos serviços, no padrão
arquitetônico e no grau de conservação das casas, evidenciando uma relação entre preço
da terra, renda da população e tipo de loteamento. Os espaços destinados para os

turistas, por sua vez, apresentam-se ainda mais diferenciados com sua produção
destinada a ser atrativa para essa atividade econômica em constante expansão nessa
localidade (ver figura 4).
Desse modo, a produção do espaço da Praia da Pipa determina-se na
articulação do processo de expansão da atividade turística, a partir da década de 1980.
Neste período, houve uma expansão da “mancha urbana”, desta localidade, de forma
descontínua, privilegiando os proprietários imobiliários.
Esse processo de ocupação do espaço, em Pipa, vem configurando uma
estrutura urbana desordenada, como conseqüência do processo de valorização da terra,
em função do livre jogo do mercado imobiliário, onde áreas de fragilidade ambiental
são ocupadas e transformadas para atender à demanda turística e ao processo de
reprodução ampliada do capital.

Fotos: Maria Cristina (fev./2002)

Figura 4 – A paisagem da Pipa: territorialidades do nativo e do turista.

Assistimos hoje, em Pipa, a passagem de um lugar, onde todos os
habitantes se conheciam e se cumprimentavam na rua, para uma localidade de
“estrangeiros”, onde o “progresso”, provocado pela expansão da atividade turística,
muitas vezes, isola e afasta as pessoas, provocando ainda um processo de segregação
socioespacial ou, o que Preteceille (1996, p.13) denominou de gentrification, ao falar da
região metropolitana de Paris.

Processo em que classe de renda superior passa a ocupar espaços
residenciais anteriormente ocupados por classe de renda inferior. Por
exemplo, a classe média, com projetos de renovação urbana, substitui
a classe trabalhadora residente, principalmente através da aquisição de
imóveis próprios.

Apesar de expressar uma outra realidade socioespacial, a acertiva de
Preteceille nos ajuda a dar a dimensão que a expansão da atividade turística vem
provocando no território de Pipa, ao provocar o deslocamento dos moradores nativos da
parte central dessa localidade para áreas mais afastadas, perdem eles, assim, espaço para
os equipamentos turísticos.
Villaça (1998, p. 148), ao discutir o conceito de segregação no Brasil,
afirma ser a segregação “[...] um processo dialético, em que a segregação de uns
provoca, ao mesmo tempo e pelo mesmo processo, a segregação de outros”. O referido
autor ao discutir Castells, afirma ainda que a segregação é uma tendência e decorre do
fato de que toda cidade “[...] é fruto da ação de várias forças atuando em diferentes
direções” (p. 149). Ainda segundo Villaça, o mercado imobiliário, o comércio e serviços
seguem as classes mais abastadas, segregando-se junto com ela e contribuindo para o
controle da produção do espaço.
Assim, a expansão do turismo no território da Pipa expressa em sua
paisagem, a segregação e os conflitos que essa atividade promove, ao abrigar em uma
mesma localidade pares dialéticos e antagônicos entre si – nativo-turista, nativoespeculador imobiliário, poder público-mercado imobiliário - que dividem o mesmo
espaço sem com isso se fundirem. Ou será que eles se (con)fundem?. Ora, iremos
entender, no nosso trabalho, que a segregação socioespacial dar-se-á também pela ação
do poder político-econômico, não sendo somente resultante da luta de classes.
Impacto do turismo é como Ruschmann (1997, p. 50) denominará “[...]a
gama de modificações ou a seqüência de eventos provocados pelo processo de
desenvolvimento turístico nas localidades receptoras”. No caso específico da Praia da
Pipa ele se dará através da problemática socioambiental que se engendra, quando a
presença da atividade turística na paisagem modificam as condições ambientais
anteriores, existentes na comunidade pesqueira. Podemos assegurar, então, que em Pipa
essa nova realidade se descortina, podendo ser observada na figura 5.
Conforme entendemos, as implicações sociais e culturais dessa atividade
refletem-se em modificações intensas nos padrões de vida de uma comunidade, que
geralmente são causadas por mecanismos externos a ela. Tais mudanças não dizem

respeito apenas às condições de sobrevivência, mas, sobretudo, à destruição de certos
costumes, crenças, tradições, códigos de valores, padrões de consumo, entre outras
coisas.

Foto: Erivaldo (jul/2002).

Figura 5- A paisagem da Pipa: fragilidades ambientais do lugar

Segundo anteriormente citamos, a atividade turística, pode provocar
também, impactos ambientais, muitas vezes de caráter irreversíveis. Assim, nesse
trabalho, para uma melhor análise desses impactos, seguimos a expressão formulada
pelo Conama (1986, p.300) que considera:
impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas,
químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma
de matéria ou energia resultante das atividades humanas, afetando
direta ou indiretamente, a saúde, a segurança, o bem estar das
populações, as atividades socioeconômicas locais, as condições
naturais e estéticas do ambiente, a biota, etc.

Da definição cunhada pelo Conama, podemos concluir que nos
ambientes costeiros, de interesse turístico, os impactos ambientais se apresentam de
forma bastante significativa, uma vez que se observam de forma clara, transformações
nas condições naturais e estéticas, nas atividades socioeconômicas e na população.
Estudando os impactos ambientais promovidos pela atividade turística,
Mathieson e Wall (1977, p.88) admitem que estes acontecem devido ao que eles

denominaram de um planejamento inadequado e criterioso, podendo ocorrer, muitas
vezes, impactos irreversíveis. A esse respeito os autores citados nos falam que:
[...]devido a um planejamento inadequado, a maior parte dos efeitos
do turismo sobre o litoral tem sido negativa, destacando a eliminação
de plantas e habitats de animais, contaminação de água, decréscimo
das qualidades estéticas do cenário, contaminação arquitetônica, entre
outros.
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desenvolvimento, planos de zoneamento, gestão ambiental ou do território, uso racional
do solo, entre outros, estejam cada vez mais difundidos por planejadores que lidam com
as questões relacionadas ao turismo – no que se refere à implementação necessária ao
desenvolvimento dessa atividade - sobretudo em áreas litorâneas.
Em termos mundiais, as preocupações relacionadas aos impactos sobre o
meio ambiente natural ampliaram-se a partir da Conferência de Estocolmo, em 1972.
No Brasil, a preocupação com a preservação do meio ambiente em áreas turísticas data
da década de 1980, período em que se dá, como afirma Becker (1995, p.40):
[...] o início da articulação do turismo com a questão ambiental,
porque houve, como se sabe, a criação de uma política nacional de
meio ambiente, em 1981, e a partir daí uma tentativa de se criarem
laços do turismo com a questão ambiental.

Porém, foi só em 1992, com o advento da Rio-92 – ou ECO-92 realizado no Rio de Janeiro em julho daquele ano – que se disseminou a preocupação e,
por conseguinte, uma série de regulamentações para a política do turismo no Brasil. A
partir de então, foi implementada uma política nacional do turismo. Segundo Becker
(1995, p. 35), tal política “[...]fortalece a idéia do turismo como fator de
desenvolvimento e é fundada não só no discurso, mas na prática, na descentralização”.
Foi a partir da orientação trazida pela PNT que surgiram planos regionais
de gerenciamento costeiro, no intuito de promover o uso racional dos recursos naturais
litorâneos, estabelecendo, assim, normas para o uso e ocupação do solo, de tal forma
que possam levar à sustentabilidade à cada sociedade.
Aqui tomamos emprestada a definição de desenvolvimento sustentado,
cunhada pela Comissão Brundtland, segundo a qual “[...]é aquele que satisfaz às
necessidades do presente sem comprometer a possibilidade das gerações futuras
satisfazerem as suas” (CMMAD, 1988: p. 46).

O conceito de desenvolvimento sustentável tem como base principal a
questão ecológica, incluindo também o econômico, o cultural, o político e o social.
Segundo esta perspectiva, para que haja “sustentabilidade”, é necessário que os
ecossistemas e os recursos naturais sejam conservados, ou seja, utilizados de forma
racional e em equilíbrio com o ambiente no qual estão inseridos.
No nosso entendimento, determinados ecossistemas, devem, na
realidade, serem preservados, ou seja, protegidos contra toda e qualquer forma de dano
ou destruição, uma vez que muitos deles, em algumas localidades, se encontram
beirando à extinção.
Dessa forma, a nossa proposta parte do entendimento do turismo em Pipa
não apenas como dado empírico, derivado de nossa experiência cotidiana, mas como um
objeto construído historicamente, resultante da interação entre os seres humanos e o
meio ambiente. Por meio do turismo, o litoral, as cidades, as paisagens geográficas
transformam-se em territórios turísticos. Por sua vez, estes (lugares turísticos, ou
espaços turísticos, ou paisagens turísticas ou territórios turísticos – como é o caso da
Pipa) têm evidenciado implicações sobre o meio ambiente, que é considerado nesse
trabalho através da relação efetiva da natureza consigo própria, porque os seres humano
são seres naturais que ao mesmo tempo são também sociais.
Assim sendo, buscamos também os instrumentos legais estabelecidos no
PNGC, como forma de analisar a atividade turística implementada em Pipa, inserindo-a
no contexto teórico do desenvolvimento sustentável.
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2.1 Iniciando a “nossa viagem” – A história do lugar

“Praia da Pipa tem uma brisa tão fagueira, se vê a linda
barreira, com a ponta para o Sul. O povo dela é um povo
forte e decente, se vê também o mar valente coberto de um
céu azul. A Praia do Moleque é uma praia bendita, se vê a
moça bonita, abraçada com o rapaz. Ali deitados naquela
areia tão linda, a vida é chupar a língua, língua vem e
língua vai. O Morro dos Amores é o mais lindo que há a

moça que vai pra lá melhorar a sua vida, chegando em
casa, coitadinha em desengano quando é no meio do ano se
vê o tamanho da barriga” (MARINHO5, 1998).

N

as palavras desse poeta transparece o sentimento, a
emoção e a identidade dos moradores com o lugar,
retratando um pouco, ora a paisagem e ora o cotidiano da
Pipa – através dos causos6, estórias e histórias dessa praia

de águas mornas e azuis - que desde outrora, já atraía pessoas de outras partes do Brasil
e do mundo pelo cenário que apresentava com dunas e falésias, pedras e areias brancas,
com casas simples de pessoas acolhedoras e praias quase intocadas. Essa epígrafe
também nos dá idéia da relação que se estabeleceu entre o morador nativo e as pessoas
que “vem de fora7” (os forasteiros, como dizem os moradores), numa relação que
mistura emoções e conflitos.
Para relatarmos a “história” da Pipa, procuraremos remontar e reconstruir
o processo de ocupação desse lugar, tomando como referência alguns fragmentos da
historiografia do povoamento e ocupação do Rio Grande do Norte e os relatos de alguns
moradores mais antigos, isso porque entendemos que os discursos das pessoas que
vivenciam o processo de construção do território vêm carregados de simbologia /
ideologia que refletem as relações e as estruturas sociais do lugar (BAKHTIN, 1995).
Apesar de ricos em detalhes e simbologias, os relatos analisados não dão
conta de evidenciar a origem desse povoado, ponto de partida da história local, pois os
moradores nativos mais antigos, através de estórias e histórias que foram passadas para
eles por seus pais e avós, não dispunham de elementos e fatos históricos que se
reportassem aos períodos anteriores ao século XIX.
É importante ressaltar que estudar a história da formação do lugar é
fundamental para a compreensão da produção do espaço urbano e suas diferentes
configurações espaciais. Isso porque é por meio da historiografia e dos relatos dos
nativos do lugar, que poderemos encontrar as determinações da totalidade territorial,
sem eliminarmos as particularidades da sociedade e do seu espaço. Abrem-se as
5

O senhor Antônio José Marinho, é nativo e poeta de Pipa, mais conhecido como Antônio Pequeno.
Essa é uma expressão usada pelos nativos mais antigos para os casos do lugar.
7
Essa é uma expressão utilizada por muitos nativos para se referir aos turistas, veranistas ou pessoas de
outros locais que vão para Pipa.
6

perspectivas de determinarmos os ritmos da vida cotidiana, os modos de apropriação do
território, expondo em questão as funções sociais, os projetos e desejos dos indivíduos.

2.2 Fragmentos da história do lugar

Na tentativa de resgatar a história do lugar, percebemos que há
controvérsias quanto à origem do lugar, dos moradores primitivos e ao nome da Pipa.
Mas, não podemos desvincular o seu topônimo da história de ocupação territorial,
inicialmente atrelada à presença de comunidades indígenas.
Sabemos, por meio da historiografia brasileira, já consagrada, que o
“descobrimento” do Brasil se deu em 22 de abril de 1500, quando os portugueses
aportaram no atual estado da Bahia. Contudo, segundo Pinto (1998), o ponto de
desembarque da frota de Cabral teria sido, na realidade, no litoral norte-rio-grandense,
que, conforme afirmou Medeiros Filho, “[...] daí o marco inicial do Brasil ser, para esse
autor, na Praia dos Marcos em Touros” (1985. p. 79). É importante destacar que esta
versão é contestada pela maioria dos historiógrafos brasileiros.
Outras versões salientam que, mesmo antes do “descobrimento oficial”
por Pedro Álvares Cabral, “[...] as terras do atual Estado do Rio Grande do Norte já
eram conhecidas pelos espanhóis, através das expedições de Afonso de Hojeta, no ano
de 1499, de Vicente Yañez Pinzon e de Diogo Rodrigues (Diogo de Lepe), no início do
século XVI” (MARINHO, 1997, p.1).
No nosso trabalho, não pretendemos entrar em detalhes dessa discussão,
uma vez que nosso intuito é o de remontar a história de construção do território da Pipa.
Isso veio à tona, no trabalho, por que a Praia da Pipa já teria sido avistada e visitada
nesse período que diz ser o do descobrimento, povoamento e colonização do Brasil.
Segundo afirmou o mesmo historiador, o Planisfério de Lá Cosa, datado
de outubro de 1500, já registrava os contornos do litoral norte-rio-grandense e, dentre
eles, o Morro de Tibau, situado na atual Praia da Pipa. Esse planisfério teria sido
confeccionado a partir de viagem empreendida por Vicente Pinzón, em janeiro de 1500,
quando da sua chegada à Ponta do Calcanhar, no município de Touros/RN.

A tripulação que acompanhou esse navegante, chegou, em fevereiro de
1500, ao cabo por eles denominado de “Santa Maria de la Consolación”. A partir daí,
outra expedição comandada por Diogo Lepe, encontrou terras a leste do Cabo Santa
Maria de la Consolación, no trecho ocidental do litoral do Rio Grande do Norte. Os
cartógrafos da expedição registraram alguns acidentes geográficos norte-rio-grandenses,
dentre eles, destacou-se o Morro de Tibau ou “montas arenosas”, como denominado na
época (MARINHO, 1997, p.2).
No período das expedições portuguesas, entre 1505 e 1515, os registros,
em mapas, sobre os trechos do litoral do Rio Grande do Norte evidenciaram expressões
indígenas como “Oratapipy” e “Ora tapia” que se referiam à saliência geomorfológica
que constitui o morro acima mencionado (MARINHO, 1997, p. 3).
Como é de conhecimento através da historiografia do Brasil, a ocupação
do território brasileiro ocorreu por meio da estrutura montada pelas Capitanias
Hereditárias. Coube aos donatários João de Barros e Aires da Cunha a porção de terra
nomeada pelos portugueses como Capitania do Rio Grande. Porém, passados alguns
anos da adoção do regime de Capitanias Hereditárias, a Coroa portuguesa percebeu seu
fracasso, quando a maior parte das capitanias não “prosperou”.
No final do século XVI, os portugueses conseguiram finalmente se
estabelecer no Rio Grande do Norte, expulsando os franceses e dominando os
indígenas, começando, assim, o processo de produção de um novo território – o
território que passa a ser colônia de Portugal, para abastecer essa metrópole de paubrasil, minérios, pedras preciosas e produtos agrícolas tropicais. Isso acontecia dentro de
um contexto histórico que Sene e Moreira (1998, p.17) denominaram de modo de
produção mercantil que foi “[...] fundamental para o desenvolvimento do capitalismo,
pois permitiu, como resultado de um comércio altamente lucrativo, da exploração das
colônias e da pirataria, grande acúmulo de capitais nas mãos da burguesia européia”.
Segundo Maia (1998, n.p.) o modo de produção mercantil, marcou a
entrada do Rio Grande do Norte na divisão territorial do trabalho:
As primeiras atividades econômicas da capitania são marcadamente de
subsistência, ancorando-se na pecuária, na pesca e na agricultura de
mantimentos. A cultura da cana-de-açúcar nunca obteve tanto avanço
aqui, restringindo-se, à época dos primeiros tempos, apenas ao vale do
Cunhaú e posteriormente espalhando-se por todo o litoral sul da
capitania.
Paralelamente à exploração dessas atividades, fazia-se a exploração do
pau-brasil, com encaminhamento direcionado à Coroa.

Em que pese a importância do pau-brasil, da cana-de-açúcar, da pesca,
da agricultura etc., a atividade econômica que viabilizou a ocupação
definitiva da Capitania do Rio Grande (do Norte) foi a pecuária. De
modo que a esta atividade deve-se não só a ocupação, mas sobretudo o
seu desenvolvimento.

É bom, ainda, salientar que em todo o território norte-rio-grandense os
índios foram expropriados do seu território, da sua cultura e tradição e, o que é pior,
foram quase que totalmente dizimados ou obrigados a migrar para outras regiões.
Atualmente, o Rio Grande do Norte e o Piauí são os únicos Estados Brasileiro onde não
encontramos nenhum resquício dessas comunidades por também diluirem-se “[...]
gradativamente, através da miscigenação, até desaparecerem totalmente na figura do
caboclo” (SUASSUNA; MARIZ, 1997, p. 57).
Apoiando-se no exposto acima, podemos dizer que a ocupação e
exploração do território norte-rio-grandense tiveram sua gênese marcada pela
expropriação e, por conseguinte, pela concentração da terra, o que resultou na limitação
do usufruto dos meios e bens de produção existentes nessa área territorial, privando
principalmente os povos indígenas.
Outro personagem que aparece na produção territorial do Brasil, é a figura
do negro, que, trazidos da África, vieram para o Brasil trabalhar como mão-de-obra
escrava.
No que diz respeito à localidade da Pipa, Paiva (1997, p.22) nos informa
da presença de negros livres nesse lugar, mesmo antes da libertação dos escravos pela
Lei Áurea:
[...] o número da população escrava no Estado não era considerado
elevado. Uma parte se concentrava nas áreas do Litoral Oriental, que
compreende os municípios de Goianinha e Tibau do Sul. Antes de ser
promulgada a Abolição da Escravatura, alguns municípios, vilas e
povoações já tinham seus negros libertos. Entre as povoações livres
[...] Pipa, Tibau, Piau e outras.

Os negros que vieram para Tibau do Sul e áreas vizinhas ajudavam nos
engenhos de açúcar e na fabricação do óleo de mamona, principalmente a partir do
século XIX, quando houve um aumento na demanda de açúcar (SUASSUNA; MARIZ,
1997, p. 74). “Eles vinham de Vilar Flor para trabalhar na Pipa, onde a produção era
escoada para Recife através de barcaças”, como assim relatou um nativo da Pipa.
Segundo Santos (apud PAIVA, p. 22), muitos negros que trabalhavam na cultura
canavieira e engenhos no litoral norte-rio-grandense, quando alforriados, “[...] adotaram

a pesca como atividade econômica para o seu sustento e reprodução social [...]”, o que
contribuiu para povoar várias praias, como por exemplo a Praia da Pipa, no final do
século XIX.
Parece-nos que, embora algumas pessoas utilizassem o negro como mãode-obra escrava, ele encontrava em Pipa um espaço de liberdade. A presença do escravo
livre nessa localidade pode ser justificada por esse lugar funcionar como uma espécie de
refúgio para os negros fugidos ou libertos de outras localidades, indo se abrigar ali pelo
“isolamento” que sua configuração espacial proporcionava, pela sua condição natural,
ou seja, por ser, naquela época, circundada por falésias e por uma vegetação fechada,
sem estradas, que fizesse ligação com outras localidades .
Queremos ainda ressaltar que, apesar dos registros históricos da presença
do negro escravo no Rio Grande do Norte, vindo da África, a comunidade negra não era
muito numerosa em nosso Estado, porém deixou sua cultura, suas tradição e sua
contribuição na composição étnica local. De qualquer forma, essa é uma outra parte da
nossa história que mostra os abusos, as arbitrariedades e os conflitos que envolveram a
construção do território brasileiro e, por conseguinte, norte-rio-grandense.
Foi assim, que se iniciou a constituição da atual população brasileira,
que, através da mistura dos diversos grupos – brancos, índios e negros – provocou a
miscigenação que forma o povo brasileiro.
A presença desses elementos também na formação territorial da Praia da
Pipa está conformada na história dos topônimos desse lugar que segundo nos relatou um
antigo morador, “já teve outras denominações”. São várias as estórias e histórias
contadas para dar conta da formação e denominação desse lugar. Tanto visto na
literatura produzida, quanto nos relatos dos moradores mais antigos e dos mais novos, o
nome “Itacoatiara” foi dado, outrora, a uma formação rochosa existente no litoral de
Tibau do Sul, em Pipa, e que significava “a pedra mais bonita” ou “a principal pedra de
cor amarelada” (MARINHO, 1997, p. 7) e atualmente, também chamada de “Pedra do
Moleque”. Falam os mais antigos, que os topônimos da Praia da Pipa estão vinculados à
presença dessa pedra.
Para Cascudo (1968, p. 93) o topônimo “Itacoatiara” é o “[...] nome
indígena da Ponta da Pipa no litoral de Goianinha. De itacoatiá-iara, o lugar da pedra
pintada. Pedra de letreiro, com desenhos rupestres [...]”, numa alusão a possíveis
inscrições encontradas nas enormes blocos de pedras desse lugar.

Além desses topônimos, outras denominações foram dadas ao lugar. Para
alguns, “os navegadores que transportavam sal, ao passar pelo litoral, avistavam a ‘mata
verde’, chamavam aquela localidade de Ponta Verde”. Já outros, falam do topônimo
Oratapiry, que em tupi significa “aldeia do homem branco”. Para outros, o nome atual –
Pipa – foi dado por navegadores que, do alto mar avistavam uma pedra (figura 6) que
eles achavam parecida com uma pipa – “[...] vasilha de madeira para vinho e outros
líquidos” (MARINHO, 1997, p. 9).

Foto: Maria Cristina (jul./ 2001)

Figura 6- Pedra do Moleque: ponto de referência dos navegadores de outrora

Assim, podemos constatar que, quanto aos topônimos da Pipa,
praticamente todos os nomes dados a essa localidade são de origem indígena,
confirmando a presença desse grupo como moradores originais do lugar, ou seja, o
primeiro território a se configurar na praia da Pipa foi conformado por uma nação
indígena.
Oratapipy, Ora tapia, Ponta Verde, Itacoatiara, Itacoytiaca, Itacoagara,
Ponta da Pipa, ou, simplesmente Pipa, são as várias denominações que outrora foram
dados para a atual Praia da Pipa. Para Marinho (1997, p. 7), várias são as razões para a
existência de tantos topônimos diferentes para dar nome a uma mesma localidade.
Segundo esse autor,
[...] ocorreram alterações constantes, tanto na ortografia, quanto na
prosódia em todos os topônimos, devido a diversos fatores,
principalmente às dificuldades encontradas nos primeiros contatos
entre os indígenas e os vários cartógrafos de nacionalidades diferentes,
como os portugueses, os franceses, os espanhóis, os holandeses, etc.

Partindo da afirmação desse historiador, podemos refletir sobre a atuação
desses inúmeros povos que aportaram no litoral Potiguar com o intuito de desbravar e
explorar o território em tela, até então pouco habitado e, que era povoado por
“selvagens”, que tinham uma organização social bastante diferente da dos “civilizados”,
distribuídos em várias nações indígenas.
No contexto do final do século XIX, que compreende ao final do período
de declínio do sistema colonial, a Praia da Pipa apresentar-se-á inserida como um
povoado praticamente isolado, em que as atividades econômicas predominantes eram a
pesca e a agricultura de subsistência. A vida corria, então, pacata e sem novidades.
Paiva (1997, p. 47), ao relatar sobre o processo de ocupação do litoral do
Rio Grande do Norte e, em especial da Praia da Pipa, assim pontuou: “[...] a criação de
gado, o pescado e a roçaria, eram praticados pelos habitantes locais e pelos brancos que
vinham, na sua maior parte, de Portugal” . Segundo essa autora, essas foram as
principais atividades econômicas desenvolvidas na localidade da Pipa, as quais
contribuíram no processo de uso e ocupação desse lugar.

2.3 Pipa: a conformação territorial segundo os moradores do lugar

Resgatando a história da Pipa, dessa vez, utilizando-se da oralidade dos
moradores, procuramos evidenciar os laços de pertencimentos e envolvimentos, os
ritmos da vida das pessoas, sonhos e desejos, nessa ocasião, fazendo alusão aos fatos e
fenômenos que ocorreram a partir de 1700 até os anos de 1940.
A maior parte dos dados históricos, já citados, não integra os registros da
memória oral dos nativos da Pipa, mesmo os mais antigos. Na realidade, esses dados
dão conta da “história oficial”, porém não avivam os relatos da memória oral de nativos
dessa área.
No nosso entendimento, os relatos surgem das lembranças que foram
transmitidas de geração a geração através da memória, histórias e causos e, que
tentaremos, agora, rejuntar e apresentar.

Queremos ainda deixar claro que, ao relatar a história da Pipa, ficou
evidenciado que os moradores dessa localidade, mesmo os mais antigos, não dão conta
dos moradores primitivos desse lugar. Na maioria dos relatos dos moradores, aparecem
histórias do final do século XIX, sendo muitas delas relatadas por seus pais ou por seus
avós. Assim, eles nos informam das primeira famílias que formaram o povoado da Pipa
e, passam a relatar como era a conformação espacial desse local antes do que Silva
(2000, p.18) denominou de “turistificação do lugar”, ou seja, do “[...] processo que
envolve organização, planejamento e embelezamento de lugares para que estes se
tornem atrativos turísticos e possam ser contemplados”.
Para dar conta do processo de conformação territorial da Pipa, nos foi
relatado sobre as dificuldades que a falta da energia, água, estrada, escolas e
atendimento médico traziam para a comunidade, sobre os tipos de moradia e as
brincadeiras do lugar. É esse o olhar dos moradores nativos da Pipa sobre a história do
lugar.
Foi por meio dos relatos dos moradores nativos sobre as formas de lazer
das pessoas desse lugar, como as brincadeiras antigas de coco de roda, zambê, lapinha e
drama, que podemos inferir que as tradições da cultura local foram transmitidas pelos
primeiros habitantes dessa localidade. Ou seja, foram os índios, os negros e os brancos
de origem européia que difundiram os costumes antigos locais, os quais têm feito parte
de uma tradição que, atualmente, não é vivenciada pelo cotidiano, principalmente, da
população mais jovem. Isso fica evidenciado nas seguintes falas:
- “As festas daqui era zambê, era lapinha, era coco de roda”
- “O Zambê era a forma que o povo se divertia. Trazia dois tonel de cachaça para a
praia e passava a noite brincando”.
- “O povo brincava muito na praia, fazia o zambê”.
- “Antes era o coco-de-roda e o zambê a diversão daqui; o São João, a lapinha, o
drama [...] Hoje, o povo novo não quer nada”.
Na trajetória dessas idéias, assim pontuou Cascudo (1968, p.47), “[...] o
zambê, a lapinha (ou pastoril) e o coco-de-roda são ritmos afro-brasileiros do século
XIX”. Porém, essas brincadeiras quase não fazem mais parte da realidade da
comunidade de Pipa, pois vêm sendo substituídas por outros meios de diversão como o
surfe (figura 7), boate, brincadeiras de bola, destacando-se o futebol. Ressaltamos que,
dentre essas “novas” formas de diversão inseridas no cotidiano da Pipa, o surfe aparece
como o mais significativo e representativo nessa localidade.

Figura 7 – SURF: A modernidade das práticas
esportivas
Foto: Ricardo Araújo (fev./2002)

Esse lazer, no nosso ponto de vista, moderno e atraente na aparência,
extirpa da realidade os valores, os gostos e os costumes dos mais antigos na sua
essência. Atualmente, aquilo que antes era visto como “brincadeiras”, em que os nativos
se divertiam e se sociabilizavam, hoje toma conotação diferente, fazendo parte de mais
um dos atrativos turísticos do lugar. Parece-nos que os moradores estão perdendo sua
identidade, que vem sendo suplantada pelo “moderno”, pelo o que vem “de fora”, pelo
padrão globalizado.
Perguntamos ainda a alguns nativos como eram os festejos e as formas
de diversão. Um deles, em alto e bom tom, expressou o seguinte:
- “As festas da época eram muito diferentes. Nos casamentos tocava-se
concertina e sanfona. As festas juninas eram animadas por um instrumento chamado
Zambê, feito com couro de gado fixado com prego num pau oco. O ritual era um
instrumento feito de lata, batendo-se com dois pau. Também existiam as lapinhas e
bambelôs, que brincavam todo período da festa junina”.
Nada disso parece existir mais, atualmente, as festas são outras, e os
instrumentos também, modernizados e massificados para atender a indústria
fonográfica. Antes, o cenário das festas era a praia, agora, são as boates, com CDs,
bandas de fora, ritmos diferentes – é o rock, o rap, o funk, o pagode, é a batida thecno e

o forró. Este, apesar de ser um ritmo tradicional da Região Nordeste do Brasil, aparece
atualmente com uma nova roupagem, onde instrumentos musicais como zabumba,
sanfona e triângulo são substituídos por novos instrumentos.
O cotidiano do povo da Pipa de ontem era diferente do cotidiano do povo
de hoje. Não só a configuração espacial era diferente – tamanho do lote, tipo de material
empregado nas construções, local de moradia - como também as formas de lazer e
diversão. O povo também é diferente. Hoje não encontramos somente familiares da
primeira geração de moradores da Pipa, encontramos também pessoas oriundas de
várias partes do Brasil e do mundo. Pipa virou um lugar Cosmopolita. Mas, qual será a
base da formação do povo desse lugar?
Os relatos dos nativos a respeito da “história” dos primeiros habitantes
da Pipa, nos informam de um passado recente, nos remetendo à chegada de “famílias”
que ajudaram a povoar o lugar, diferente da historiografia oficial que nos trás a base
formada pelo índio, pelo negro e pelo colonizador.
Contam os mais antigos que a base da formação da população pipense
deu-se por intermédio de cinco famílias, destacando-se a dos Gomes de Abreu, dos
Castelo, dos Marinho, dos Torres Palhano e os Fidelis da Costa. Essas famílias, vindas
de outras partes do Brasil e, até mesmo de outros países, radicaram-se nessa localidade,
atraídas, sobretudo, pelas perspectivas de se ter uma vida melhor, bem como pelas
belezas naturais.
Segundo depoimentos coletados de moradores, os Gomes de Abreu,
oriundos da Espanha, no século XVIII, foram os primeiros habitantes da Pipa, seguidos
dos Castelo, vindos de Trás dos Monte “do lado da Espanha”, entre os anos de 1700 a
1800. Contrariando essa exposição de um nativo, ouvimos o depoimento de um dos
familiares dos Castelo, que diz ser essa família originária da Itália, que fugiram desse
país em embarcações e, ao chegar ao litoral brasileiro, terminaram por desembarcar em
Pipa, ou seja, “a chegada até Pipa foi por casualidade”, como assim afirmou uma
entrevistada.
Por volta do século XIX (entre 1825-1850), os Marinho, de descendência
Portuguesa, começaram a vir para Pipa.
Nesse mesmo período, as trilhas migratórias para Pipa tem a participação
dos familiares dos Torres Palhano que, fustigados por secas constantes em Santana dos
Matos (RN), ousaram buscar dias melhores. Salientamos que nesse comboio vieram,
também, os Fidelis da Costa das plagas de Bananeiras, na Paraíba.

Após a vinda dos primeiros povoadores ou construtores do território
pipense, podemos dizer que há, apenas, uma só família, dado ao fato de se ter, a partir
daí, a miscigenação familiar da Pipa. Isso ficou comprovado, quando um morador,
assim expressou: “As famílias começaram a se casar e foram construindo casas até que
formaram um pequeno povoado”.
Essa relação familiar, no entendimento dos moradores, facilitava a
convivência entre eles, isso proporcionado pelo grau de parentesco, resultando
aparentemente, numa “paz e harmonia em que a Pipa vivia”. Nesse período tudo era
resolvido entre eles, não havendo interferência de terceiros. Além dessa base familiar,
houve também a miscigenação entre os negros que aí viviam e, em pequena escala, com
os índios, uma vez que estes, ou foram dizimados ou migraram para outros locais, com
a chegada do branco, conforme aludimos anteriormente.
Assim, aos poucos uma pequena aglomeração de pessoas foi se
formando e se expandindo até formar um pequeno povoado, onde as famílias foram se
multiplicando entre si. Foi assim que se deu o processo de formação sócio-territorial
desse lugar, com número reduzido de pessoas e casas. Todas elas simples e próximas
ente si, concentradas na parte litorânea da Pipa (figura 8). Aos poucos, essa
aglomeração foi se expandindo e ocupando outras parcelas do território pipense,
aumentando o número de casas, de pessoas e ruas. Essa conformação territorial
perdurou até os anos iniciais do século XX, quando tem início uma outra forma de
ocupação nessa localidade, ou seja, as moradias de segunda residência, conforme iremos
relatar mais à frente.
Os relatos de alguns moradores nativos, nos informam como era
conformada espacialmente a Praia da Pipa, nesse período:
- “Aqui se contava as casas, era tudo baixinha. Aqui só tinha mato”.
- “Antes não tinha estrada. As casa era de palha e taipa. Não tinha casa
de alvenaria, nem energia”.
- “Antigamente era só casa dos moradores daqui. Aqui nas ruas de cima
não tinha casa. As casa era só na beira da praia. Tinha umas três ruas de casa, mas o
mar estragou. Tinha um cruzeiro antigo, era bem alto. O povo brincava lá. Mas
acabou. O mar acabou tudo. Aí ficou só aquela rua detrás, outra lá na frente, pequena.
Já faz uns quarenta e poucos anos que o mar estragou tudo. Aí mudou-se o Cruzeiro
mais pra frente. Antigamente não tinha Igreja [...]”.
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Legenda:
Pedra do Moleque
Pedra de São Sebastião
Pequeno Porto Natural
Igreja São Sebastião
Aglomerado Urbano
Fonte: Pesquisa de campo

Elaboração: Francisco Juscelino Santos da Silva, 2002.

Figura 8 – Traçado urbano da Pipa no final do século XIX

A Pipa desses relatos é brejeira, com suas formas espaciais simples. O
tipo de material utilizado nas construções eram extraídos da natureza; As construções
eram singelas expressando a realidade do povo desse lugar; Hoje, a casa de taipa é
atração turística. Existindo hoje até um mini-shopping construído em taipa na rua

principal, conforme podemos ver na figura 9. Assim, o que antes era visto como sinal de
pobreza passa a ser considerado “cult”.

Figura 9 – “Novos” padrões arquitetônicos: o antigo e o moderno se
(con)fundem

No entanto, quando o centro comercial, anteriormente retratado, utiliza
material “da terra” para evidenciar sua construção, nada mais está fazendo que criando
um espaço para apreciação e consumo do turista, totalmente fora dos padrões de
produção e consumo do nativo.
Parafraseando Coriolano (1996), podemos dizer que Pipa é ao mesmo
tempo objeto da razão global e da razão local, pois é aí que o global se realiza. Ao
mesmo tempo que é o lugar onde acontece o ir e vir do nativo, espaço de sociabilização
da população local é também, o espaço do turismo global, onde diversas nacionalidades
e naturalidades convergem num mesmo espaço, mudando o movimento, os sons, as
cores e os odores, o produzir, o viver e o pensar.
Os relatos desses moradores nativos nos evidenciam, ainda, uma
comunidade de pescadores onde o mar não era só lugar de sobrevivência, era também
de lazer. Era na praia onde os nativos se reuniam para as brincadeiras, para os banhos de
mar e para fazer “fogueira, assar o peixe e tomar uma cachaça”. A praia ainda era um
lugar para o nativo, era um espaço democrático, de sociabilização entre os nativos.
Agora, parece-nos que isso mudou. O lugar de sociabilização entre os nativos ficou
restrito à praça (que atualmente se encontra em reforma, transformada para o turista),
localizada na rua principal, porém, aí não é só o local onde acontecem as conversas

entre eles, é na praça também que acontece o “vai-e-vem” de pessoas, utilizada pelos
“de fora” somente como local de passagem, não tem a mesma conotação que para os
nativos.
Essa realidade, no nosso entendimento, traduz uma nova territorialidade
e uma nova dimensão socioespacial do lugar. Os nativos já não mais se identificam
nessa nova dinâmica do ir e vir do turista, das badalações, das festas, dos novos sons e
tons. Ao nosso ver, a atividade turística criou em Pipa o que Carlos (1996b, p.54)
denominou de não-lugar.
O não-lugar não é a simples negação do lugar, mas uma outra coisa,
produto de relações outras [...] é nesse caso produto da indústria turística que com sua
atividade produz simulacros ou constróem simulacros de lugares, através da nãoidentidade, mas não para por aí, pois também se produzem comportamentos e modos de
apropriação desses lugares.
Quando perguntados sobre como era a Pipa de “antes”, ou seja, a Pipa
antes da chegada dos surfistas, dos veranistas e dos turistas – antes de se tornar a vedete
do turismo nacional e internacional - é praticamente unanimidade, entre os
entrevistados, que a Pipa era mais pacata, boa de se viver, todavia, com mais
dificuldades, devido a falta de infra-estrutura – como a disponibilidade de água, luz e
estradas – que segundo eles, dificultavam muito a vida da comunidade.
Contudo, no nosso entendimento, mesmo com a inovação da ciência e da
técnica no curso dos últimos tempos, também presentes nesse lugar, há uma gradativa
queda na qualidade de vida de alguns nativos, uma vez que ficam excluídos do acesso
ao uso do território e dos prováveis benefícios que a expansão da atividade turística
trouxe ao lugar.
Ao relatarem sobre a água consumida naquela época, ou seja, antes da
turistificação da Pipa, os moradores nos evidenciam as dificuldades que a população
enfrentava, dado o fato da água ser obtida por meio de cacimbas e conduzidas para suas
residências em galões e na cabeça.
A esse respeito os moradores assim nos relataram. Aqui em Pipa:
- “[...] não tinha água encanada, só tinha água de umas cacimbinhas”.
- “[...] a água era de uma cacimba na casa de Miguel Moreira [...] a
água era apanhada com um pote de barro. No inverno, se tomava a água da chuva. A
água era muito doce e todo tempo fria”.

A água encanada só veio chegar em Pipa, por volta dos anos 80, do
século XX, trazendo uma maior comodidade para a população, que a partir daí não
precisava mais “carregar água na cabeça”. Porém, isso não significou que os
problemas em relação à água acabaram, ao contrário, com a expansão do turismo local e
a ocupação com a construção de casas e hotéis, o problema com a água tem um novo
significado, não é mais a escassez, mas a poluição, o lugar passou a ser afetado uma vez
que, não se tendo saneamento básico, o uso inadequado tem comprometido o lençol
freático. Além disso, há ainda o problema do abastecimento nos períodos de alta
temporada, uma vez que o aumento o consumo é acrescido pelo incremento
populacional.
Entrementes, a energia elétrica, só veio chegar em Pipa em 1981, até
então as pessoas usavam lampiões ou lamparinas à gás. Relatando sobre isso, assim
disseram alguns moradores:
- “Antes aqui era tudo uma areião, era tudo escuro”.
- “A iluminação da casa da minha avó era de uma lamparina feita de
ferro, com três bicos com pavios, que queimavam azeite preto. A lamparina era
dependurada por três argolas em uma corrente, em um ferro de ponta virada. A minha
avó fazia os pavio de algodão para se usar o querosene”.
Muito se comemorou com a vinda da energia. Era a “modernização”
chegando à Pipa. Agora tudo podia ser “alumiado” (expressão ouvida na pesquisa de
campo), podia-se consumir eletrodomésticos, considerados de luxo pela a maioria da
população, uma vez que não dispunha de condições socioeconômicas para adquiri-los.
Diante das contradições da modernização, visualizamos os festejos pela
chegada da luz elétrica por parte daqueles que menos serão beneficiados por ela, uma
vez que Pipa, aos poucos, vai deixando de ser o território dos autóctones para ser de
forasteiros turistas que vêm se apropriando da área territorial, fazendo uso de todas as
benesses nela encontradas.
No poema abaixo fica expresso como foi a vinda da “água e da luz” para
a Pipa. Vejam:
O Governo e o Prefeito botaram luz, fizeram estrada. Agora vamos
pedir a eles água encanada. Todo mundo paga. Todo mundo paga. E
aquele que não pagar sabe que a luz é cortada, ele fica no escuro, sem
ter luz e sem ter água. Não vai dizer a ninguém que o vizinho rogou
praga. Essas velhinhas da pipa, assentadas na calçada tiveram tanto do
medo quando a luz foi ligada fumando no seu cachimbo chegava cair

a baba, uma dizendo pra outra: - uma luz s’acende, outras s’apaga.
.(MARINHO, 1998, p.7)

O Governo e o Prefeito botaram a luz, fizera, estrada, Escola e Posto
Médico e também água encanada. As mulheres aqui da Pipa só faltam
morrer de risada. Fica olhando uma pra outra nós vamos lavar a roupa
agora com água encanada. Quando for no fim do mês o marido é
quem paga. Mas se ele não pagar a água será cortada.( MARINHO,
1998, p.14)

O povo da Pipa há muito dizia e rogava praga que a luz não vinha.
Desperta Pipa do amor avisa a teu povo que a luz chegou. A luz
chegou em Praia da Pipa ficou bonita, serviço bem feito; iluminando
esta terra querida Deus dê muitos anos de vida ao Governo e ao
Prefeito. (MARINHO, 1998, p. 8)

Já o telefone só veio chegar à Pipa na década de 1990, facilitando, em
muito, o acesso e a difusão de comunicações das pessoas locais com relação a outros
territórios do país e externos. Antes disso, o único meio de comunicação existente eram
os Correios que tinham a responsabilidade pelo envio de correspondências. Nessa
época, as pessoas tinham que se deslocar até o posto dos Correios para buscar as
correspondências.
Ainda em relação às telecomunicações, durante muito tempo só existiu
telefone no posto da TELERN, assim, a população tinha que se deslocar até lá para
telefonar ou receber alguma ligação, enfrentando, muitas vezes, enormes filas,
especialmente nos períodos de alta estação e feriados, quando Pipa já recebia um grande
número de turistas.
Quanto às formas de locomoção, tanto para ir às cidades vizinhas quanto
para ir à capital, a dificuldade era enorme, pois, como disseram alguns pipenses:
- “Antes era muito aperreio, era tudo muito difícil”.
- “Quando a gente adoecia ia à pé ou no lombo do cavalo”.
- “Aqui a estrada era roçada de foice, em 1943”.
- “Também nessa época não havia transporte, as pessoas andavam a pé
para Goianinha, Piau e Tibau, Barra de Cunhaú, Baía Formosa, Canguaretama e
Pedro Velho entre outros lugares. O primeiro transporte que chegou em Pipa foi um
carro de boi, transportando a família de Odilon Barbalho, para passar o veraneio”.
- “Antigamente aqui o povo carregava carga em animal, não tinha
transporte de carga aqui não, era só em animal. A gente ia pra Goianinha à meia noite,
fazia a feirinha no domingo e voltava”.
- “Antes só quem tinha geladeira aqui era eu. Minha primeira geladeira
era a querosene, depois veio a de bujão”.

A estrada e o transporte facilitaram a locomoção dos moradores, que
agora poderiam ir e vir com mais tranqüilidade, mas, trouxeram também, os “de fora, os
forasteiros”, os quais vieram para passar uma temporada e hoje já fazem parte do novo
território que ora se configura nessa praia, além disso, por falta de manutenção as
estradas sempre estão “emburacadas” (como assim disseram os moradores), dificultando
a passagem de transportes e veículos particulares.
Por sua vez, a estrada asfaltada como se apresenta em Pipa atualmente,
só veio chegar em 1997, quando da construção da Rodovia Rota do Sol (figura 10), a
rodovia RN-063, construída com financiamento do Prodetur-NE.
Segundo Gomes, Silva e Silva (2002, n.p.) o projeto viário da referida
rodovia apresentou “[...] por meta promover a comunicação entre as praias dos
municípios localizados no litoral oriental do Estado, permitindo fácil acesso a todos os
recantos e belezas desse litoral”.
Como foi dito pelos moradores, quando alguém adoecia em Pipa, era
outra grande dificuldade, uma vez que não existiam médicos, nem posto de saúde, tendo
que transportar o doente para Goianinha ou Natal. Quando as mulheres grávidas
entravam em trabalho de parto, eram requisitados os trabalhos de uma senhora que fazia
às vezes de parteira e, quando existia alguma complicação no parto, a parturiente tinha
que ser transportada “a lombo de cavalo”, como assim disse um pipense.

Foto: Mário Cavalcanti (nov./1996)

Foto: Maria Cristina (ago./2002)

Figura 10 – Via de ligação de Tibau do Sul a Pipa – o antes e o depois da construção da
Rodovia Rota do Sol

É importante ressaltar que na ausência da assistência médica, os
moradores buscavam seus próprios meios de resolução. Isso, comprovamos, através de
um, dentre vários depoimentos, quando assim nos falou uma moradora: “Aqui quando a
gente ficava doente tinha que ir pro mato cortar um pau ou conforme o tipo de doença,
uma erva que servia como remédio”.
A comunidade era desprovida de qualquer assistência, não só carecia de
atendimento médico hospitalar, como também não tinha nem onde adquirir
medicamentos, sendo necessário recorrer aos costumes antigos de fazer chá ou
ungüentos caseiros, retirados do “mato”. O Posto de Saúde, só foi instalado em 1982.
Mesmo em casos de morte, sempre era necessário recorrer a outras localidades, como
assim disseram:

- “Quando adoecia uma pessoa aqui, antes de morrer tinha que ir para
Canguaretama, tinha que comprar o mortuário lá. Quando chagava tinha que costurar
na mão. Era quatro, cinco pessoas pra costurar. Naquela época tinha que enterrar a
pessoa com o cordão de São Francisco. Se não tivesse esse cordão, não era salvo”.
Nessa fala do nativo estão expressos alguns costumes, crendices e rituais
do lugar, que se perderam no tempo, não mais fazendo parte do cotidiano dessa
localidade. Os costumes agora são outros, que ora parecem estar globalizado.
Ainda segundo relatos dos moradores, quando se precisava de alguns
produtos que em Pipa não existia, se fazia necessário se deslocar para Goianinha ou
mesmo pegar o trem para Natal. Ao relatar tal necessidade, surgiram relatos
entremeados de “realidade” e “ficção”, confundindo-se o místico com o real, que são
por eles relatados, com convicção de que são histórias verdadeiras, expressando as
crendices do lugar.
Podemos perceber isso na fala de um dos moradores do lugar.
- “Se quisesse ir pra Natal tinha que ir pela praia, pela beira da praia, a
pés, contava catorze léguas aqui para Natal, pela praia ou senão ia pra Goianinha, isso
à meia noite, a pé e em Goianinha pegava o trem. Agora aqui era tudo uma areia que
fazia medo. Quando era meia noite, menino! Cuidado! Era dez, doze pessoas no
matagal e cuidado com o lobo-homem”.
Na história do povo, o místico, o real e o imaginário também sempre
estiveram presentes, numa confluência que se externa nas histórias que eram contadas
no/sobre o lugar. Senão vejamos:
- “Você já ouviu falar no lobo-homem? Existe! Eu já vi várias vezes. Vi
muito quando a gente despescava o curral, aí não tinha energia, não tinha nada. Aí
quando a gente via de lá pra cá avistava na praia um ou dois comendo aquelas tripas
de peixe, comendo as barbatanas. O jeito dele é como um porco grande”.
Essa é uma das lendas de Pipa, a qual se (con)funde com o cotidiano e a
história do lugar, de um povo cheio de crendice, valentia e fé, que pouco reluz nos dias
de hoje, já que os medos são outros – a violência, as drogas, os assaltos, o trânsito
caótico e a perda da identidade que passaram a ser uma realidade em Pipa.
Relatando como era a oferta de equipamentos de educação, os nativos
ralataram que inexistiam escolas e que as pessoas aprendiam a ler com uma professora
vinda de fora. Só para se ter uma idéia, a primeira Escola (da rede pública Estadual) foi
fundada somente no ano de 1968.

Ratificando isso, contaram os moradores.
- “Antes não tinha escola, não tinha nada, era um inferno. Sobre estudo,
ninguém estudava. Precisava ir pra Canguaretama ou descia pra Natal”.
- “No meu tempo eu não estudei, não tinha escola. Meu pai tinha
condições, mas não tinha escola”.
- “Em quarenta aqui chegou uma professora. Depois veio Dona
Donitila”.
- “Em Pipa, apareceram professores desde o início do século e o banco
da escola era uma tira de tábua com seis pernas. O primeiro Professor, que ensinou a
meu pai e aos meus tios, eu não conheci; o segundo foi João Carlos, eu também não
conheci. O terceiro, Eufrásio, casado com Bigi, que ensinou a três irmãos meus. Este
faleceu em 1928”.
Ainda perseguindo os caminhos da educação do lugar, podemos dizer
que a comunidade enfrentava dificuldades nesse setor, uma vez que só eram dadas
oportunidades de aprender a ler e escrever aos homens e, como expresso no relato
acima, com uma infra-estrutura bastante precária. Além do mais, nessa localidade,
desde pequenas, as pessoas tinham que trabalhar para ajudar “na lida” para a
sobrevivência da família, dificultando mais ainda no processo de alfabetização das
pessoas nesse lugar.
Em face do exposto, podemos dizer que ficam evidenciadas, por meio
das falas dos nativos mais antigos, as dificuldades por eles enfrentadas no tocante à falta
de infra-estrutura decente, que na opinião deles era sinônimo de conforto e “qualidade
de vida”.
Quando indagamos aos nativos a respeito das atividades econômicas
desenvolvidas, os relatos nos dão conta, principalmente, da pesca e da agricultura de
subsistência que eram os suportes de manutenção dos nativos. Sobre isso, assim
disseram:
- “Aqui só tinha pescador e agricultor. Era feijão, era mandioca, era o
milho”.
- “A pescaria aqui sempre era franca, de jangada, depois passou a ser de
bote”.
- “De primeiro todo mundo trabalhava para si. Tinha o milho, tinha o
feijão, tinha a macaxeira, tinha o jerimum, a melancia. Tinha casa de farinha. Tinha o
curral de pesca”.

- “Aqui se fabricava o açúcar de melancia. Se espremia a melancia em
saco de estopa e o bagaço e a casca se jogava pros porcos e a água nuns tachos de
cobre e ia pro fogo, daí fazia o açúcar, a raspadura, o mel [...]”.
Nas falas desses sujeitos evidenciam-se as contradições, combinações e
desigualdades que se assentavam no território de Pipa.
Atualmente, essas atividades quase não são encontradas na comunidade.
Hoje, os botes, que outrora serviam para pescar, são utilizados para transportar turistas
em passeios pelo litoral. O pescado já está vindo de fora e a agricultura é praticada por
uns poucos que não tem opção de outra atividade e renda.
Vejam o que diz um nativo sobre os tempos de produção e exportação
comercial em Pipa, tendo a mamona como principal produto. Na fala dele, depreende-se
que esse era o produto mais importante comercialmente.
- “Meu bisavô, meu tetravô, esses vieram tudo de Portugal e eles
quiseram ficar porque aqui tinha azeite de mamona, que chamava antigamente óleo de
carrapateira. Eles faziam aqui e exportavam por Recife, nas barcaças, naqueles
tambor. E lá em Recife, voltava ou pra Natal ou pra João Pessoa, pra outro Estado.
Porque aquele óleo era pra fazer a massa com cal pra fazer as fortalezas. Que fazendo
não tinha nada que desmanchasse”.
Foi a partir das falas dos moradores mais antigos que podemos construir
esse relato descritivo reflexivo sobre o desenvolvimento das principais atividades
econômicas de Pipa, tendo como mote, as práticas da pesca e da agricultura “como
forma de manter as famílias” no local. Além dessas atividades, muitas vezes vendia-se
o açúcar e o óleo de carrapateira, fazendo com que esse território ensaiasse, já naquela
época, seus primeiros passos comerciais externos.
Essa é a história da Pipa do limiar do século XX, construída a partir de
relatos de seus antigos moradores que a descreveram com um certo saudosismo, porém
com características reais e concretas para essa análise. Compreendemos que esse
saudosismo vem sendo preterido pela turistificação do lugar, pois a maioria dos
moradores dizem que “preferem a Pipa de hoje”. Isto comprovamos com suas próprias
palavras.
- “Antigamente era bom por uma parte. Aqui agora tá cidade. Era uma
casinha aqui e acolá. Agora tá melhor”.
- “Pipa agora é mais bonita. Era só casa de palha. Os coqueiros era
tudo arrancado para fazer a palha para as casas”.

- “Eu gosto é da Pipa de hoje porque está mais elevada, mais bonita.
Tem transporte, tem ônibus, tem Kombi, tem tudo”.
- “Hoje mudou tudo. Veio dinheiro, veio emprego. Muito emprego. Veio
até gente do Ceará trabalhar aqui. O povo daqui não quer trabalhar”.
Desses relatos nós depreendemos as contradições nos discursos dos
moradores nativos desse lugar, que ora dizem ser a Pipa de antigamente melhor de se
viver, pela tranqüilidade que esse lugar oferecia. Ora, apontam ser a Pipa de hoje mais
bonita, embora existam os “forasteiros” e agitação que outrora não havia.
A respeito da afirmação que os nativos fazem do “antes ser melhor”,
Knafou (1996, p.65) assim se expressou, “[...] a idéia segundo o qual ‘antes era melhor’
é velha como o mundo e, em matéria turística, velha como o turismo”. Para o referido
autor, é a nossa transformação que “[...] nos faz lembrar do lugar de outrora [...]” e que
muitas vezes essas transformações não são encaradas como positivas “[...] porque são
contrárias ao modo pelo qual os homens freqüentemente percebem sua própria
evolução” (p. 65).
O modo de vida urbano chegou a essa comunidade, mas as raízes do
povoado de pescadores, com seu jeito simples e pacato, estão profundamente presas e
enraigadas ao passado dos moradores que, deslumbrados com as belezas da
modernidade, deixam transparecer um conflito interno entre o passado e o presente que
ora se funde e se confunde no cotidiano do lugar.
Assim, compactuamos com o que diz Lefebvre (apud OLIVEIRA, 2002,
p.182-183), quando afirma que o:
[...] modo de viver [urbano] comporta sistema de objetos e sistemas de
valores. Os mais conhecidos dentre os elementos do sistema urbano de
objetos são a água, a eletricidade, o gás (butano nos campos) que não
deixam de se fazer acompanhar pelo carro, pela televisão, pelos
utensílios de plástico, pelo mobiliário ‘moderno’, o que comporta
novas exigências no que diz respeito aos serviços.

As falas dos nativos reproduzem bem essa ideologia de que o “antes era
melhor”, geralmente encarado como o “medo ao novo”, ao que é “diferente”, ao que
“vem de fora”. Uma ameaça à tranqüilidade e à rotina da comunidade que passam a
sofrer interferência dos “forasteiros”, que muitas vezes incorporam hábitos e costumes
diferentes dos da sociedade em que se inserem. Na praia da Pipa, podemos demonstrar
vários exemplos que justificam essa afirmação: boates, bares, restaurantes (figura 11),

estrangeiros, drogas e prostituição convivem no mesmo espaço com os nativos, os quais
não estavam acostumados a tantos hábitos diferentes e “estranhos” à realidade anterior.

Foto: Maria Cristina (jul./2001).

Figura 11 – Novas configurações socioespaciais: bares e restaurantes
produzindo o território turístico

Outra construção ideológica reproduzida dentro das comunidades em que
o turismo foi introduzido é a de que “o nativo não trabalha por ser preguiçoso”. Essa
fala é repetida em uníssono pelos nativos, revelando uma das contradições que
envolvem o turismo. Para eles, o turismo trouxe emprego, estrada, luz, água e dinheiro,
trouxe toda a comodidade que necessitavam, contudo, “os mais novos não querem
nada”. Isso fica evidenciado nos seguintes relatos.
- “O povo hoje não quer trabalhar, vende as terras que tem aos gringos”.
- “A mocidade não quer nada. Não quer trabalhar”.
- “Os jovens hoje não querem nada. Eles vivem e comem nas costas dos
pais”.
- “O povo é preguiçoso. A coisa deles é com o turista. A agricultura e a
pesca aqui se acabaram. Hoje eles não querem plantar. Eles só querem trabalhar em
hotel, pousadas e lojas”.
- “Vem gente de fora trabalhar aqui porque o povo daqui é tudo
preguiçoso e não quer trabalhar”.

- “Hoje ninguém quer trabalhar. Não quer emprego. Só querem viver de
brincadeiras. Mas deixaram aquelas brincadeiras antigas”.
- “O povo não quer trabalhar mais não. É tudo preguiçoso”.
Os relatos desses moradores, no nosso entendimento, expressam um
momento de uma nova territorialidade em Pipa, marcada pela expansão da atividade
turística que promove mudanças socioespaciais nesse lugar. Muito se fala que “o
turismo é bom porque gera emprego e renda”, “promove o progresso”, “promove o
desenvolvimento” e que é o nativo que não quer trabalhar, porque é preguiçoso.
A esse argumento, vem se somar outros, estes, referentes a políticas
públicas de renda mínima de caráter compensatório, geradas pelos governos Federais e
Estaduais, e pelas aposentadorias e pensões do INSS. Observemos o que dizem alguns
nativos:
- “Esse povo jovem só quer se escorar nas aposentadorias dos pais e dos
avós. Por isso não trabalha. Só quer viver de brincadeira”.
- “O povo daqui tem um monte de filhos e vai atrás dos benefícios que o
Governo dá”.
- “Emprego tem, mas a moçada prefere viver do dinheiro das pensões
que os velho recebem”.
É comum ouvir a população de mais idade falar assim. Como já disse
Morin (1969, p.67) “[...]se não há respostas para as contradições da existência, estas
estão em movimento, e esse movimento pode criar respostas também em movimento”.
Portanto, para os nativos mais idosos, os jovens não aproveitam as oportunidades de
emprego geradas pelo turismo para se “aproveitarem” de benefícios através do PETI como o Bolsa-escola8 e a Bolsa-alimentação9, criados com recursos do Governo
Federal, cuja função é fornecer uma ajuda de custo para famílias carentes.
Contudo, o que aconteceu em Pipa é que, além do que foi exposto acima,
muitas pessoas vieram de diversas partes do Brasil e do mundo, para montar seu próprio
negócio ou mesmo em busca de emprego nesse lugar. Assim, muitos desses
empreendimentos assumiram caráter familiar, não constituindo, portanto, um mercado
de trabalho. Além do mais, essas pessoas passaram a “competir” com a mão-de-obra
local, terminando por “levar vantagem” sobre os nativos, uma vez que muitas dessas
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Benefício concedido, de R$ 15,00 (quinze) para cada filho matriculado, como forma de promover a
matrícula e a permanência de crianças de seis a quinze anos no ensino fundamental (MEC, 2001).
9
Tem por objetivo melhorar as condições de saúde de crianças (de até 6 anos de idade) e gestantes.

pessoas apresentavam melhor qualificação ou um maior número de anos de estudo que a
população nativa, sendo aqueles preteridos por esses.
Para os nativos, “sobraram” os empregos que não exigiam muita
qualificação e os subempregos. Assim, muitos que antes “não tinha patrão” passaram a
se submeter a empregos que, para eles, foram encarados como “humilhação” e
vergonha. Assim, eles deixaram de serem “patrões deles mesmo” e passaram a ser
assalariados e mesmo meeiros nas embarcações.
A respeito da geração de emprego e do desemprego promovida pelo
turismo, assim pontuaram Gomes, Silva e Silva (2002, n.p.):
O discurso que faz a apologia ao turismo aponta o emprego como um
dos principais benefícios dessa atividade [...]. Mas o que os
apologistas não alardeiam em suas expressões, é que o movimento de
expansão do capital não pressupõe o pleno emprego [...]. Isso é
evidenciado na atividade turística norte-rio-grandense, pois cresce diaa-dia o setor informal do turismo, e fica expresso pelo passeio de
ambulantes, nos meses de verão, sobretudo na orla marítima [...].
Parece-nos, que as areias das praias do Rio Grande do Norte vêm [...]
estampando um dos lados perversos, mas também de reprodução
social, do turismo do Estado [...}. É bom relembrarmos que o mercado
informal faz parte desse novo momento vivenciado pelo capital, que
se expressa através da flexibilização do mercado de trabalho em escala
global.

Ainda como enfatizaram estes autores (2002, n.p.), esta reestruturação no
mundo do trabalho, advém de um contexto maior, ou seja, das transformações
econômicas e, conseqüentemente, políticas e sociais, provocadas pela mundialização do
capital, a tão propalada, globalização. Esta, por sua vez vem promovendo a
desregulamentação e flexibilização do trabalho. Assim, cresce cada vez mais o
subemprego e o trabalho informal, como forma de gerar ocupação e renda. Essa é uma
realidade vivenciada pela população da Praia da Pipa.
Queremos chamar atenção ainda para o fato de a população nativa
apresentar uma baixa qualificação e grau de escolaridade e, por conseguinte, ficar à
margem do processo de turistificação de Pipa, o que acarreta uma dificuldade de
acumulação nas atividades econômicas por eles desenvolvidas.

Para ilustrar melhor nossa afirmação, peguemos como exemplo o caso de
Fernandes Marinho, um dos únicos nativos que possuem pousada nessa localidade. Ele
veio para Natal, estudou, e conseguiu concluir o curso de História, passando a lecionar
na UFRN. Assim, conseguiu acumular renda e abriu a sua pousada, a Itacoatiara
(figura 12), localizada na avenida principal.
Foto: Maria Cristina (jul/2002).

Figura 12 – Novas configurações socioespaciais: Pousada
Itacoatiara – nativo produzindo o território turístico

Outra dificuldade quanto, ao processo de qualificação, pode ser
justificado pelo fato de, durante muito tempo em Pipa, não existirem escolas, além do
mais, a falta de estrada que ligasse à Tibau do Sul ou Goianinha, também dificultava o
acesso à escola.
Assim, a expansão da atividade turística nessa localidade parece-nos que
se configurou excludente, selecionando não só parcelas do território, como também
deixando a população nativa à margem desse processo produtivo.
Foi dessa forma que se processou a conformação desse lugar, repleto de
conflitos e contradições, expressos na paisagem e na configuração socioespacial,
entremeados por territorialidades e desterritorialidades numa dinâmica de constante
(re)produção territorial.
A seguir, vamos analisar como se deu e se dá o processo mais recente de
ocupação e produção do território de Pipa.

2.4 A construção e a redefinição do(s) território(s) em Pipa

Trilhando ainda a história da construção do território pipense, resgatamos
dessa vez o processo recente de ocupação e produção territorial, dividido em quatro
temporalidades, as quais a nosso ver põe em evidência a constituição atual de Pipa, ou
seja, desse território que vem se (re)construindo sob a influência da atividade turística.
Esse momento histórico refere-se aos anos mais recentes do século XX, que vem dos
anos 50 até os dias atuais.
O primeiro desses momentos – meados dos anos de 1950 - foi a Pipa
território pesqueiro, lugar ainda pacato de pessoas simples e trabalhadoras que tinham
na pesca e na agricultura de subsistência suas reproduções sociais; o segundo momento
– até o início dos anos 70 - foi marcado pela vinda de veranistas de Goianinha, a partir
daí Pipa deixa de ser lugar apenas de trabalho e lazer para os habitantes desse lugar,
passando a ser, também, lugar de lazer de pessoas de outras localidades, evidenciando
uma nova territorialidade constituída de indivíduos mais abastadas, vindas de outro
lugar para usufruir o sol, o mar e a tranqüilidade desse lugar; o terceiro momento –
consolidado na década de 1970 - marca a chegada dos surfistas e dos “amantes da
natureza” que, até então, encontravam em Pipa o “paraíso personificado”, a natureza
praticamente “intocada”, com cenários para se contemplar a paisagem; o quarto
momento, a fase atual – iniciada a partir dos anos de 1990 – em que Pipa vem se
transformando em lugar Cosmopolita, badalado e divulgado em vários quadrantes do
mundo inteiro, onde seus territórios vem passando por constante (re)construção e
transformação para dar espaço a novos atores e produtores sociais e a novas
territorialidades.
Ao relatar sobre o processo de ocupação da Praia da Pipa, Paiva (1997, p.
10) assim ressaltou:
[...] a gênese do povoado aconteceu na rua da praia. Porém, um elemento externo à
vontade e à condição da maioria dos moradores – a invasão do mar – fez com que eles
fossem obrigados a construir suas casas na borda da falésia, paralela à linha de costa, a
uma altitude média de 30 metros, dando início à formação da rua Principal da Pipa ou
‘Rua de Cima’ – como era concebida localmente – e de outras ruas, bem como o
desenvolvimento do povoado. As casas, geralmente, eram construídas de taipa.
O povoado de Pipa assentou-se inicialmente na planície litorânea, no
local onde hoje os moradores denominam de “Rua de baixo”. Segundo relatos de
antigos moradores, “antigamente na rua de baixo” existiam três ruas de casa que o “mar

engoliu” – fato ocorrido em meados de 1940. Esse fato fez com que alguns moradores
se vissem obrigados a reconstruir suas casas em outros locais, iniciando-se assim a
ocupação– da Rua de Cima, atualmente Avenida Baía dos Golfinhos (figura 13).
Naquele momento, as atividades econômicas se assentavam na
agricultura e, principalmente, na pesca. Essas atividades se complementavam e
garantiam a manutenção da sociedade local, confirmando o pensamento de Maldonado
(apud PAIVA, 1997, p. 35) de que, “[...] é bastante comum em grupos pesqueiros a
prática do pluralismo econômico que consiste na coexistência ou alternância da pesca
com a agricultura”.
Em Pipa a pesca era a atividade predominante, porém, praticada de forma
artesanal em botes e jangadas. Quando a pesca era “boa”, se “salgava” o peixe para ir
vender em Goianinha, algumas vezes era vendido na “beira da praia”, ou o que se
pescava era só o suficiente para consumo próprio, como assim expressou alguns
pescadores:
- “Antes era safra de avoador, de albacora, hoje não tem nada”.
- “Tinham as jangadas que a gente ia pescar. Quando chegava primeiro
a gente vendia os peixes, quem chegava por derradeiro tinha que salgar os peixes para
vender nas feira em Goianinha”.
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Fonte: Pesquisa de campo.,

Elaboração: Francisco Juscelino Santos da Silva, 2002.

Figura 13 – O traçado urbano da Pipa nos meados do século XX.

Com o tempo, surgiu na Pipa outra forma de pescar – era a “pesca de
curral” ou no “curral de peixes” (figura 14) – em que se colocava uma espécie de
armadilha com varas, formando uma cerca – uma forma de labirinto – quando a “maré
subia” os peixes entravam por suas aberturas e depois terminavam presos. Com a maré
baixa, os pescadores faziam a despesca, como assim afirmou um pescador.
Foto: Vilma Vitor, 1999.

Figura 14 – O “curral de peixes” anuncia o território pesqueiro

Quando perguntados a respeito da agricultura de subsistência, os nativos
falaram que se produzia “o milho, o feijão, o abacate, a macaxeira, tinha o jerimum, a
melancia. Tinha casa de farinha” e que o acesso à terra se dava por duas formas, como
assim escreveu Paiva (1997, p.47):
O primeiro tipo compreendia as terras que tinham donos,
pertencentes a algumas famílias, remanescentes dos primeiros
posseiros daquela área. O outro tipo compreendia as chamadas ‘terras
soltas’, também conhecidas como ‘terras libertas’. Essas eram usadas
pelos agricultores do lugar para trabalhar plantando roça. Eram de
uso coletivo. ‘Não tinham dono’ ou ‘eram nossa’[...]

Essa era a forma como a Pipa, essa tranqüila aldeia de pescadores, foi
ocupada. Seu território da pesca e da agricultura de subsistência, que muitas vezes era
praticada de forma coletiva guardava um povo tranqüilo e trabalhador. Era uma
comunidade eminentemente pesqueira que, apesar de suas belezas naturais, até então
não era “alvo” de interesse de visitas de veranistas ou turistas.
Aos poucos – e de forma muito incipiente – essa realidade começa a
mudar e Pipa começa a receber pessoas vindas de Goianinha, que iam para lá veranear.
Isso fez surgir um novo momento para a Pipa, o que aqui nós denominamos de “um

segundo momento” no processo de construção e redefinição do(s) território (s) nesse
lugar.
O segundo momento – a partir dos anos de 1950 – outro processo de
territorialização começa a ocorrer na Praia da Pipa. A marca principal desse momento é
a chegada dos primeiros veranistas vindos de Goianinha, fazendo com que o território
passasse a ser modificado com a introdução de novos atores.
Quando indagados sobre quais foram os primeiros veranistas que vieram
para Pipa, assim nos relatou alguns moradores:
- “Foram os de Goianinha e outros que vinham de Natal e de João
Pessoa para Goianinha. Era os fiscais de consumo – que vinham fiscalizar as fábricas
de açúcar - e os fiscais de renda – que cobravam e aplicavam multa”.
- “Os primeiros veranistas de Goianinha foram os Barbalho, que
adquiriram as casa à beira mar, e depois passaram a controlar as casa à beira mar”.
Quando interpelados a respeito de como os veranistas faziam para se
deslocar até Pipa, um morador nos relatou que naquela época o acesso era bastante
difícil, pois “não existia estrada, era umas veredas, e o percurso feito à carro de boi ou
em lombo de cavalo”, e foi assim que os primeiros veranistas chegaram à Pipa.
Num outro momento, indagamos os moradores sobre a estada desses
veranistas no lugar. E os moradores nos falaram que nessa época “os veranistas ficavam
lá na rua de baixo, de frente pro mar”, geralmente em casas de nativos da Pipa, que as
cediam para essas pessoas, por existir uma relação de amizade e proximidade. Porém,
no nosso entendimento, essa relação passou a ser de “compadrio”, uma vez que, ao se
“aproveitar” desse vínculo de amizade, aqueles veranistas se sentiam no direito de
deslocar os nativos de suas casas para as ocupar. Muitas vezes, essa ocupação perdurava
por todo o mês de janeiro.
Com o tempo – a partir da década de 1950 - os veranistas começaram a
comprar as casas dos nativos que ficavam à beira mar, para aí fazer suas casas de
veraneio, que aqui denominamos de “moradias de segunda residência”. Este tipo de
moradia, segundo Tulik (2000, p. 137), é “[...] um alojamento turístico particular,
utilizado temporariamente nos momentos de lazer, por pessoas que têm domicílio
permanente num outro lugar”.
Ao dialogarmos com uma moradora, a interrogamos sobre o que levou os
nativos saírem das casas que ficavam à beira-mar. No momento desse diálogo, nos

encontrávamos à “beira da praia” e, antes de responder, ela deu um longo suspiro que,
ao nosso ver, transpareceu um misto de nostalgia e resignação e, assim falou:
- “Essas casas tudo é de veranistas, é de Natal, de Goianinha (figura 15).
A maioria é de Goianinha. Antes tudo aqui era de nativo, mas agora foi tudo vendido
por preço baratinho. Isso porque antes era tudo casa de palha e quando a maré subia
invadia as casa, a casa do meu pai mesmo, era de palha e o chão de areia [...] Antes
era tudo difícil, como a gente não tinha dinheiro o jeito era vender as casas pros
veranistas e ir morar lá em cima, depois foi crescendo e o povo de fora começou a
comprar as casa também lá de cima e a gente foi lá para a parte de trás. Nas terrinhas
que a gente tinha. Lá só é ruim porque é mais longe. Mas tem água e tem energia”.

Foto: Maria Cristina (fev./ 2002).

Figura 15 – Novas territorialidades: casas de veranistas na
Praia da Pipa/RN

A fala dessa moradora revela o processo de desterritorialização e
reterritorialização que se processou na Praia da Pipa. Nessa época, era comum que as
pessoas mais abastadas possuíssem residências na sede do município e terem um local
para descanso, como acontecia, por exemplo, com os antigos barões do café que
possuíam suas propriedades na zona rural e a casa na “corte”. Assim, ao adquirir um
lugar de descanso e lazer, essas pessoas, a elite de Goianinha, acabaram por afastar a
comunidade nativa do núcleo central da comunidade. Assim, as pessoas oriundas do
lugar foram cada vez mais se expandindo para locais mais afastados.
O processo de territorialização, que começa a ocorrer na Praia da Pipa,
provocado pelos veranistas, promove, também, um processo de segregação

socioespacial, uma vez que os nativos começaram a mudar-se para “a rua de cima”,
ficando a rua “de baixo” (orla marítima) como território ocupado por veranistas
Aqui começa, também, uma relação conflituosa entre os nativos e os
veranistas, pois a partir de então, deixa de ser uma relação de amizade, para ser uma
relação de “compadrio”, passando a existir dominadores e dominados.
Ao serem interpelados como era a relação entre os nativos e os veranistas
oriundos de Goianinha, assim nos relataram alguns moradores:
- “O pessoal de Goianinha brigavam muito com os pipenses, era uma
rixa danada”.
- “Aqui era manobrado por Goianinha, era tudo manobrado por
Goianinha”.
- “Quando nós era de Goianinha, era tudo difícil. Só melhorou mais
quando passou a ser de Tibau”.
Os relatos desses moradores evidenciam a relação conflituosa que estava
em jogo nesse lugar. Por ser Pipa uma “simples comunidade” pesqueira que, à época,
estava subordinada ao município de Goianinha, refletia nas relações entre os moradores
dessas localidades, o poder de influência político-econômica que esse exercia sobre
aquele. Quando os veranistas chegavam na Pipa, se sentiam como se estivessem no
próprio “quintal” de casa, estando os nativos ali para lhes servir.
O fato é que foram os veranistas de Goianinha que vieram formar esse
novo território – o território do veraneio, das moradias de segunda residência, onde a
paisagem natural de Pipa começa a ser apreciada e consumida por pessoas externas a
ela, passando também, a ser o lugar de lazer dessas pessoas. Aqui, o lazer passa a ter seu
sentido modificado, o qual deixa de ser marcado pela espontaneidade para ser uma
atividade em que figura o consumo do lugar.
Paiva (1997, p. 50) ao falar sobre os veranistas iniciais de Pipa, assim
relatou,
[...] Os pipeiros que alugavam suas casas eram aqueles que tinham
melhores condições na localidade. Suas casas, construídas de taipa,
eram grandes e se diferenciavam das casas da maioria dos moradores
[...].

Apesar desse novo processo de territorialização, esse momento se dá de
forma muito incipiente, sem provocar grandes alterações socioespaciais na comunidade
- mesmo ficando claro que a “rua de baixo” passou a ser território de veranistas e a “rua

de cima” dos nativos. E a Pipa ainda fica com “cara” de comunidade pesqueira, sem
grandes transformações, uma praia semi-desértica.
Surge ainda nesse período, outra forma de ocupação para os nativos – as
mulheres passam a trabalhar nas casas de veranistas fazendo o serviço doméstico, e os
homens trabalhando na construção civil, para “embelezar as casas, melhorando seu
aspecto”, como assim afirmou um nativo. Além dessas novas funções, surgem as
figuras de “caseiros, aquelas pessoas responsáveis por pastorar as casa dos
veranistas”. É, uma nova configuração socioespacial começa a se desenhar nesse lugar.
Depois dos veranistas de Goianinha, começaram a ir para a Pipa, na
década de 1970, os surfistas, marcando o inicio do terceiro momento de uso do
território. A partir daqui, esse lugar passa a ser um território dos surfistas, do “turismo
alternativo”, que para Paiva (1997) ocorre quando os freqüentadores do lugar renunciam
“à grande parte da infra-estrutura turística e se alojam de acordo com os hábitos locais”
(p.64). Esse grupo de forasteiros passam a participar da vida cotidiana desse lugar,
porém, pouco interferindo na constituição do território. Segundo Krippendorf (2001), o
turismo alternativo se dá principalmente em países do terceiro mundo e se diferencia do
turismo de massa, uma vez que se procura percorrer caminhos diferentes, muitos deles
até inexplorados; é um turismo de aventura, que não necessita dos ditames impostos
pelo “mundo civilizado”, estando mesmo bem longe dele.
Ao nosso entendimento, o “turismo alternativo” que se expandiu na Praia
da Pipa na década de 1970, com a chegada dos surfistas e “amantes da natureza”,
coaduna-se com a prática do movimento hippie, denominado de contracultura, o qual
tinha como principal bandeira a contestação e a ruptura de valores dominantes na
sociedade. Assim, como forma de contestação, buscavam-se lugares inexplorados e
afastados, que estivessem longe do caos da sociedade moderna, numa maior valorização
ao que era da natureza.
A “descoberta” do cenário da Pipa por esses novos atores, que
encontraram nessa praia, até então “selvagem”, cenário perfeito para curtir a paz e a
tranqüilidade da natureza praticamente intocada, marca um novo processo de
apropriação e construção do território (figura 16).
Até então, essa praia não passava de uma simples comunidade pesqueira,
que não possuía infra-estrutura alguma para receber “turistas”. Nessa época, como já foi
salientado, só havia as casas dos moradores nativos e algumas casas de veraneio. O
turismo até então existente era do tipo “alternativo”, ou seja, com acampamentos ou

hospedagem de turistas nas varandas das casas de alguns moradores locais, funcionava,
assim, como alternativa econômica de melhoria da renda familiar, fazendo também com
que os visitantes pudessem conhecer o ambiente e participar do modo de vida local.
Ao indagarmos sobre os primeiros surfistas que chegaram em Pipa, assim
nos relatou uma nativa:
- “O primeiro surfista a chegar por aqui foi Pirão. Ele passava dando
rasante em seu avião, jogando bilhetes e flores para a filha de Dirce, avisando que iria
chegar. Ele foi o primeiro. Depois de Pirão, veio Farmácia, Joca e Lucrécio”.
Segundo essa moradora, Pirão ia para a Pipa e se hospedava na casa de
uma nativa, o que expressava a relativa harmonia na convivência entre surfistas e
nativos.
Ainda sobre os surfistas que chegavam a Pipa, Paiva (1997, p. 64)
afirmou que
Eles contavam também com a ajuda dos habitantes locais para pequenos favores, como
a preparação de refeições. Em agradecimento, davam aos nativos presentes ou dinheiro.
As relações estabelecidas entre os moradores locais e os outros ainda não tinham
adquirido um caráter comercial, lucrativo.
A partir daí, Pipa passou a ser divulgada por esses novos freqüentadores
que a cada ano voltavam, trazendo novos visitantes para esse lugar para explorar esse
paraíso que, até pela sua própria configuração espacial – circundada por falésia – era um
lugar isolado.
Sobre os surfistas freqüentadores da Pipa, Paiva (1997, p. 63-64) ainda
afirma que
Eles vinham de outros países e de outras partes do Brasil, quase sempre
no verão, e apresentavam um estilo próprio, na maneira de se vestir, de se comunicar e
de se divertir, divergindo dos veranistas (os assíduos freqüentadores) e da população
local.

Figura 16-: O uso do solo e a “mancha” urbana da localidade de Pipa na década de
1970

Esses freqüentadores passaram a divulgar a Praia da Pipa como um lugar
inexplorado, um paraíso tranqüilo e sem poluição [...].
Fica evidenciado, assim, que desde essa época, a divulgação da Pipa se
deu muito mais pela “propaganda boca-a-ouvido”, do que por uma propaganda
massificada pela mídia como vem ocorrendo mais recentemente.
A descoberta das condições ambientais desse lugar, por parte de alguns
surfistas que buscavam paz, tranqüilidade, e muita natureza, fez com que muitos que
iam “curtir uma onda” terminassem gostando e ficando nesse lugar. A partir daí, essas
pessoas começaram a adquirir casas e terrenos, em Pipa, para fixar residência ou mesmo
abrir seu “próprio negócio” – como bares, restaurantes, lojinhas, artesanatos e etc. – o
que fez expandir os primeiros marcos de uma atividade que iria provocar uma mudança
na Praia da Pipa – o Turismo.
Foi a partir do final dos anos de 1980 e durante os anos de 1990, até os
dias atuais, que a Praia da Pipa começou a ser vista como uma área de grande
potencialidade turística, marcando o quarto momento dessa história.
A partir daquele momento, os olhos de parte de turistas brasileiros e do
mundo se voltam para esse paraíso natural. Na realidade, foram os turistas estrangeiros
(portugueses, alemães, italianos, franceses, principalmente) e de outros Estados do
Brasil, os primeiros a conhecer, gostar e voltar para Pipa, iniciando assim a
implementação de moradias de segunda residência, estabelecimentos de hospedagem e
alimentação que, na maioria dos casos, são de propriedade de pessoas de fora do Estado
do Rio Grande do Norte e de fora do país.
Em termos nacional e global, a década de 1980 sinaliza para a
preocupação com as questões ambientais, reflexo da conferência de Estocolmo sobre o
meio ambiente, ocorrida na década de 1970. Assim, há uma maior valorização dos
elementos da natureza e uma busca aos paraísos ecológicos. Aqui no Brasil, é a partir de
1985 que se inicia as discussões a respeito do Ecoturismo, com preocupações
preservacionistas e desenvolvimentistas.

Este é o marco inicial do atual momento de territorialização da Pipa,
onde a paisagem natural – sol, mar, falésias, vegetação - desse lugar tornou-se o
principal recurso a ser explorado pela atividade turística.
Foi a partir daí que começou, nessa praia, a expansão de equipamentos
turísticos assinalando o processo do “grande descobrimento” das belezas naturais,
tranqüilidade e isolamento dessa área, onde o sol, o mar e o clima proporcionavam
cenários perfeitos para o lazer e o descanso (PAIVA, 1997). A partir de então o turismo
começa a assumir papel de comando na reprodução espacial da Pipa, articulando e
subordinando parcelas do espaço (promovendo uma distinção abissal entre as áreas),
dando impulso, em alguns momentos, a uma “artificialização” do espaço, resultante de
(re)arranjos espaciais que procuram atender a novos atores e novos consumidores locais,
regionais, nacionais e internacionais.
Objetos e ações vão dando uma nova configuração ao lugar, promovendo
transformações estruturais e funcionais na paisagem para atender às necessidades de
produzir, consumir, habitar e viver – inerentes ao processo da nova ordem global, a qual
impõe aos lugares uma única racionalidade através do sistema de redes, que, ao mesmo
tempo que viabiliza o circular e o comunicar, também exclui.
No Nordeste brasileiro, a atividade turística começa a se expandir desde
os anos 1980, onde se tem “[...] explorado bastante os seus recursos naturais em nome
do turismo” (SILVA, 2000, p. 18), privilegiando as áreas litorâneas, que passam a
receber incentivos públicos e privados. Nesse mesmo período, essa atividade começa a
se desenvolver no Rio Grande do Norte, que passa a se integrar ao Prodetur-NE,
conforme discutiremos mais adiante.
Portanto, é somente a partir da década de 1990 que a atividade turística
se consolida na Praia da Pipa, passando a ser vedete do turismo nacional e internacional.
Na realidade, essa nova atividade econômica desponta no cenário nacional, e em
especial no Nordeste, que passa a explorar seus recursos naturais – sol e mar – como
principal atrativo turístico. Aqui se configura uma nova divisão social e territorial do
trabalho, uma nova feição socioespacial, onde diversas cidades e comunidades são
(re)produzidas para atender a uma nova demanda, a uma nova função.
A paisagem da Pipa passa a ser vista como mercadoria a ser consumida
pelos turistas exigindo a construção de uma ampla infra-estrutura do ponto de vista de
hotéis, pousadas, bares, restaurantes etc., configurando uma nova territorialidade e um
novo arranjo espacial.

Esse (re)arranjo espacial tem apresentado, como resultado, mudanças
socioespaciais decorrentes da especulação imobiliária; impactos no meio ambiente
(construções em áreas de fragilidade ambiental); substituição das atividades
econômicas, anteriormente existentes (da pesca para o turismo); novos padrões de
consumo (inserindo hábitos alheios à população nativa, como a prática do surfe e o
freqüentar boates); congestionamento de trânsito; transformação na morfologia do
distrito, como também, segregação socioespacial da população nativa, isto é, a
população nativa é afastada de seu local de moradia e de sua atividade de origem,
muitas vezes vendendo suas casas ou terrenos, e deslocando-se para outros locais mais
afastados do núcleo central do povoado, sem nenhuma infra-estrutura básica para a
sobrevivência, passando a participar cada vez mais da economia informal, enquanto
seus valores culturais aos poucos são substituídos – submetendo-se aos novos,
difundidos por migrantes e estrangeiros.
A praia da Pipa vive um processo de urbanização, subordinado à lógica
da atividade turística – em que esse núcleo urbano se desenvolve em função do
consumo das paisagens e lazer - , que faz emergir um novo modo de vida urbano, novas
paisagens e, por conseguinte, em novo território – o território turístico - marcado pela
descaracterização do lugar. Ressaltamos que esse modo de vida urbano trouxe à
localidade da Pipa as inovações tecnológicas dos meios de comunicação – Internet,
parabólica, telefonia móvel (figura 17) – que, no nosso entendimento, contribuem
também para as mudanças no comportamento e para os novos padrões de consumo da
população local.
O recente processo de produção do território da Pipa nos faz vislumbrar a
formação de um lugar cosmopolita, que faz conviver num mesmo lugar atores sociais,
os mais diversos, configurando um espaço híbrido que se faz refletir na paisagem,
através do surgimento de novos cenários socioespaciais que ora se descortinam em Pipa,
os quais, nos ajudarão a refletir sobre o processo de produção territorial desse lugar.

Foto: Maria Cristina (jul./2002).

Figura 17 – A “torre” de telefonia móvel expressa uma
nova configuração na paisagem
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“No começo dos tempos históricos, cada grupo humano
construía seu espaço de vida com as técnicas que inventava
para tirar do seu pedaço de natureza os elementos
indispensáveis à sua própria sobrevivência. Organizando a
produção, organizava a vida social e organizava o espaço, na

medida de suas próprias forças, necessidades e desejos. A
cada constelação de recursos correspondia um modelo
particular. Pouco a pouco esse esquema se
foi desfazendo: as necessidades de comércio entre
coletividades introduziram nexos novos e também desejos e
necessidades e a organização da sociedade e do espaço tinha
de se fazer segundo parâmetros estranhos às necessidades
íntimas do grupo. Essa evolução culmina, na fase atual, onde
a economia se tornou mundializada, e todas as sociedades
terminaram por adotar, de forma mais ou menos total, de
maneira mais ou menos explícita, um modelo técnico único
que se sobrepõe à multiplicidade de recursos naturais e
humanos”.
(SANTOS, 1998, p.18).

A

epígrafe acima retrata um pouco a realidade do processo de
(des)territorialização que vem se configurando em Pipa/RN,
uma vez que um novo processo produtivo tem procurado
moldar, influenciar e controlar indivíduos e pessoas desse

território, através do desenvolvimento da atividade turística, a qual tem tido notável
expansão, no decorrer dos últimos vinte anos, na área em estudo. Simultaneamente se
processa, nesse espaço territorial, um período de substituição e decadência das
atividades de agricultura e pesca, conforme aludimos anteriormente.
Queremos chamar atenção ainda para a referida epígrafe, pois mesmo
que retrate uma realidade diferente da do contexto da (des)territorialização que se
processa em Pipa, no nosso caso específico, ela responde a outro propósito: o de chamar
atenção para o fato de que, a cada momento produtivo existam espaços específicos.
Assim, os usos que o ser humano faz da natureza evoluem e modificam com a história
do ser humano, tornando-os universais/unos, influenciando nas bases territoriais da vida
humana que passa a redefinir lugares, provocando a territorialização de parcelas do
espaço e (des)territorializando outros, segundo a lógica do capital, tornando a natureza
“socialmente fragmentada”, como assim afirmou Santos (1998, p. 19).
A respeito do processo de desterritorialização, assim pontuou Corrêa
(1994, p. 252), é “[...] a perda do território apropriado e vivido em razão de diferentes
processos derivados de contradições capazes de desfazerem o território”.
É assim que vem se processando os usos da natureza na Praia da Pipa.
Ontem, o mar era lugar de trabalho, era meio de subsistência. A praia servia para os

nativos fazerem brincadeiras, contar “causos”, aguçar a veia artística sem a preocupação
de parecer belo, de se “mostrar” para outros. Era brincadeira, era festa. Hoje,
literalmente o “mar não está para peixe”. É lugar do surfe, do jet-ski, dos passeios de
barcos (lotados de turistas), do banho de mar do “gringo”, do turista, dos que “vem de
fora”, do contemplar. Nas falésias se pratica o rapell.
A natureza é maquiada, transformada e degradada para dar lugar a um
novo território, o território turístico. Configura-se assim, a formação de uma “nova
territorialidade” que para Andrade (1998, p.45) significa um conjunto de novas “[...]
práticas e expressões materiais e simbólicas capazes de garantirem a apropriação e
permanência de um dado território por um determinado agente social”.
A presença de hotéis, pousadas, shopping, boates, bares e restaurantes ao
longo da orla, na avenida principal, nas bordas das falésias, no chapadão, na “mata”, e,
em todos os recantos de Pipa, põe em evidência o processo de construção de uma nova
territorialidade nesse lugar (figura 18).
Assim, é baseado nesse contexto que continuaremos a análise do
processo de (re)produção do território de Pipa, tomando como ponto de partida para o
desenvolvimento deste texto a afirmação de Carlos (1994, p. 33) de que “[...] o espaço
geográfico não é nem eterno, nem inerte e imóvel, e tampouco natural, mas um produto
concreto de relações sociais historicamente determinados [...]”, onde parcelas do espaço
é apropriado constituindo novos territórios, isto é, novas territorialidades.
Portanto, nesta parte do nosso trabalho, procuraremos evidenciar tanto a
evolução da atividade turística no território da Pipa, colocando em destaque as políticas
do turismo e as suas contribuições no processo de construção de novas territorialidades;
quanto os novos atores e os novos cenários socioespaciais que se descortinam com a
mais recente expansão dessa atividade, a qual vem produzindo um novo território: o
território do turismo.

Foto: Maria Cristina (jul./2001).

Figura 18 – Novos atores, novas territorialidades, equipamentos turísticos e
meios de hospedagem: uma nova paisagem do lugar

Como afirmou Santos (1994, p.17) “[...] a história do homem sobre a
Terra é a história de uma rotura progressiva entre o homem e o entorno [...]”, e a Praia
da Pipa se enquadra nessa afirmação, uma vez que a expansão do turismo provocou uma
ruptura nesse lugar, onde podemos observar um processo de transformação “de
pesqueiro a turístico...e a construção de um novo território em Pipa”.

3.1 Políticas do turismo e a construção da territorialidade turística

A origem histórica do turismo é vista por muitos como algo bastante
longínquo, algo que já existia antes mesmo da era Cristã, quando já naquela época,
pessoas se deslocavam de um lugar para outro em busca de diversão, lazer e
contemplação tanto das paisagens, quanto das obras da arquitetura.
Castelli (1986) aponta alguns exemplos de viagens empreendidas nesse
período que, no seu entendimento, já se configuravam como atividade turística: a Grécia
Antiga que atraía pessoas de várias regiões para seus jogos e festivais; e a Roma antiga

que já era alvo de interesses de pessoas que moravam em outras regiões por seus
grandiosos circos que comportavam um grande número de pessoas. Além do mais, já
naquela época, os romanos produziam espaços destinados ao lazer, como por exemplo,
nas praias do mediterrâneo, criando ainda as vias de acesso e meios de transportes mais
confortáveis, procurando proporcionar maior comodidade para quem viajava. Aqui se
iniciou uma forma incipiente de organização da atividade turística, onde parcelas do
território começaram a se estruturar para receber e abrigar os visitantes que para ali se
dirigiam.
Assim, para tornar o lugar mais atrativo e fomentar o desenvolvimento
do turismo é necessária a criação de sistemas de objetos que dêem suporte a essa
atividade, como meios de hospedagem e alimentação, bem como infra-estrutura para a
locomoção dos visitantes. Mesmo de forma bastante primária, desde tempos remotos,
parcelas do território eram apropriadas e modificadas para proporcionar mais conforto
aos visitantes, conforme aludimos anteriormente
A concepção atual do turismo, ou seja, o turismo encarado como
atividade econômica, social, cultural e, principalmente, de lazer, vai aparecer a partir da
Revolução industrial e urbana, onde “[...] o lazer [...] surge da relação tempo de trabalho
– tempo livre” (CASTELLI, 1986, p.16).
A esse respeito Rocha Neto (1997, p.27) nos fala que
a emergência e fortalecimento do turismo enquanto atividade
econômica de massa deveu-se, sobretudo, ao violento processo de
urbanização que alimenta a construção de novos valores sócioculturais, amparados na alienação gerada pelo capitalismo industrial.
Dentre estes valores estão o lazer e a diversão, que tornam-se
sinônimos de status para quem dele pode desfrutar.

O lazer passa a ser uma conquista da classe trabalhadora ao mesmo
tempo em que vai se tornar uma atividade altamente elitista e excludente. A classe
trabalhadora não detém de meios para usufruir de certas atividades de lazer que
impliquem em gastos. No entanto, é necessário ao capital que haja esse
“reabastecimento” de energia, e um descanso físico e mental para um bom desempenho
nas atividades de trabalho e, principalmente, para uma maior extração da mais-valia.
O ócio é condenado pelos defensores do trabalho, uma vez que, como
salienta Galbraith (1989), todo o tempo de ócio (tempo livre de trabalho) deveria ser
utilizado para mais trabalho, para aumentar a possibilidade do consumo dos produtos
industrializados e da acumulação capitalista.

Assim, o ócio somente seria interessante para o capitalismo quando fosse
ocupado por atividades de consumo comercializáveis, baseadas em tecnologias cada vez
mais sofisticadas.
A partir do advento das novas tecnologias, a exploração da mais-valia
absoluta diminuiu, contribuindo para o deslocamento da força-de-trabalho do setor
secundário para o terciário. Assim, a exploração do “tempo do ócio” (tempo livre) passa
a ter significado importante para o processo de acumulação.
Para Souza (1997, p.56), “[...] o fato é que o ócio, com o tempo, deixou
de ser um elemento fundamentalmente de formação e enriquecimento cultural, passando
a ser um elemento de consumo com apelos de liberdade e, em certos casos de formação
cultural”. Deste modo, o ócio tem seu sentido modificado, passando a ser capturado
pelo capitalismo através da indústria do turismo, onde imagens, paisagens e cenários
passam a ser vendidos como forma de descanso e reposição de energia.
Assim, era necessário que o turismo se desenvolvesse de forma mais
organizada, passando a se estruturar como uma atividade onde os territórios turísticos
pudessem a se constituir e se (re)organizar para dar conta do “tempo livre”, como falam
alguns, ou, do “tempo do ócio”, como falam outros, sendo esse tempo destinado ao
lazer, ao descanso e às obrigações sociais (CASTELLI, 1986, p.31).
A expansão e desenvolvimento do comércio, na década de 1970, fez
emergir novas necessidade para que a rentabilidade do setor fosse resgatada. Assim, há
um retorno às suas origens como atividade social integrada a outras, tais como: lazer,
diversão, alimentação, cultura, entre outros.
No princípio, o turismo fazia usos de territórios “constituídos para outros
fins”; com o tempo, especialmente a partir da Segunda Guerra Mundial, essa atividade
deixa de ser “usuária passiva dos territórios” e passa a ser uma (re)organizadora de
espaços e consumidora de paisagens, provocando processos de territorialidades e
desterritorialidades, ou seja, parcelas do espaço passam a ser exclusivamente
consumidas, produzidas e apropriadas pelo o turismo, muitas vezes remanejando
antigos usos, provocando “artificialização da paisagem” e mesmo a exclusão social. O
turismo passa a ser um novo agente condicionador do (re)ordenamento do território.
A busca pelo lazer e pela recuperação do desgaste promovido pela vida
cotidiana, especialmente nas pessoas que habitam os grandes centros urbanos, faz com
que parcelas da população, em várias partes do mundo, saiam em busca de novas
paisagens e novos ambientes. Para isso parcelas do espaço foram ocupados, apropriados

e (re)ordenados, visando atender cada vez mais às exigências de novos “consumidores
das paisagens”. No entanto, muitas vezes, essa ocupação, apropriação e (re)ordenação
dos espaços se deu (e se dá) de forma impactante, sem planejamento e sem critérios, o
que vem provocando conflitos entre os nativos, os agentes turísticos e os turistas, se
fazendo necessário a intervenção do poder público como forma de regular a ocupação e
produção desses espaços.
Esta intervenção, segundo Cruz (2000, p.41), acontece nas modalidades
de participação – a partir da exploração de algum equipamento turístico -; de indução –
através de incentivos fiscais e financeiros - e de controle – atuando como regulador da
atividade turística. Analisando essa mesma questão, Carlos (1994, p.15) assinala que o
papel do Estado na produção do espaço é o de gerenciador das crises e propiciador das
condições gerais de reprodução do capital.
A intervenção do poder público não tem significado que os “problemas”
sejam resolvidos e que os conflitos gerados por essa ocupação tenham sido
minimizadas. Ao contrário, muitas vezes as políticas públicas vão de encontro aos
interesses da população dos lugares turísticos, em favor dos interesses de grupos
hegemônicos que controlam os equipamentos turísticos.
Ancorados no binômio “emprego e renda” como o grande filão a ser
explorado pela atividade turística, o poder público e a iniciativa privada vão investindo
e propagando o turismo como solução e alternativa viável, em especial nas áreas mais
pobres - como por exemplo, nos países subdesenvolvidos e, mais particularmente, no
Nordeste brasileiro, que são áreas de grandes contrastes econômicos e socioambientais.
O turismo é uma atividade econômica recente no Brasil; ganhou status de
atividade econômica organizada somente a partir de 1958, no governo de Juscelino
Kubitschek (1956-1961), quando da implementação da Combatur, numa tentativa de
operacionalizar essa atividade. Apesar da visão futurista do grande potencial brasileiro a
ser explorado pelo turismo, pouco ou nada foi feito de concreto para se organizar essa
atividade nessa época, uma vez que esse órgão se limitou à regulamentação de agências
de viagem.
Foi somente em 1966, com a criação da Embratur, à época vinculada ao
Ministério da Indústria e do Comércio, que o Estado passa a intervir no turismo através
de ações e projetos, como por exemplo, atuando na concessão de incentivos fiscais e
financeiros.

Em escala nacional, os estados passam a criar empresas do turismo como
forma de incremento do turismo local, o que veio provocar a criação de uma CTI/NE –
que tinha por objetivo propor ações conjuntas dos estados da região. Esse momento
coaduna-se com o “boom” econômico – em escala global - que sucede à Segunda
Guerra Mundial (RODRIGUES, 2000, p.147), o qual deu um maior incremento ao
turismo. Porém, apesar desse avanço na tentativa de incrementar o turismo nacional, as
ações implementadas, nesse momento, ainda eram bastante incipientes e pouco ou nada
surtiu de efeito para a organização e a dinamização dessa atividade.
No Brasil, o turismo interno só começa a despontar a partir da década de
1970, no período do chamado “Milagre Brasileiro”, dentro do período governado pelo
regime militar (1964-1985) que se instalou aqui no Brasil. Esse momento se
caracterizou pelo processo de crescimento da indústria brasileira, provocando mudanças
na ordem política, econômica, social e cultural local, o que vai refletir no boom do
turismo nacional: onde as redes de transportes vão sendo ampliadas e modernizadas,
facilitando o fluxo de turistas para as diversas áreas do país e provocando a
disseminação de moradias de segunda residência e loteamentos, de um lado, mas
também de especulação imobiliária e degradação socioespacial, de outro.
O período dos governos militares no Brasil foi marcado pela falta de
democracia, prisões arbitrárias, torturas e, também pela realização de obras faraônicas
com destaque para as construções de hidrelétricas e rodovias, como a Transamazônica,
por exemplo. Essas obras, viriam servir como infra-estrutura essencial para alavancar o
desenvolvimento da indústria e do turismo nacional, além de agudizar a dependência
econômica do país em relação às grandes potências, uma vez que eram necessários
empréstimos internacionais para o financiamento dessas obras.
No Governo de Ernesto Geisel (1974-1979), foi criado o Fungetur como
forma de financiar e estimular o desenvolvimento da atividade turística no Brasil. Além
disso, incentivos fiscais foram concedidos a empreendedores da área de turismo, o que
provocou a disseminação de empreendimentos na área hoteleira, porém, concentrados
basicamente na região Centro-sul do Brasil.
Foi em 1974 que, no II PND, o governo dá uma atenção diferenciada à
região Nordeste, por reconhecer o grave quadro social dessa região. Nesse contexto, o
turismo é apontado como uma possibilidade para o desenvolvimento local “pautado no
acervo de belezas naturais das suas praias, que permanecem ensolaradas por quase todo
o ano” (MARCELINO, 1999, p. 147).

Assim, o então BNB - fez investimentos em campanhas publicitárias –
nacionais e internacionais – para promover o turismo na região. No entanto, ainda
faltava a infra-estrutura necessária para o desenvolvimento das atividades ligadas ao
turismo. A região tinha as potencialidades naturais para o desenvolvimento da atividade
turística balizada pelo binômio “sol e mar”, porém, faltavam os equipamentos turísticos,
como hotéis, restaurantes, estradas e pessoal qualificado. Foi então que o BNB, em
parceria com a Sudene, abriu linhas de créditos para financiamentos de hotéis e
equipamentos turísticos, ampliando a infra-estrutura de apoio à exploração do turismo.
O período da ditadura militar foi marcado por um processo de
crescimento econômico no país onde o PIB chega a ocupar o oitavo lugar no ranking
das nações, esse crescimento econômico, no entanto, não foi acompanhado pelo
desenvolvimento social, de forma que a desigualdade social e a dívida externa vieram a
crescer em níveis assustadores. Esse cenário da economia nacional vai influenciar
também na atividade turística local, uma vez que restringe cada vez mais o número de
pessoas que podem usufruir do turismo e do lazer, provocando a redução de
investidores e investimentos nesse setor.
Marcelino (1999, p. 148) traduz muito bem o significado das décadas de
1970 e 1980, para o turismo na região Nordeste. Senão vejamos:
A partir dos anos 70, o turismo inicia o seu crescimento na Região
Nordeste, atravessando três fases distintas. A primeira compreende a
institucionalização da atividade caracterizada pela intervenção do
Estado, via agências governamentais, Banco do Nordeste do Brasil e
Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, direcionada para
a formação de recursos humanos, campanhas promocionais,
incentivos fiscais e financeiros e construção e/ou conclusão de
rodovias federais. São implantados neste período, organismos oficiais
integrados ao Sistema Nacional de Turismo e são construídos os
primeiros hotéis. A Segunda fase, acontecida nos anos 80,
compreende a expansão da infra-estrutura turística e integração da
região ao mercado interno. A terceira se inicia com a construção de
hotéis ligados às empresas que controlam o mercado do turismo
internacional. O Nordeste passa a ser uma boa opção tanto para o
investimento de capital quanto para a realização das aspirações de
lazer das sociedades nacionais e internacionais.

Durante os anos 80, período denominado de “década perdida”, pela forte
recessão econômico-social que se seguiu ao “milagre brasileiro”, o turismo ganha um
grande impulso, isto porque começa a ser propagada como uma atividade capaz de
reerguer a economia do país que, nesse momento, entrava em crise.

Marcelino (1999, p. 147) dá a dimensão do impulso do turismo na região
Nordeste, através dos investimentos do governo. Diz ela que:
Os investimentos públicos para o Nordeste no setor de transportes,
ampliando ou melhorando as estradas estaduais e municipais,
facilitaram o fluxo de veículos para essa região. Além destes, de
acordo com o Anuário Estatístico da EMBRATUR, os incentivos
fiscais e financeiros para o Nordeste chegaram a representar em 1984,
40,5% dos incentivos realizados em todo o Brasil; em 1985, 57,1% e,
em 1986, 42,2%.

Nessa ocasião, a natureza que era colocada pela mídia, como a grande
vilã das mazelas do povo brasileiro - em especial ao nordestino que habita a região do
semi-árido, pelos anos alternados de estiagem e enchentes que assolavam a região –
passa a ser encarada como algo que poderia salvar o povo da miséria e da fome, a partir
da geração de emprego e renda.
A partir daí a natureza se mercantiliza como forma de proporcionar uma
nova opção de lazer e descanso, especialmente no Nordeste, com o binômio sol e mar, e
na região Norte – com a Amazônia e o turismo ecológico.
No final da década de 1980, foi criado o FNE, uma linha de
financiamento voltada para o setor industrial e de turismo dessa região como forma de
“[...] contribuir para o desenvolvimento econômico e social do Nordeste”, priorizando
as micros e pequenas empresas nacionais (CRUZ, 2000. p. 73). Assim, intensificam-se
as construções de hotéis, pousadas, resorts e, mais tarde, parques temáticos como
atrativos turísticos e (re)ordenadores de espaços para essas regiões, através de
investimentos por parte da iniciativa privada, muitas vezes financiados pelo poder
público, através de linhas de crédito.
No Nordeste, esses empreendimentos ficaram conhecidos como
megaprojetos turísticos, os quais vêm atuando como mola propulsora da (re)organização
socioespacial, pautada por um novo uso do território, o qual é extremamente perverso e
excludente, carregado de contrastes e conflitos.
No Rio Grande do Norte, um exemplo de megaempreendimento foi a
implementação, no final da década de setenta, do projeto Parque das Dunas – Via
Costeira. Ação empreendida por empresários e pelo poder público local, com a
construção de uma rodovia de 15 km, a Via Costeira, fazendo a ligação entre as Praia de
Ponta Negra e Areia Preta, dando condições para a instalação de hotéis de luxo no local,
tornando-se assim, principal corredor turístico de Natal.

Nesse período, a PNT enfatiza essa atividade como geradora de emprego
e divisas. O Governo passa a investir no turismo interno, gerando e alocando recursos
financeiros através de estímulos fiscais, além de promover o planejamento e o
(re)ordenamento dos territórios com potencial turístico. No final da década de 1980, o
PIB gerado pelo turismo era da ordem de 1 bilhão e 590 milhões de dólares. Apesar
desse montante, as verbas destinadas para o desenvolvimento desta atividade ainda eram
insuficientes, e, no final da década de 1980 foram reduzidos e, posteriormente, extintos
os incentivos fiscais para o turismo (EMBRATUR, 1996).
Da criação da Embratur, na década de 1960, até o início da década de
1990, as ações implementadas para a consolidação de política nacional do turismo
foram frágeis e de pouco efeito, o que pode ser apontado como um dos entraves para o
desenvolvimento e a solidificação do turismo nacional.
É só no governo de Fernando Collor de Melo (1990-1992) que a Política
Nacional de Turismo toma um novo impulso, passando a ser objetivo principal da
Embratur, que, além de ter como meta o desenvolvimento do turismo nacional, agrega a
intenção de utilizá-la como meio para diminuir as disparidades sociais, através da
“geração de emprego e renda”. Além disso, tenta promover um acesso ao turismo de
maneira mais massificada.
A grave crise econômica pela qual o Brasil passava, nesse período,
dificultou a definição de uma política econômica consistente (RODRIGUES, 1997, p.
150), que apontasse para uma solução do caos econômico e social nacional. Neste
quadro, o turismo novamente é evidenciado como o grande filão a ser explorado, com a
abertura ao capital internacional e aos financiamentos do FMI, BID e do BIRD,
organismos internacionais financiadores e fiscalizadores da dívida externa do Brasil.
Deste modo, toda ação e toda tentativa de se criar leis e mecanismos de uma política
para os diversos setores da economia brasileira teria que ter a anuência dos referidos
organismos.
Em 1992 o Governo Federal cria o Plantur que surge para “[...]
disciplinar o turismo, tanto no setor privado, quanto no setor público” (RODRIGUES,
1997, p. 151), criando parcerias e estabelecendo metas que envolvessem os níveis
econômicos, sociais, ambientais e culturais. Até então, o turismo se desenvolvia com
ações isoladas, partindo muito mais da iniciativa privada ou de determinados órgãos ou
esferas do governo. O referido plano estava alicerçado em sete programas: Programa
Pólos Turísticos, Programa Turismo Interno, Programa Mercosul, Programa

Ecoturismo, Programa Marketing Internacional, Programa Qualidade e Produtividade
do Setor Turístico, Programa de Formação de Recursos Humanos para o Turismo.
Embora essas ações sejam consideradas como um avanço na política do
turismo nacional, podemos assinalar que os entraves permaneceram. Isso porque faltam
coerência e articulação nas ações dos diversos setores e esferas governamentais. Falta
uma maior conexão entre os ministérios, os governos de estados e as prefeituras, onde,
muitas vezes, aplicavam-se leis diferentes – e desencontradas – para os mesmos
ambientes e situações. Não havia sintonia, por exemplo, nas ações da Política Nacional
de Turismo com o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro10 que era ligado ao
Ministério do Meio Ambiente.
A esse respeito, Rodrigues (2000, p. 156) aponta como exemplo
O desmonte de dunas móveis para loteamentos de residências
secundárias e a construção de hotéis que têm causado graves
problemas ambientais. Alterado o equilíbrio ecológico, as dunas
mudam de direção e aterram, implacavelmente, povoados já
existentes, mesmo casas de veraneio, fato que vem ocorrendo em
Canoa Quebrada (CE).

Essa realidade, descrita por Rodrigues, é praticamente regra geral para
todo o litoral brasileiro, inclusive no Rio Grande do Norte, onde vem se expandindo
cada vez mais o turismo de veraneio e lazer, além de moradias de segunda residência
com toda a infra-estrutura que dá suporte a essa atividade, sem nenhuma preocupação
com a preservação ou a conservação dos ambientes costeiros. No caso de Pipa,
observamos uma progressiva expansão de meios de hospedagem nas bordas de falésias,
ambiente costeiro de grande fragilidade.
Diante dessa realidade, criou-se um impasse. De um lado tínhamos
determinados órgãos governamentais com a preocupação desenvolvimentista de
explorar os recursos naturais como mercadoria turística e, de outro lado, órgãos
governamentais

que

tinham

a

preocupação

ambientalista

e

preservacionista

(RODRIGUES, 2000). Muito se falou em ações que fomentassem o desenvolvimento e
o equilíbrio inter-regional, porém, nada se tinha de concreto que norteasse ações para
que isso se realizasse.

10

O PNGC tem por finalidade “[...] o estabelecimento de normas gerais visando a gestão ambiental da
Zona Costeira do País, lançando as bases para a formação de políticas, planos e programas estaduais e
municipais” (PNMA, 1996, p. 8).

Assim, por não haver uma sintonia entre os diversos órgãos do governo,
quanto ao desenvolvimento socioeconômico, valorização, preservação ou mesmo
conservação dos recursos naturais, muitas áreas de fragilidade ambiental começaram a
ser ocupadas e usadas, sem nenhum tipo de planejamento e gestão, o que tem provocado
impactos, muitos deles irreversíveis. O turismo – tanto interno quanto internacional estava cada vez mais em expansão no Brasil e faltava um órgão que regulamentasse os
espaços que estavam sendo ocupados e que desse um norte à essa atividade em
constante crescimento.
Na região Nordeste, alguns Governadores se uniram e, em 1993, em uma
ação conjunta entre a Sudene e a Embratur, foi criado o Prodetur-NE - que surgiu com o
objetivo maior de incrementar o turismo na região. Em torno disso se tem um discurso
econômico onde se propaga essa atividade como alternativa de geração de emprego e
renda, além do aumento nas arrecadações de impostos. Para atingir estas metas seria
necessário dotar os territórios com “potenciais turísticos” de infra-estrutura básica e de
serviços, incrementando assim o fluxo de turistas para a região.
A partir do Prodetur, podemos perceber que um novo discurso do turismo
foi evidenciado, cujo conteúdo não se resumia apenas à questão econômica mas, outros
dois argumentos foram acrescentados – o “despertar da consciência ecológica e
preservacionista” na população nativa e nos visitantes, além do “resgate e valorização
das culturas locais”. O Estado, através do Prodetur-NE, começa a ampliar a infraestrutura para fomentar o turismo na região.
Alguns aspectos podem ser pontuados no discurso desenvolvimentista do
Prodetur-Ne. O primeiro aspecto, que nós já pontuamos, é quanto ao aproveitamento
das “potencialidades turísticas” da região Nordeste (leia-se binômio sol e mar) que,
nesse momento, passa a ser vista como a grande salvadora de todo o mal existente no
Nordeste, ou seja, o sol e o mar, enfim, a natureza, passa a ser propagada e vendida
como forma de incrementar a economia local “produzindo riqueza e diminuindo as
desigualdades sociais”, como assim é apregoado pela iniciativa privada e pelo poder
público.
E aqui questionamos. Será que a população local realmente tem acesso a
alguma “fatia” desse “bolo”, ou seja, à distribuição da riqueza acima mencionada? No
nosso entendimento, não. Quando se fala em investimentos públicos voltados para o
turismo, a quase totalidade dos financiamentos é concedida a empresários consolidados,
geralmente vindos de outras regiões ou mesmo de outros países. Constata-se por

exemplo que em vários hotéis da Via Costeira em Natal, e mesmo na Praia da Pipa,
quem domina parte desses territórios são empresários que tem cadeias de hotéis,
oriundos da região sul e sudeste do Brasil e mesmo de outras partes do mundo.
A população local, que muitas vezes tem sua renda assegurada pela
pesca, agricultura ou mesmo pequeno comércio, vê sua atividade econômica suplantada
ou substituída por outras, gerando uma desigual competição, em que eles não têm
condições de concorrer. Sem renda assegurada, eles geralmente não conseguem ter
acesso a incentivos para desenvolver seu próprio negócio, ficando à margem da
dinâmica do capital.
Além disso, há um outro fator de exclusão referente à mão-de-obra
local. Quando se fala tanto em mão-de-obra qualificada, necessária para a atividade
turística, a população nativa muitas vezes fica à margem também do mercado de
trabalho por não se enquadrar em alguns critérios exigidos. Na maioria das vezes, cabe
ao nativo os subempregos, os empregos temporários e trabalhos que não exigem muita
qualificação, ficando a população submetida às novas relações de trabalho e de
produção. Isso, muitas vezes, é encarado por eles como uma grande humilhação, uma
vez que agora passam a “trabalhar para os outros”, como assim afirmou um nativo de
Pipa. Em conseqüência, se vê um crescimento do setor informal (barraqueiros,
vendedores ambulantes) e de empregos temporários (no período de alta estação) os
quais empregam geralmente a mão de obra local.
Cavalcanti (apud MARCELINO, 1999, p. 133), em sua assertiva, resume
o resultado da atividade turística com relação ao trabalho da população, da seguinte
forma:
Com o incremento do turismo, o Nordeste ganhou uma nova
configuração, suas capitais adquiriram um novo ‘visual’,
transparecendo uma imagem de inquestionável modernidade. Não
obstante essa imagem positiva, os empregos e a renda que o turismo
gerou, o fenômeno não foi capaz de alterar o quadro social
desalentador que os indicadores sociais apontam. Seu crescimento na
região teve como conseqüência imediata a inesperada expansão
inusitada do setor informal, na forma de empregos não-fixos – sem
carteira assinada – garçons, guias de turismo, recepcionistas, entre
outros; o pequeno comércio das ‘barracas’ de venda de comidas e
bebidas típicas, localizadas nas praias do litoral; além das atividades
decorrentes da produção e comercialização do artesanato.

A tão propagada geração de “emprego e renda” se mostra como um novo
vetor de exclusão. Reconhecemos que a atividade turística gera empregos, mas, na

maioria das vezes empregos que não contemplam a população nativa das pequenas
comunidades onde o turismo se desenvolve.
Nesse caso, entendemos que é uma falácia apontar o turismo como vetor
de desenvolvimento pela elevação dos níveis sociais da população, uma vez que isso na
maioria dos casos, não acontece. Podemos até falar em “ocupação”, como é o caso dos
nativos que ocupam a função de “caseiros”, faxineiros, que são postos de trabalho mal
remunerados, sem carteira assinada e geralmente temporários, são os conhecidos
“biscates”, conforme já discutimos em outro momento.
Rodrigues (1997, p. 158), ao analisar a política de turismo proposta pelo
Prodetur-NE pontua com bastante clareza o caráter excludente desta política em relação
à questão social.
Reproduz, como nos outros setores da economia, o modelo neoliberal,
centrado no capitalismo hegemônico corporativista, e, portanto,
excludente, que desconsidera as questões sociais, não só conjunturais,
mais sobretudo estruturais. A geração de renda não significa,
necessariamente, distribuição de renda.

Apoiando-se no exposto pelo autor, podemos dizer que a atividade
turística provocou uma forte exclusão social, não só do ponto de vista de promover o
lazer e descanso, mas também do ponto de vista das oportunidades de geração de
emprego e renda, uma vez que, assentado no paradigma naturalista, desconsidera a
necessidade de alterações na estrutura socioeconômica regional que, ao nosso
entendimento, seria condição fundamental para um possível desenvolvimento.
A discussão teórica da exclusão social aponta a inclusão como o outro
lado do processo, embora de forma perversa. Observem o que pontuou Oliveira (2002,
p. 173) a respeito da exclusão pela inclusão.
[...] o processo de exclusão pode ser investigado como um momento
de inclusão marginal da população, pois o “excluir” pode significar
não o eliminar, o abandonar, ou não estar compatível, mas sim o
“incluir” de forma diferenciada, ou seja, de acordo com a lógica
capitalista em que poucos indivíduos tem todas as chances de ter uma
sobrevivência digna, e muitos indivíduos tem apenas o papel de
permitir o usufruto dessas chances de uma minoria.

A sazonalidade da atividade turística é um outro aspecto a ser levantado,
uma vez que é só no período de alta estação (julho, dezembro e janeiro) que se tem uma
maior demanda para esse lugar, provocando uma periodização do turismo a qual
promove uma dependência econômica e um desaquecimento na economia local, isto
porque, em períodos de baixa estação, muitas pessoas ficam sem emprego pelo pequeno

número de ocupação nos hotéis, pousadas e restaurantes, fazendo com que ocorra uma
queda na circulação de dinheiro no local.
Essa questão poderia ser minimizada com os impostos arrecadados –
como ISS, ICMS, IPTU, entre outros. Eles são realmente revertidos em benefícios para
a população local? Teoricamente sabemos que a arrecadação desses impostos deveria
gerar benefícios para as populações locais nas áreas de educação, saúde, infra-estrutura,
ou mesmo, promover cursos de capacitação para o atendimento ao turista ou uma outra
forma de gerar renda, principalmente nos períodos de baixa estação.
O que se vê na prática, no entanto, é que muitas vezes se investem em
obras que só beneficiarão o turista ou aos empresários do ramo de turismo. Assim,
quase sempre os investimentos se limitam a obras de urbanizações e paisagismo das
praias – as chamadas “obras de maquiagem”, que embelezam a cidade, ajudando a
“vendê-la” rapidamente – sem contudo, resolver os principais problemas, como o do
saneamento básico, por exemplo, que é relegado a segundo plano por não funcionar
como atrativo turístico.
Além da construção da infra-estrutura necessária ao turismo, o estado
atua também através de incentivos promovidos pelas prefeituras e governos estaduais,
como forma de atrair investidores, hoteleiros, donos de pousadas e restaurantes. Muitas
vezes esses recebem “doação de terrenos públicos, redução ou mesmo isenção de
impostos, além de outros benefícios” (RODRIGUES, 1997, p.157), para instalarem seus
negócios em determinados lugares, gerando evasão de recursos para as prefeituras que
muitas vezes já carecem de recursos financeiros para investimentos no município.
Além de receberem terrenos doados pela prefeitura, estes investidores
algumas vezes compram, do próprio nativo, terrenos por preços módicos. Assim, a
adoção da infra-estrutura de hotéis e pousadas provoca uma supervalorização do local,
causando entre outras coisas a especulação imobiliária, segregação socioespacial,
aumento dos impostos e taxas, bem como o encarecimento do custo de vida local,
fazendo com que a população local migre para outros lugares. Essa passou a ser uma
realidade na Praia da Pipa.
O que percebemos ainda é que com a falta de oportunidade de emprego,
o descompasso na distribuição de renda e a conseqüente desigualdade social, além da
miséria que assola o povo brasileiro, vêm provocando um crescente índice de
exploração sexual adulta e infantil nos territórios turísticos, contribuindo para a
degradação da vida de muitos nativos, conforme abordaremos mais adiante. Só para se

ter uma idéia da problemática da distribuição de renda no Brasil, entre 1998 e 1999, “a
proporção de brasileiros vivendo com menos de 1 dólar por dia (abaixo da linha da
pobreza) passou de 5,1% para 9%” (ALMEIDA; RIGOLIN, 2001, p.444).
Voltando às políticas do turismo, em 1994, no Governo de Itamar Franco
(1992-1994) surgiram outras diretrizes para uma política do turismo nacional. Uma
dessas diretrizes tratava-se de uma política Nacional de Ecoturismo - que visava
estimular à prática do Ecoturismo de forma organizada, aproveitando as potencialidades
naturais de cada região, procurando incitar a participação dos vários segmentos da
sociedade como forma de gerenciamento dessa atividade. Para a Embratur (1994, p.19),
o Ecoturismo
é um segmento da atividade turística que utiliza, de forma sustentável,
o patrimônio natural e cultural, incentiva sua conservação e busca a
formação de uma consciência ambientalista através da interpretação
do ambiente, promovendo o bem estar das populações envolvidas”.

Uma outra diretriz, tratava do PNMT, que buscava a descentralização e
autogestão da atividade turística em níveis locais (RODRIGUES, 1997, p. 153). A partir
daí, o Brasil dá um passo importante para uma política de turismo, envolvendo os
diversos órgãos e esferas do Governo, bem como da iniciativa privada, como forma de
estimular o desenvolvimento do país.
Tanto a Política Nacional de Ecoturismo quanto o PNMT não se
concretizaram em sua plenitude. Em relação ao ecoturismo, praticamente só se tratava
de explorar, mais uma vez, o paradigma naturalista sem, contudo, se ter realmente uma
preocupação ambiental; outra vez a natureza é utilizada como um chamariz para o
desenvolvimento da atividade turística e minimizadora das desigualdades econômicas
inter-regionais. Deste modo, o discurso do Ecoturismo estimula a busca por “paraísos”
ecológicos, provocando muitas vezes a ocupação em áreas de preservação de grande
fragilidade ambiental.
Quanto ao PNMT, até hoje pouco se tem de concreto. Alguns
municípios, e Tibau do Sul se enquadra nessa realidade, não se acham auto-suficientes
em infra-estrutura e, financeiramente falando, para gerir e dotar os territórios com a
infra-estrutura suficiente para o desenvolvimento dessa atividade. Muitos deles só
conseguem “sobreviver” com a cota que recebem do FPM, uma vez que historicamente
nunca se preocuparam em arrecadar fundos através da cobrança de impostos. A cota,
recebida desse fundo, normalmente é insuficiente para investimentos em educação,

saúde, segurança e saneamento básico, que dariam condição básica para o
desenvolvimento do turismo local.
No primeiro mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso (1995 1998) - volta-se à preocupação de se dotar áreas com potenciais turísticos – como as
áreas litorâneas, por exemplo - com infra-estrutura básica e de turismo. Nesse período, a
Política Nacional do Turismo, ganha novas feições. A partir de então as estratégias para
a incrementação do turismo brasileiro passam a valorizar não só a questão de infraestrutura básica e de turismo, mas também, a qualificação dos profissionais envolvidos
com essa atividade; uma maior valorização da parceria setor público-iniciativa privada;
descentralização da gestão pública do turismo e geração de novas oportunidades de
negócios turísticos.
Vale ressaltar que a preocupação com a qualificação profissional se dá
muito mais por motivos de concorrência, uma vez que um atendimento qualificado
passa a ser um diferencial a mais na disputa desse “mercado”, que a cada ano receber
mais turistas internacionais, sendo estes mais exigentes que os turistas locais.
Esse período, marca também a inserção do Brasil e, particularmente do
Nordeste, no turismo internacional, balizado nas inovações tecnológicas dos meios de
transportes, que facilitam cada vez mais o fluxo turístico para todas as partes do mundo;
além do mais, as potencialidades turísticas do país passam a ser “exploradas”
novamente para fomentar a atividade turística.
A PNT – instituída em 1996 - tenta articular políticas urbanas com
políticas de turismo como forma de fomentar uma maior eqüidade sócio-regional,
valorizando-se as potencialidades locais.
A respeito das desigualdades sócio-regionais do Brasil e da fomentação
do turismo como agente transformador dessa realidade, a assertiva de Cruz (2000, p.60)
é bastante esclarecedora.
Inserido no contexto do modo de produção capitalista e sujeito,
portanto, às suas contradições, o turismo não poderia, isoladamente,
contribuir para reduzir as disparidades existentes entre as distintas
regiões do país.

Apesar de ser propagada como uma atividade que possa promover uma
maior eqüidade sócio-regional para o Brasil, “promovendo um maior desenvolvimento
econômico”, ao nosso entendimento, é algo pouco provável de acontecer, uma vez que a
desigualdade social e a concentração de renda no país são históricas e que se devem não
só a fatores econômicos, como também a políticos e culturais.

A partir desse momento – meados da década de 1990 - o turismo ganha
uma nova força, passando a ser uma atividade econômica bastante valorizada em quase
todos os quadrantes do mundo, uma vez que, os recursos gerados com essa atividade,
começam a superar a de outros setores da economia de muitos países, inclusive e,
principalmente, a dos países mais pobres, o que redefine a Divisão Territorial do
Trabalho no contexto da globalização (CRUZ, 2000, p.62).
Mas uma vez, o turismo é apontado como alternativa econômica e
fomentadora do desenvolvimento nacional. Porém, como aconteceu em governos
passados, novamente se negligenciam o patrimônio natural e cultural em favor do
“progresso”, do tão propagado “desenvolvimento”. O modelo concentrador e
extremamente excludente, gerador de desigualdades socioespacias está cada vez mais
presente, provocando conflitos e contradições, selecionando não só pessoas, como
também parcelas do território e agudizando os desequilíbrios inter-regionais através de
regulamentações por parte do Estado, o qual aparece aqui, como regulador,
(re)organizador e promotor da construção do lugar turístico, através da criação de
objetivos e possibilidades de ação que dão esse estatuto ao território brasileiro.
No Rio Grande do Norte, as políticas públicas, voltadas para o turismo,
não diferem muito das políticas públicas do turismo de âmbito Federal, onde a atuação
está voltada, principalmente, para políticas urbanas, valorizando alguns espaços e
excluindo outros, seguindo a lógica mercantilista que seleciona atores e espaços
turísticos para a reprodução ampliada do capital.
Com o intuito de incrementar o turismo, o Governo do Estado do Rio
Grande do Norte, juntamente com os Governos dos outros Estados do Nordeste, buscou
financiamentos através do BIRD, BID e do BNB, promovendo a criação do
Prodetur/NE que investiu em sua primeira fase 1.267 milhões de dólares, destinados
basicamente a projetos de infra-estrutura para a sustentação do turismo, tais como:
transportes, energia, abastecimento de água e comunicações (VASCONCELOS;
SILVA, 1996).
No Rio Grande do Norte, o Prodetur-NE “já contabilizava, em dezembro
de 1999, 259 projetos, entre concluídos e em execução, cujos investimentos somavam
US$ 570,0 milhões, que foram selecionados a partir da Macro Estratégia de Turismo do
Estado” (EMBRATUR, 2000, p. 6). Esse programa desenvolveu-se prioritariamente no
litoral oriental, com destaque para o Projeto “Rota do Sol”, que atendeu a uma das
diretrizes do Prodetur-NE,

que é a de “melhoria das condições de acesso, dotando as comunidades com ‘vocação
turística’, de infra-estrutura capaz de suportar a demanda em período de maior fluxo de
visitantes. O referido programa constitui a fonte de recursos para viabilização financeira
do empreendimento” (SETUR/RN, 1997, p.65).
O projeto acima mencionado, que tem por objetivo “ordenar o
desenvolvimento do turismo na Região, através do planejamento integrado da
atividade” (CRUZ, 1995, p.27), contribuiu para a massificação do turismo na região,
reforçada pela internacionalização do fenômeno turístico, fazendo conviverem ao longo
dos anos, numa mesma região, diferentes identidades – a população nativa, a população
recém alocada, estrangeiros oriundos de outros países e turistas brasileiros.
O Projeto Rota do Sol foi de fundamental importância para o incremento
do turismo no Rio Grande do Norte, em especial na área litorânea, “[...] delimitado,
espacialmente, pela faixa litorânea oriental, entre os municípios de Touros e Baía
Formosa [...]” (SETUR/RN, 1997, p. 66), onde são aproveitados os potenciais cênicos,
como fomentador da atividade turística.
Mais recentemente, devido ao desempenho da primeira fase do ProdeturNE - considerada por muitos como boa – busca-se a operacionalização do Prodetur-NE
fase II, que tem como objetivo maior “[...] ampliar o mercado turístico do Nordeste por
meio de produtos e serviços de padrão internacional[...]” (SETUR, 1991, p.65). O BNB,
com repasse de recursos do BID, fonte principal de investimento do referido programa,
contabiliza US$ 800,0 milhões, com a principal meta no Rio Grande do Norte,
atualmente, de implementar o Projeto Costa das Dunas.
O Projeto Costa das Dunas tem como objetivo discutir, deliberar e
veicular – através do Conselho de Turismo do Pólo Costa das Dunas - questões
estratégicas relacionadas ao processo de reestruturação de todos os municípios que o
compõem. Dessa forma, o referido projeto, que abrange uma faixa litorânea de 250
quilômetros do Estado do Rio Grande do Norte, busca integrar os diversos itens da
cadeia produtiva do turismo – meios de hospedagem, bebidas, transporte, infraestrutura, mão-de-obra – com o intuito de promover a melhoria da prestação de
serviços, tornando o turismo do estado, competitivo nos níveis local e internacional.
Esse projeto, dada a sua importância na economia local e nacional, passou a integrar o
programa Avança Brasil, do Governo Federal.
Com o intuito de planejar, orientar e executar a política estadual de
turismo, o Governo do Estado do Rio Grande do Norte propôs um Plano Estratégico de

Desenvolvimento Turístico – para vigorar entre os anos de 1999 a 2017 – como forma
de alavancar o desenvolvimento econômico local. Esse Plano Estratégico se insere
dentro de um Plano maior que é o do Desenvolvimento Sustentado do Estado, o qual,
aponta o turismo como um dos pilares para essa estratégia.
Para pôr em prática o Plano Estratégico de Desenvolvimento do Turismo,
foram selecionados 42 municípios (figura 19), considerados como de interesse turístico
pela Embratur. A seleção desses municípios teve como critérios de escolha os potenciais
naturais e culturais, isto é, a Embratur considera como potencial natural, os rios, lagos e
lagoas, praias, unidades de conservação, sítios paleontológicos, serras e formações
rochosas, grutas e cavernas, além das águas termais que os referidos municípios
oferecem, os quais seriam propícios para que se desenvolva a atividade turística,
cabendo ao Estado propôr o reordenamento espacial. Já o potencial cultural,
considerado pela Embratur, refere-se aos museus e casas culturais, igrejas, patrimônios
tombados, sítios arqueológicos, salinas, engenhos e usinas.
Tal plano se desenvolve a partir de estratégias que tem como base o
desenvolvimento sustentável do Estado. Assim, apresenta, entre outros objetivos, a
divulgação, promoção e consolidação da atividade turística; a qualificação profissional
da mão-de-obra local e, a minimização de prováveis impactos da atividade turística
(SETUR/RN, 1997, p.3).
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Figura 19 – Rio Grande do Norte: municípios considerados de interesse turístico
pela Embratur

Essa proposta se alicerça sobre a infra-estrutura pré-existente nessa área
territorial, como o aeroporto Augusto Severo e a pavimentação da BR-101, por
exemplo, os quais formariam o corredor turístico do Estado. No entanto, viabiliza muito
mais o turismo nas áreas litorâneas, favorecendo a concentração da atividade turísticas
em parcelas do território norte-rio-grandense, desprevilegiando outras. Além disso,
ainda faltam nesses lugares investimentos em infra-estrutura de saneamento básico,
segurança, abastecimento de água, estradas, meios de hospedagem, qualificação
profissional, entre outros.

3.2 A turistificação da Praia da Pipa

É somente a partir da década de 90, que o turista local, regional e
internacional começa a apreciar e visitar a tão falada praia da Pipa e o Estado “acorda”

para a potencialidade turística da área, investindo – via Prodetur – em infra-estrutura
básica. Assim, a praia transforma-se rapidamente em “lugar da moda” para o turismo e
para investimentos, passando a ser a principal atividade econômica da comunidade.
Começa a partir de então, nesse lugar, um processo de turistificação onde
os espaços são selecionados e “maquiados” para serem atrativos aos turistas, que
procuram não só belezas naturais, mais também conforto e comodidade em seu “tempo
livre”. Nesse momento, se expande de forma vertiginosa, o número de meios de
hospedagem nessa localidade (tabela 2).
Dos dados apresentados, podemos concluir que num período de 05
(cinco) anos, mais que dobrou o número de meios de hospedagem em Tibau do Sul e no
Rio Grande do Norte como um todo. Da totalização dos meios de hospedagem naquele
município no ano de 2000, oitenta meios de hospedagem (o que corresponde a 70,2 %
do total) e 369 unidades habitacionais (correspondendo à cerca de 62,2 % do montante),
estão localizados na localidade de Pipa (SETUR/RN, 2000).

Tabela 2
Rio Grande do Norte e Tibau do Sul: meios de hospedagem e unidades habitacionais
1995-2000
Meios de hospedagem

Unidades habitacionais

Ano

Ano

Localidade

Tibau do Sul
Rio Grande do Norte

1995
57
196

2000
136
450

1995
260
5.121

2000
645
10.082

Fonte: SETUR/RN, 2000.

Esses dados evidencia a importância da Praia da Pipa como principal
atrativo turístico desse município e, conseqüentemente, como propulsora da economia
local, revelando-nos também o estágio de turistificação desse lugar, o qual já apresenta
um número considerável de restaurantes, bares e mini-shopping, ou seja, grande
quantidade de equipamentos turísticos que a cada ano vem aumentando em quantidade,
num ritmo cada vez mais veloz.
O processo inicial de turistificação da Pipa se deu basicamente a partir de
investimentos privados, revelando o pioneirismo desse segmento na atividade turística,
pois quase todos os investimentos – iniciais, ou seja, até final dos anos 1980 – ligados a
esse setor, foram realizados com recursos próprios/ particulares, diferentemente da Via

Costeira, corredor turístico em Natal/RN, onde esses recursos provêm de
financiamentos, na maioria das vezes, dos Governos Estadual, Municipal e Federal, via
Megaprojetos turísticos e Prodetur, como também através de incentivos fiscais e
subsídios.
Ressaltamos que, conforme afirma Cruz (2000, p.10), os Megaprojetos
turísticos
são projetos de urbanização turística que apresentam algumas
características diferenciadas, mas que têm a semelhança fundamental
– para a configuração de uma política pública regional – de terem os
poderes públicos estaduais no comando político do processo.

A atual política de desenvolvimento econômico do município de Tibau
do Sul tem por base o incentivo ao turismo ecológico, destacando o núcleo litorâneo da
Praia da Pipa, dada a existência de uma reserva natural, denominada de Santuário
Ecológico (figura 20) e do sítio arqueológico Aldeia de Índios, bem como da
atratividade resultante do binômio sol e mar.

Foto: Maria Cristina (jul./ 2001).

Figura 20 –Santuário Ecológico de Pipa – área territorial preservada

Mais recentemente, o município de Tibau do Sul, passou a integrar, com
mais 17 (dezessete) municípios do Rio Grande do Norte, o Projeto Pólo Costa das

Dunas11, o qual visa incrementar o turismo do Estado, como anteriormente explicado
(figura 21).
Apesar de movimentar, no mundo, cerca de 3,4 bilhões de dólares anuais
e empregar 212 milhões de pessoas (Mendonça, 1996: p.19), o turismo é uma das
atividades econômicas que mais provoca degradações ao ambiente em que está inserido.
Isto acontece porque o turismo, assim como outras atividades da economia moderna,
depende da apropriação e exploração dos recursos da natureza – como a paisagem, por
exemplo - e de sociedades locais para a sua manutenção. Em função disto, a degradação
ambiental e sociocultural são exemplos de alguns impactos provocados pela atividade
turística, decorrentes de uma utilização mal planejada e não sustentada do meio natural
e suas matérias-primas, o que traz como conseqüências, o esgotamento e saturação das
mesmas (MENDONÇA, 1996, p.32).

11
Participam deste Projeto os Municípios de Arês, São Gonçalo do Amarante, Macaíba, Vila Flor, Baía
Formosa, Canguaretama, Tibau do Sul, Rio do Fogo, Maxaranguape, Extremoz, Ceará-Mirim, Pedra
Grande, São Miguel do Gostoso, Touros, Senador Georgino Avelino, Nísia Floresta, Parnamirim e Natal,
em parceria com o Banco do Brasil, Banco do Nordeste, BNDES, CEF, FAERN, FECOMÉRCIO,
FETRONOR, FIERN, FNS, IDEMA, PETROBRÁS, SEBRAE, UFRN, UnP, Governo do Estado do Rio
Grande do Norte, Gerência do Patrimônio da União, Prefeitura Municipal de Ceará-Mirim (representando
os municípios de Pedra Grande, São Miguel do Gostoso, Touros, Rio do Fogo, Maxaranguape, Extremoz
e Ceará-Mirim) e Prefeitura Municipal de Natal (representando os municípios de Baía Formosa,
Canguaretama, Tibau do Sul, Senador Georgino Avelino, Nísia Floresta, Parnamirim e Natal).

Fonte: Caminhos abertos para o turismo, 2002, p.7

Elaboração: Francisco Juscelino Santos da Silva, 2002

Figura 21 – Rio Grande do Norte: localização do Projeto Pólo Costa das Dunas

A especulação imobiliária, que é um dos aparatos da “indústria do
turismo”, é outro fator que contribui com esta degradação e descaracterização da
paisagem, uma vez que ao valorizar novas áreas, os especuladores deixam a
preocupação com as características ambientais para segundo plano, provocando perdas e
danos ao meio ambiente.
Ao observarmos a ocupação do solo em Pipa, constatamos que a
especulação imobiliária contribuiu para uma apropriação degradante, tendo em vista que
não foi posto nenhum mecanismo de controle para os loteamentos e construções.
Conforme podemos observar na figura 22, áreas de falésias estão sendo ocupadas por
meios de hospedagens.

Fotos: Maria Cristina (fev./2002).

Figura 22 – Pipa turistificada: ocupação irregular nas bordas das falésias

No parecer técnico encomendado pela AGERN e elaborado pelo
Geólogo Ronaldo Diniz no ano de 2000, a respeito da ocupação da borda de uma
falésia, em Pipa, por um resort, salienta-se que na linha de costa localizada na Praia da
Pipa, mais especificamente na Baía dos Golfinhos, constituída de falésias edificadas
sobre sedimentos arenosos e argilo-arenosos pertencentes ao Grupo Barreiras, fora
edificado, por um hotel local, um túnel e uma escadaria. Segundo esse parecer:
[...] as obras acima mencionadas foram edificadas em áreas altamente
instáveis, com expressivos riscos de deslizamento e tombamento de
grandes blocos de material do grupo barreiras sobre a faixa de praia
recreativa, os quais podem chegar a atingir várias toneladas,

constituindo expressivos impactos ambientais negativos e sérios riscos
aos seus próprios usuários (DINIZ, 2000, p.1).

Queremos ainda ressaltar, que uma semana após Diniz remeter esse
parecer, acabou acontecendo o que se tinha previsto, ou seja, a “barreira” caiu,
constituindo um impacto ambiental de grande monta, uma vez que modificou o
modelamento original da barreira, provocando também um impacto visual, desfigurando
a paisagem. Além do mais, pôs em risco a vida de pescadores, turistas e nativos que
circulam nesse local diariamente.
Em face do que consideramos acima, podemos expressar que a dinâmica
do uso do solo na área litorânea da Pipa vem apresentando variações as mais diversas,
favorecendo o surgimento, o desaparecimento e, em alguns momentos, a
interpenetração de paisagens, numa constante ação travada entre o tempo, o meio
natural e o elemento humano. Nos últimos tempos, a relação sociedade-natureza
apresenta-se cheia de problemas e desequilíbrios socioambientais.
Percebemos na Praia da Pipa que, na medida em que novos trechos vão
sendo ocupados por empreendimentos turísticos, tais como hotéis, pousadas, bares,
restaurantes, a vegetação local vai sendo erradicada. Já do ponto de vista social, a
população nativa vai sendo expropriada de seus espaços, da sua cultura, das suas
tradições e, até mesmo, do mercado de trabalho.
Em Tibau do Sul, a Secretaria Municipal de Turismo só foi criada em
1992, no primeiro mandato do atual prefeito (Valmir Costa), acumulando as pastas de
Esportes e Meio Ambiente, segundo informou em entrevista, o atual Secretário
municipal de turismo.
Ao ser perguntado quando iniciou a preocupação da Prefeitura com a
área do Turismo, respondeu ele:
- “Apesar de Pipa ter quinze anos de turismo, os outros prefeitos nunca
se preocupavam com o turismo. O prefeito anterior não tinha preocupação nenhuma
em desenvolver o turismo no município, ele achava que o turismo era só droga e
prostituição. Antes a prefeitura servia apenas para dar bujão e dinheiro”.
A afirmação do secretário reforça tanto o caráter clientelista assumido
por grande parte das prefeituras municipais, principalmente de cidades pequenas, que
utilizam os empregos públicos como “cabide de emprego” e “prestação de favores” com
fins eleitoreiros; quanto a falta de participação do poder público local, estadual e
federal, em investimentos para o desenvolvimento da atividade turística local. Só para

se ter uma idéia, até pouco tempo, conforme afirmou o Secretário de Tributação de
Tibau do Sul, não se arrecadava impostos – tipo ISS, IPTU, ICMS – assim, o município
sobrevivia basicamente do FPM.
Ao entrevistarmos o Secretário de Tributação do Município, a respeito do
montante arrecadado pelo município, assim nos afirmou:
- “Não tem como eu dizer a você o quanto foi arrecadado até agora.
Oficialmente não temos nada. Não tem um só documento da administração anterior a
respeito das arrecadações. Na realidade, antes não se arrecadava nada. Agora é que
estamos cadastrando para cobrar o IPTU. E o povo não tá gostando. Fica só
reclamando”.
Novamente, o caráter clientelista fica expresso na fala do secretário,
evidenciando a pouca preocupação dos governantes em arrecadação. Essa negligência
na arrecadação se justifica pelo comodismo que os governantes tem frente ao
recebimento do FPM, além do que não os tornam antipatizados junto à população.
Assim, é bem mais fácil dizer que não se investe na área social por falta de verbas do
que por falta de iniciativa da prefeitura.
Quando perguntado a respeito dos principais projetos da Secretaria municipal de
Turismo para o município de Tibau do Sul e para Pipa especificamente foram apontados
como prioridade os projetos de:
1-

urbanização da orla da Pipa com a padronização de quiosques e construção de

calçadas;
2-

o pórtico de entrada para identificação de quem chega ao município. Onde vai

funcionar a Secretaria de Turismo, a Secretaria de Segurança, além de uma central de
informações. No pórtico, vai haver também um mirante onde poderá se visualizar a
Lagoa de Guaraíra. O referido projeto é inspirado no pórtico construído na Praia de
Búzios no Estado do Rio de Janeiro;
3-

campanha de marketing para desvincular a imagem da Pipa como sendo uma

praia pertencente ao município de Natal. Segundo o mesmo informante, o Governo do
Estado só investe em Natal, uma vez que, quem monopoliza a Secretária de Turismo do
Estado são os grandes empresários de Natal. A preocupação do secretário é que “não
aconteça com Pipa o mesmo que aconteceu com Genipabu”, em referência a veículação
de propagandas da referida praia como sendo pertencente a capital. Assim, os turistas
ficam nos hotéis de Natal e vão a Genipabu só a passeio, fazendo gastos só na capital.

4-

O alargamento da praça da Pipa, ou seja, a construção do Platô Cultural, onde

atualmente é a praça, com mirante, box de bancos e central de informações turísticas.
5-

e a sinalização avisando dos obstáculos na pista (que no entendimento do

secretário a sinalização deixa muito a desejar, numa crítica velada à Rodovia Rota do
Sol que é pouco sinalizada).
O secretário de turismo garantiu ainda que já existem recursos
assegurados para a execução das referidas obras através da Caixa Econômica Federal,
financiados pelo Governo Federal e com contra-partida do município. Ele reforçou,
ainda, a pouco participação do governo do Estado em investimentos para essa
localidade.
A nossa preocupação aqui é a de que, a descaracterização da Praia de
Pipa terá seu processo agudizado, com os referidos projetos, uma vez que a preocupação
é de dotar essa localidade com mais infra-estrutura voltada para o turismo, sem
nenhuma preocupação preservacionista.
Para o referido secretário, a Praia da Pipa apresenta um enorme potencial
a ser explorado, destacando “a parte ecológica, as praias bonitas, a mata preservada, a
pesca, o chapadão, as falésias e a tranqüilidade”. Esses equipamentos naturais foram
os responsáveis pelo processo de turistificação desse lugar o qual tem a cada ano atraído
um número cada vez maior de turistas.
A respeito do PNMT, o referido secretário afirmou estar sendo feitas
reuniões para a criação do Conselho Municipal do Turismo, formado pelo
empresariado, representantes do governo e da comunidade local, como forma de gerir
esta atividade econômica. Porém, afirmou também serem grandes dificuldade para a
concretização desse conselho a falta de recursos financeiros e a falta de apoio da
comunidade que, apesar de receber as “benesses” que essa atividade trás ao município,
pouco ou nada tem participado no processo de turistificação desse lugar.
Ao ser indagado a respeito do Prodetur e do Projeto Pólo Costa das
Dunas, e como esses repercutiam no município, o secretário foi categórico ao afirmar:
- “O que existe é muita reunião e muita burocracia. Aqui em termos de
Prodetur, só tem a pista [em referência a Rodovia Rota do Sol] a sinalização quase não
existe. Se você vem na pista, tem uma lombada, você pode até bater. O saneamento
básico era da primeira fase, já estamos na segunda fase e agora é que vai sair. Natal é
quem recebe mais. Tem mais, o saneamento básico que vai sair não é com o dinheiro

do Prodetur. Houve um financiamento para a elaboração do Plano Diretor do
município. Gastou-se trezentos mil reais, e nem a gente, nem o Estado tem a cópia. É
um absurdo. Um valor desse”.
- “Na reunião do Pólo Costa das Dunas, quando se fala de segurança,
eles dizem que o problema é em todo o país e em todo o mundo. E eu quero saber
disso? Se a casa do meu vizinho está caindo, eu vou deixar a minha cair também?”.
A fala do secretário de turismo de Tibau do Sul, expressa toda a
indignação quanto aos desmandos da “coisa pública”. Obras incompletas, dinheiro
“desviado”, obras de “maquiagem”, jogo de “empurra” (de quem é a culpa?) são coisas
com os quais nos deparamos no poder público quase que de forma generalizada. A
preocupação é com a imagem, é com o que se vai “mostrar ao outro” e, para isso,
parcelas do território são escolhidas e outras são excluídas. Ficando claro, assim, os
efeitos perversos da turistificação.
O mais complicado disso tudo é que a falta de saneamento básico, por
exemplo, vai provocar danos ao meio ambiente, em especial à Praia da Pipa, onde vem
crescendo de forma assustadora a construção de equipamentos turísticos. Assim,
perguntamos ao Secretário de Turismo de Tibau do Sul a respeito das dificuldades
enfrentadas para se administrar conjuntamente Turismo e Meio Ambiente, ao que ele
respondeu:
- “Já houve muita dificuldade. Hoje as coisas estão mudando. A
principal dificuldade é a falta de cooperação da comunidade. Estavam acostumados a
fazer qualquer construção em qualquer beco. Eles se sentiam donos”.
- “Existe o NEP que é formado por pessoas de fora. Era uma briga, eles
não trabalhavam com a ecologia, era denunciantes. Não faziam trabalho de base. Hoje
o presidente é um nativo e a coisa mudou, já existe diálogo”.
- “O que mudou mesmo foi com o Plano Diretor, que agora tem a lei pra
cobrar. Antes só existia lei federal”.
Ao fazer essa afirmação, o secretário de Turismo entrou em contradição,
uma vez que ele tinha anteriormente afirmado que nem a Prefeitura e nem o Governo do
Estado, possuíam cópias do Plano Diretor. Como é que a prefeitura pode se valer do
Plano Diretor se não tem cópia do documento? Uma outra coisa que queremos chamar a
atenção é quanto à afirmação de que a principal dificuldade é a falta de cooperação da
comunidade, ou seja, a “culpa” é do povo.

Parece-nos que encontramos em Pipa duas identidades distintas e
conflituosas entre si: a do “nativo” e dos “forasteiros”, esses, mesmo fazendo parte do
cotidiano da localidade, não apresentando relação de pertencimento com o lugar, assim,
nem mesmo o poder público os reconhece como fazendo parte da comunidade, como
cidadãos.
Ainda em entrevista com o Secretário Municipal de Turismo,
interrogamos a respeito da possibilidade de se trabalhar a prefeitura em consórcio com
outros municípios, ao que ele respondeu:
- “Não dá certo. Já é difícil trabalhar aqui dentro, imagina com os
municípios vizinhos. Isso porque é concorrência. Se a gente fala que vai fazer uma
reunião em Pipa, já tem maior ciumeira. Imagine em outros municípios. Além do mais
tudo isso é caro e uma andorinha só não faz verão”.
Pelo visto nenhuma tentativa foi feita de se trabalhar em consórcio com
os municípios vizinhos. No nosso entendimento, problemas como o lixo, estradas de
acesso e iluminação, por exemplo, seriam mais facilmente resolvidos se houvesse
cooperação entre a circunvizinhança.
Para finalizarmos a entrevista, perguntamos a opinião do secretário a
respeito de uma possível proposta de sustentabilidade para o município e quais seriam
os principais parâmetros em que deveria ser fundamentada esta proposta. A princípio o
secretário demonstrou não saber o que seria sustentabilidade, senão, vejamos:
- “Não pode continuar do jeito que vinha. Mas, como é isso que você
está falando?”.
[Aqui, fizemos uma breve explanação a respeito do desenvolvimento
sustentável].
- “O desenvolvimento tem que ser ordenado, não pode ser sem freio
como estava acontecendo em Pipa. Tem que ser preservado, né?”.
Diante dessa afirmação, perguntamos ao secretário como é que ficariam
as construções de hotéis e pousadas, já que em Pipa estão construídos nas bordas de
falésias e na mata, ao que o secretário afirmou:
- “No plano diretor tem o limite. O máximo são sessenta apartamentos.
Para cada apartamento, tem que ter uma vaga para estacionamento. Isso não sabemos
até quando vamos segurar”.
Nesse momento o secretário pediu licença e disse que ia pegar um
documento que, segundo nos afirmou, “iria nos ajudar a entender tudo isso”. Ficamos

esperando por mais de uma hora até que o secretário retornasse vinha sem nada para nos
repassar. Deu por encerrada a entrevista, alegando ocupação com outros assuntos.
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pesar da falta de ordenamento na ocupação turística da Pipa,
essa comunidade passa a ser cada vez mais visitada,
principalmente a partir da década de 90. Deixando de lado
aquele jeito brejeiro de comunidade de pescadores, e sendo

ocupada por pessoas vindas de várias partes do mundo e do Brasil, aos poucos, as
pessoas que vinham a passeio acabavam por retornar e, nesse retorno, muitos
resolveram ficar e aí se estabelecer.
A atividade turística, aos poucos, foi substituindo, em Pipa, espacial e
economicamente, a agricultura de subsistência e a pesca, provocando uma redefinição
no uso do solo desse lugar. Pipa sofre uma alteração na sua estrutura econômica e
espacial/territorial, à medida em que o turismo se afirma e se expande, impulsionando
as transformações não só na paisagem, como também uma mudança significativa da
composição do emprego da população.
Assim, como diz Paiva (1997, p.97) “as novas relações de trabalho e as
novas definições de papéis inauguram um novo espaço”, no caso de Pipa, configurando
um novo território, o território turístico.
A partir da expansão da atividade turística e de moradias de segunda
residência, as antigas atividades de sobrevivência passam a serem substituídas. Garçons,
arrumadeiras, cozinheiras, guias turísticos, recepcionistas, “moradores”, são as novas
funções que vem surgindo nessa comunidade, as quais são disputadas pelos moradores
nativos, pelos habitantes das redondezas e pelos que “vem de fora” – numa concorrência
desigual, conforme anteriormente já discutimos.
Só para se ter uma idéia, nas nossas idas e vindas pelo território de Pipa,
encontramos na Pizzaria Pipa Brasil um garçom que é natural do Paraná e, nas suas
férias da faculdade, resolveu passear em Pipa. Como sabia falar três línguas diferentes,
aproveitou para “ganhar uns trocados”, trabalhando nesse estabelecimento comercial.
Uma das exigências para preencher a vaga de garçom era saber falar, além do

português, pelo menos inglês. Segundo esse garçom, “Pipa é um verdadeiro
laboratório” onde ele estava lá para aprender.
É assim que estão configurados as novas territorialidades e os novos
atores em Pipa. Como afirmou Paiva (1997), Pipa passou a ser um “lugar cosmopolita”,
um lugar onde encontramos o povo simples que ali nasceu, o “sulista”, o estrangeiro. É
uma verdadeira miscelânea de culturas, línguas e tradições.
No nosso trabalho, chamamos de “novos atores” àqueles que vieram de
outra localidade e se estabeleceram em Pipa, os turistas e veranistas. No nosso
entendimento são eles que “atuam” na nova configuração socioespacial dessa
localidade, formando novas territorialidades e (des)territorializando parcelas do espaço.
Em relação aos novos atores que se estabeleceram em Pipa, procuramos
coletar informações com empresários locais. Esses, são pessoas oriundas de outras
partes do Brasil ou do mundo. Na nossa pesquisa de campo, percebemos a
predominância de proprietários de hotéis, pousadas, restaurantes, que um dia vieram à
Pipa como turistas e depois retornaram para se estabelecerem nesse lugar. Deve haver
em Pipa um “quê” de magnetismo, pois assim se explica o lugar de lazer que se
transforma em local de trabalho. Parecendo que o ato de ficar seja uma tentativa de
perpetuação dos dias de férias que passaram no lugar.
Durante a pesquisa de campo, descobrimos também a variedade de
nacionalidades e naturalidades concentradas nesse lugar. É argentino, é português, é
italiano, é francês, é paulista, é carioca, é cearense, é paraibano... O que demonstra as
culturas diferentes reunidas num lugar tão pequeno como Pipa. Isso parece-nos que
justifica a “nova cara” dessa localidade, expressando na configuração espacial a
diversidade cultural.
As diferentes culturas não estão restritas somente aos turistas, mas
também aos que lá resolveram ficar. Para se ter uma idéia, em uma de nossas idas à
Pipa, ao entrevistar uma empresária local em seu estabelecimento comercial, passamos
aproximadamente uma hora conversando. Nesse período, observamos que entraram
nesse estabelecimento pessoas oriundas de várias partes do mundo: eram israelenses,
neozelandeses, alemães, italianos e estadunidenses.
A turistificação da Pipa muda também os hábitos locais. Atualmente,
dado aos diversos visitantes nessa localidade, é imprescindível que as pessoas dominem
outras línguas, em especial o inglês, que parece ter se tornado uma “língua universal” –
é a hegemonia econômica dominando também os costumes.

Conforme já ressaltamos anteriormente, estabelecemos no nosso trabalho
a figura dos “novos atores”, como sendo aqueles que chegaram à Pipa mais
recentemente e aqueles que vão para esse lugar fazer turismo, ou à lazer.
Inicialmente, queremos destacar a primeira categoria, ou seja, aqueles
que um dia vieram como turistas e depois retornaram e se estabeleceram em Pipa. Em
nossa pesquisa de campo, nos surpreendemos com a quantidade de pessoas de outros
estados do Brasil e mesmo de outras partes do mundo que aí se estabeleceram. Esse fato
nos aguçou a curiosidade de saber o que os levou a montar um negócio em Pipa, e
obtivemos respostas, tais quais as que seguem:
- “A qualidade de vida”.
- “Inicialmente vim como turista. Gostei e voltei. Aí resolvi montar um
negócio aqui para poder sobreviver”.
- “Vim aqui pela primeira vez em 1990. Depois voltei em 1992. Resolvi
ficar para fugir da agitação e violência da cidade grande. Fiquei pela qualidade de
vida. Ai entrei em sociedade vendendo camisetas, depois montei a agência de turismo
que atualmente funciona também como informações turísticas, além do serviço de
acesso a rede mundial da Internet”.
- “Vim para vender meu trabalho [artesanato]. Antes eu vinha e deixava
os meus trabalhos nos hotéis, mas a metade do lucro ficava com os donos de hotéis. Aí
resolvi vim para cá. É outra cultura, diferente de Natal. Tem vários povos aqui, com
outras cabeças, valorizam meu trabalho”.
Nas falas acima fica expresso o “magnetismo” que essa praia parece
exercer em quem a visita. A localidade, que um dia foi procurada por essas pessoas
como forma de lazer e descanso, agora passa a ser lugar de trabalho, sendo inclusive
sinônimo de qualidade de vida. Para eles, Pipa é bem melhor do que seus lugares de
origem, exercendo as funções de lazer, descanso e trabalho de forma bastante
harmoniosa para essas pessoas.
Ao falar da migração provocado pelo turismo na Praia de Ponta Negra,
Silva (2000, p.18) assim pontuou:
[...] determinados lugares, onde as atividades turísticas se
desenvolvem, estão se tornando áreas de atração de migrantes, porque
atualmente tem se cultuado a idéia de que o contato com a natureza
leva a uma vida mais saudável. Ao conhecer o lugar ainda como
turista, o migrante associa, de imediato, as condições naturais
existentes, entre outros elementos, a uma boa qualidade de vida (que

para ele significa, antes de mais nada, uma vida tranqüila e prazerosa)
e, assim, muitos acabam voltando para morar.

Na Praia da Pipa, vem se processando a migração nacional e
internacional, desde os anos de 1990, onde turistas e aventureiros passaram a optar por
morar nessa localidade, por apresentar a tranqüilidade há muito “perdida” por eles, no
cotidiano das grandes cidades.
Apesar de ressaltarem a tranqüilidade como um dos atributos que os
levaram a escolher Pipa como lugar de moradia, essas pessoas já demonstram estar
apreensivas com a ocupação desordenada que se processa nessa localidade. A maior
parte dos entrevistados já está nesse território há mais de cinco anos, acompanhando e
participando do processo de formação dessa nova territorialidade, balizada pela
atividade turística.
Para essas pessoas, o turismo trouxe bastante mudanças para Pipa,
ressaltando principalmente “a geração de emprego e renda e a melhoria do poder
aquisitivo”, como afirmou uma entrevistada, como sendo a principal mudança nessa
localidade. No entendimento dos entrevistados, o turismo melhorou a qualidade de vida
da população nativa e dos recém alocados.
Em algumas falas, essas pessoas demonstram um enorme contradição ao
tecer comentários a respeito de como eles vêem a relação entre o turismo e o meio
ambiente em Pipa. Vejamos:
- “O turista é o câncer do meio ambiente”.
- “Os primeiros a chegar respeitavam mais o meio ambiente, procurando
se adaptar a ele, os de agora passam grandes máquinas para remover tudo e modificar
substancialmente a natureza segundo as suas cabeças. Que tontos, não?”.
- “Quando os primeiros vieram pra cá não veio pensando em dinheiro,
veio pensando na qualidade de vida. Hoje não, o pessoal vem só por ganância, e
destrói tudo”.
A contradição está configurada no fato de essas pessoas viverem da
atividade turística, apontando essa atividade como sendo responsável pela melhoria da
qualidade de vida local, mas, ao mesmo tempo, apontam a essa mesma atividade como
principal alavanca no processo de degradação da qualidade ambiental. Será que
qualidade ambiental não é também sinônimo de qualidade de vida? Ou será que esse
“discurso” é só uma forma de externar a contrariedade com que a vinda de novos

empresários é encarada. Afinal de contas, eles passam a ser concorrentes e podem
ameaçar a hegemonia dos que chegaram primeiro.
Apesar desse paradoxo nas falas de alguns empresários, numa coisa eles
estão certos: a grande concentração de equipamentos turísticos nessa localidade pode
levar a uma saturação dessa atividade, provocando o que já aconteceu em outras praias
badaladas do Brasil, como por exemplo em Búzios no Rio de Janeiro e em Canoa
Quebrada, no Ceará.
Portanto, cada um luta por uma fatia desse mercado tão promissor. Afinal
de contas, segundo estimativa “[...] a indústria turística mundial já empregaria 10% da
população economicamente ativa; seu produto bruto deverá atingir U$S 7,9 trilhões até
2002. Isso representaria um crescimento total de 4 a 5 % ao ano” (LUCHIARI, 1999,
p.17). Esses dados justificam o crescente interesse e os conflitos que giram em torno
dessa atividade.
Do grupo de estrangeiros que vem se instalando em Pipa, os portugueses
são maioria, segundo dados coletados em pesquisa de campo. E do grupo de brasileiros
predominam os oriundos da região centro-sul do Brasil. Cada pedaço da Pipa é
disputado por essas pessoas que acabam por “desprezar” a população nativa nesse jogo
de interesses. O nosso “passeio investigativo” nos permitiu organizar o quadro a seguir:
A qualidade ambiental12 em Pipa já não é a mesma; na economia os
nativos são deixados à margem dessa nova atividade produtiva, além do mais, eles
acabam também passando a morar afastados do “centro” da Pipa, numa exclusão
socioespacial patente. Parece que o nativo é uma “peça” da paisagem que se quer
esconder. E para eles, “sobram as migalhas”, conforme ressaltou um nativo.

Quadro 1
Pipa/RN: Estabelecimentos comerciais
Lugar de origem dos proprietários
Estabelecimento Comercial
Pousada da Mata
Pousada Magia da Terra
Pousada Toca da Coruja
Pousada Itacoatiara
Pousada Marajoara

Alemanha
Argentina
São Paulo
Rio Grande do Norte (Pipa)
São Paulo

12
A qualidade ambiental em Pipa é/era traduzida pelas belezas naturais (relativamente conservadas),
tranqüilidade.

Pousada Maison de Pierre
Pousada Cabo Verde
Pousada Sítio Verde
Bistrô do Bacalhau Restaurante
Oratapiry Restaurante
Churrascaria Rancho da Pipa
Restaurante Lampião
Restaurante Sagarana
Restaurante Cruzeiro do Pescador
Galeria de arte Spaço Ambrósio
Fadas e Duendes Ateliê
Pipa Tour
Galeguita Moda Praia
BooK Shop Pipa
Pizzaria Pipa Brasil

França
Alemanha
Argentina
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Paraíba
São Paulo e Rio de Janeiro
Rio Grande do Norte (Natal)
Pernambuco
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio Grande do Sul
São Paulo

Fonte: Pesquisa de campo (jun./jul. 2002).

A orla marítima e a avenida Baía dos Golfinhos, que eram habitadas
predominantemente por nativos, agora abrigam meios de hospedagem, casas de
veraneio, bares, restaurantes e até mini-shopping. Em Pipa, se configura atualmente o
que Krippendorf (2001, p.56) denominou de “[...] localidade turística de opereta que
não tem mais nada a ver com a realidade e não passam de meras montagens de cenários
artificiais”. Basta refletir um pouco para nos darmos conta de que em Pipa, já não tem
mais nada daquela comunidade de pescadores de outrora. Nada atualmente lembra a
Pipa pesqueira.
A fala de uma entrevistada traduz toda a indignação e seriedade dessa
nova realidade que ora se configura em Pipa.
- “O turismo trouxe um certo tipo de prejuízo para Pipa e para a
população. Atualmente falta espaço para o nativo, pois eles foram vendendo suas terras
e elas inflacionaram. Eles agora não tem mais dinheiro para comprar terra aqui. No
futuro o povo vai ficar marginalizado”.
Ao nosso entendimento, esse “futuro”, que a entrevistada ressaltou, já
chegou. A população local já se encontra marginalizada, não só no aspecto da
economia, mas também em relação ao lazer e moradia. A cultura local parece que já se
perdeu no tempo. Agora, nativo é “coisa” exótica para o turista ver e, preferencialmente,
de longe, sem contato. A sociabilização nativo-turista é algo difícil de acontecer. Para o
turista, o nativo está lá para servir. Parece que a “história” se repete.
Novos hábitos e costumes são inseridos nessa localidade, entrando em
choque com e subjugando os costumes e valores locais. Uma variedade de costumes e
culturas convivem em um mesmo lugar, predominando a de quem tem mais poder –

nesse caso, dos “forasteiros”. Assim o nativo perde sua identidade, não se reconhecendo
mais como parte integrante desse lugar.
Conforme anteriormente ressaltamos, as brincadeiras antigas como coco
de roda e zambê (figura 23), por exemplo, são tratadas como espetáculo para o turista
ver. Já não existe mais aquela alegria de se partilhar uma “roda” com os amigos.

Fotos: Maria Cristina (fev./ 2002).

Figura 23 – Atividade artístico cultural: coco de zambê – espetáculo para o turista
ver.

Segundo nos relataram vários entrevistados, até o consumo de drogas
passou a fazer parte do cotidiano local. Mais recentemente, um filho de um político
bastante conhecido no cenário norte-rio-grandense, foi preso em Pipa por porte de
cocaína. E essa é uma entre tantas outras histórias, em que a mídia publica relatos de
casos de tráfico e porte de “drogas”, nessa localidade.
Os “prazeres” do sexo já seduzem as nativas, que se sentem envolvidas
por pessoas diferentes das que convivem no seu cotidiano. Assim, assistimos em Pipa
uma crescente onda de prostituição entre jovens e adolescentes, além, de um grande
número de mães solteiras onde o “pai não aparece”, conforme ressaltou em sua poesia
o senhor Antônio Pequeno.
Araújo e Oliveira (2001, p. 3) apresentam de forma clara a dimensão dos
impactos que o turismo promove nessas comunidades ao afirmarem que: “As profundas

mudanças que podem ocorrer no cotidiano dessas comunidades, fragiliza a cultura e a
identidade local, comprometendo, tanto a sobrevivência destas comunidades, quanto a
sua qualidade de vida”.
Sem dúvida, o turismo chegou à Pipa, o turista também e, com ele, mais
emprego e costumes alheios a essa comunidade: drogas e prostituição agora passam a
fazer parte da realidade dessa localidade. Será que esse é o preço a se “pagar” para se ter
o turismo e o “desenvolvimento” nesse lugar?
A qualidade ambiental – sossego, paz, muita natureza “intocada” – tão
falada nesse lugar, agora parece não mais existir. Será que o perfil dos turistas também
está mudando? Em entrevista concedida ao grupo Valença e Associados (1996, p. 79),
um comerciante local traduz essa preocupação.
O turismo tem sofrido alterações. No início, as pessoas vinham mais
por curiosidade e aventura. Hoje, com a divulgação, mudou o perfil do
turista; eles preferem mais luxo. Diminuiu também a freqüência de
mochileiros e gringos.

Contrariando ao que o entrevistado acima afirmou, para os turistas parece
que o encantamento de Pipa ainda existe. Os turistas que entrevistamos foram
praticamente unânimes no motivo que os levaram a escolher Pipa como local de lazer –
as suas belezas naturais. Inclusive, o que nos chamou atenção é que todos eles tiveram
“conhecimento” de Pipa através de indicações de amigos. A propaganda boca-a-ouvido
parece Ter funcionado bem nessa localidade. Os entrevistados ressaltaram ainda que
indicariam Pipa como roteiro turístico para outros amigos. Uma turista do Ceará, em sua
fala, deixou vir à tona toda a sua emoção ao falar desse lugar.
- “Sim, eu indicaria Pipa a alguém que está precisando se desligar de um
modo geral. Descansar, ir a praia, curtir o entardecer e o pôr-do-sol, comer uma boa
comida, ver a lua e as estrelas [...]”.
A citação acima soa bastante poética. Parece-nos que Pipa, como já dito
antes, é detentora de uma certa magia e encantamento que contagia a todos,
provavelmente, seja por isso que alguns vão até lá para uma viagem de turismo e depois
resolvem voltar e, quem sabe, ficar. E assim vai se configurando um novo cenário
socioespacial nesse lugar, desenhando novas feições sociais, os quais vamos analisar a
seguir.

4.1 Os novos cenários socioespaciais: Pipa “turistificada”

Conforme aludimos anteriormente, foi assim que a Praia da Pipa foi
sendo ocupada. Sem planejamento e sem controle, sem uma intervenção dos poderes
públicos o que, ao nosso ver, contribuiu para a nova configuração espacial que ora se
apresenta: desordenada e repleta de contrastes, conflitos e contradições, expressos na
dinâmica socioespacial do lugar.
A produção do espaço em Pipa, nos últimos tempos, se dá na articulação
do processo de expansão da atividade turística. Nesse período, houve uma expansão da
mancha urbana desta localidade, que se deu de forma descontínua, privilegiando uns
espaços e excluindo outros.
Na análise da paisagem da Pipa ficam evidenciadas as contradições
espaciais e, de modo concreto, a forma como a população nativa vive, o tipo de
habitação, o tamanho do lote e das casas, o preço da terra, o acesso aos serviços, o
padrão arquitetônico, o grau de conservação das residências e a localização. Por outro
lado, os espaços ocupados pelos novos atores, ou seja, pelos “que vieram de fora” se
apresentam diferenciados, melhor estruturado, evidenciando a forma heterogênea de uso
e ocupação do solo que se processou nessa localidade.
Marcelino (1999, p. 79), ao discutir a redefinição dos espaços sociais
decorrentes da expansão da atividade turística, no litoral do Rio Grande do Norte, traduz
esses efeitos nas comunidades locais.
O modelo de desenvolvimento econômico vem promovendo a
expulsão das populações nativas dos seus locais de assentamento
original, configurando a segregação social a partir da relocação
espacial desta população, que passa a ocupar (quase sempre sem a
propriedade legal da terra) os espaços geralmente situados nos
entornos das aglomerações, os quais o valor do solo ainda não se
tenha elevado.

A localidade da Pipa vem crescendo, particularmente nos últimos trinta
(trinta) anos, com a instalação de equipamentos turísticos, transformando a configuração
espacial e dando um novo dinamismo ao local. Algumas residências, hotéis, pousadas,
áreas de camping, vão se expandindo para áreas sem quaisquer dos itens de infraestrutura, como por exemplo, luz, esgotos ou arruamento. Os “cinturões de pobreza”
aparecem expostos na paisagem, expressando as contradições e conflitos entre os

“antigos” e os “novos” moradores, contradições estas, expressas nos modos de pensar e
viver nesta localidade.
Se hoje Pipa é uma das praias mais visitadas do Rio Grande do Norte,
abrigando estrangeiros, brasileiros de outras regiões e norte-rio-grandenses de todos os
recantos, constituindo um verdadeiro caldeirão de culturas, não o foi assim, até meados
do século XX. A beleza quase selvagem, a praia praticamente intocada, num cantinho
“perdido” do litoral potiguar, passa a atrair os surfistas, na década de 1970, como um
refúgio para aproveitar o sossego e as belezas naturais. O mar passa a ser usado para
práticas esportivas, alheias ao lugar, conforme anteriormente ressaltamos.
A propaganda “boca-a-ouvido” começa a fluir com rapidez, e Pipa
começa a ser cada vez mais visitada. Alguns até começam a fixar residência e aos
poucos montarem seu negócio nesse lugar. Os cenários começam a se modificar.
Assim, nas décadas de 80 e 90, do século XX, Pipa passa a ser roteiro de
turistas nacionais e estrangeiros, marcando um processo de construção de novas
territorialidades. Agora, era necessário que dotasse esse lugar com infra-estrutura de
equipamentos para atender a demanda cada vez crescente de turistas que vinham de
todos os recantos do globo.
Essa localidade começa a sofrer mudanças significativas na sua
paisagem. A partir de então, tem-se início uma nova etapa na configuração
socioespacial do lugar, que vai conhecer um rápido processo de mudança. Esse processo
vem se acentuando, nessas duas últimas décadas, o que modificou significativamente a
paisagem da comunidade pesqueira de até o início do século XX.
Paiva (1997, p.57) pontuou em seu trabalho essa redefinição na
configuração socioespacial que ocorreu em Pipa:
A presença do turismo em Pipa redefiniu significativamente seu
espaço de vida local, pois significou a chegada de uma lógica e
relações capitalistas onde antes predominavam relações tradicionais.

Assim, ao percorrer Pipa, podemos perceber o surgimento constante de
novos elementos, com novas ruas surgindo em direção à área de mata nativa. Casas,
bares, restaurantes, pousadas e hotéis, em construção ou em reforma. As novas ruas
apresentam um traçado irregular e diferenciada da rua principal, uma vez que não existe
arruamento, não são pavimentadas, sendo recobertas por piçarro, sem um traçado
definido, existindo em sua maioria, ausência de calçadas e ruas sem saída, formando
verdadeiros labirintos.

Construções rudimentares de taipa e alvenaria simples – arquitetura
vernacular – se misturam na paisagem com padrões arquitetônicos modernos (figura
24). Condomínios residenciais intra-muros se misturam com residências sem forro, sem
reboco, com piso de cimento e cobertura de telhas em duas águas.
Na (re)produção do espaço da Pipa, objetos e ações vão dando uma nova
configuração ao lugar, promovendo transformações estruturais e funcionais na
paisagem, para atender às necessidades de produzir, consumir, habitar e viver, inerentes
ao processo da nova ordem global, a qual impõe aos lugares uma única racionalidade
através do sistema de redes, que ao mesmo tempo que viabiliza o circular e o

comunicar, também exclui pessoas.

Fotos: Vilma Vitor (jan./1991).

Figura 24 – A arquitetura moderna e a arquitetura vernacular se (con) fundem
na paisagem de Pipa/RN

Carlos (1996a, p.25), ao falar da produção do espaço assim ressaltou:
A produção do espaço deve ser entendida sob uma dupla
perspectiva, ao mesmo tempo que se processa um movimento que
constitui o processo de mundialização da sociedade urbana
produzindo, como decorrência, um processo de homogeneização
do espaço, produz-se e acentua-se o processo de fragmentação
tanto do espaço quanto do indivíduo. Este processo se manifesta no
plano do vivido, no lugar onde se desenrola a vida humana.

Assim, a análise do cotidiano da população local nos permitiu vislumbrar
uma reestruturação urbana local, resultante do intenso movimento entre espaço e práxis

social, que acaba por favorecer a prática de diferentes usos do solo, muitas vezes
conflitantes e antagônicos entre si.
Podemos observar em Pipa o uso e ocupação inadequados do solo, com
ocupação em áreas de falésias e dunas, vegetação nativa sendo devastada para dar lugar
ao parcelamento do solo, com uma crescente especulação imobiliária. Uma deficiente
infra-estrutura e erosão costeira acentuada, caracterizando o quadro de uso e ocupação
dessa localidade.
O plano de zoneamento ambiental de Tibau do Sul (figura 25), proposto
em 1996, o qual tem por objetivo preservar, conservar e recuperar o meio ambiente,
promovendo e adequando o ordenamento no parcelamento do solo, praticamente não é
cumprido. Em março de 1999, sob o Decreto Estadual nº 14.369, foi criada uma Área de
Proteção Ambiental (APA) Estadual Bonfim Guaraíra, a qual Pipa está inserida.

Fonte: IDEMA, 1990.

Organização: Francisco Juscelino Santos da Silva

Figura 25 – Localização espacial do zoneamento ambiental de Tibau do Sul

O município foi dividido em 03 (três) zonas, as quais se subdividiram em 06 (seis)
áreas (Idema, 1990, p.6): a Zona Especial Costeira (ZEC), que é subdividida em Área Especial de
Preservação 1 (AEP1) e Área de Uso Restrito (AUR); Zona Marginal Lagunar (ZML), que é
subdividida em Área Especial de Proteção 2 (AEP2) e Área Especial de Conservação); e a Zona
Agrícola (ZAG) que é subdividida em Área Especial de Proteção 3 (AEP3) e Área de Uso
Permitido (AUP).
A localidade de Pipa, se enquadra na ZEC, onde encontramos a presença de recifes
praiais e do barreiras, zona de estirâncio, terraços litorâneos, borda de tabuleiro (falésias), dunas,
mata Atlântica e tabuleiros costeiros, conforme o plano de gerenciamento costeiro (IDEMA, 1990,
p. 9).
Ainda no zoneamento de Tibau do Sul, a localidade da Pipa se enquadra na AEP1 e
na AUR, apesar disso, em nossas pesquisas de campo podemos observar o uso e ocupação de
forma predatória, não obedecendo as leis Federais, Estaduais e Municipais de zoneamento
costeiro. Na área do chapadão e nas dunas, podemos encontrar o parcelamento do solo e o uso
indevido com hotéis e pousadas construídos ou em construção (figura 26). Podemos observar ainda
a presença de voçorocas em estado avançado pelo uso irregular em áreas de falésias, conforme já
demonstrado na figura 22 na página 126.
Mesmo o plano de gerenciamento costeiro, elaborado em 1996, que surgiu com o objetivo de
ordenar as atividades ligadas ao turismo e veraneio, bem como o resgate e a preservação da
fisionomia tradicional do município – incluídos aí os seres humanos e a natureza – não vem, ao
nosso ver, cumprindo o seu papel, uma vez que permanece a expansão de construção, por
empreendedores turísticos em áreas de fragilidade ambiental, que legalmente tem seus usos
“controlados” por um plano de zoneamento costeiro.

Fotos: Erivaldo (jul./ 2002).

Figura 26 – Pipa/RN: novas territorialidades se concretizam em áreas de preservação ambiental
o

A Lei Municipal n 255 de 2001 (Prefeitura de Tibau do Sul, 2001), que dispõe
sobre as edificações de imóveis residenciais, comerciais e industriais, também não é cumprida.
Só para citar um exemplo, a referida lei, determina o recuo nos lotes em 5,00
(cinco) metros de frente, 3,00 (três) metros de fundo e 2,00 (dois) metros nas partes laterais, para
construções residenciais, comerciais e industriais. Nas construções que se multiplicam na
localidade de Pipa, tais delimitações não são cumpridas e, mesmo assim, as obras não são
embargadas. Assim, se prolifera o uso do solo de forma predatória e irracional.
Para podermos captar a essência e desvendar os novos cenários socioespaciais da
Pipa turistificada, empreendemos, por várias vezes, incursões pelos vários recantos dessa
localidade, numa tentativa de descobrir as nuanças desses novos cenários e, descobrimos que Pipa
não se restringe mais somente à “rua principal” e à beira mar, como antes da expansão da atividade
turística se conformava. Conforme anteriormente afirmamos, a mancha urbana se expandiu,
ocupando falésias, o chapadão e a mata (figura 27). Será que ainda resta algum canto a ser

explorado?
Iniciamos nossa empreitada pela “beira da praia”, que até o início do século XX,
abrigava a maior parte das casas dos nativos, e que agora é o território das casas de veraneio, das
pousadas, das barracas, dos vendedores ambulantes.
Ao passearmos à beira da praia da Pipa, vislumbramos além de algumas casas de
veraneio, também, um “mar” de mesas e cadeiras das barracas, que invadem o espaço da areia e
das pessoas. Nelas, vemos pessoas de várias nacionalidades, desfrutando do mar e do sol e
degustando os pratos feitos com peixe, macaxeira, feijão verde, crustáceos, todos “pratos da terra”
e para todos os gostos. A cerveja gelada, o coco e o refrigerante complementam a degustação.

Mais à frente, encontramos um grupo de pescadores, os verdadeiros
“heróis da resistência”, que ainda continuam desbravando o mar em busca do peixe de
cada dia, da sua sobrevivência. E aqui, já podemos perceber novamente, os conflitos e
contradições que a atividade turística tem provocado nesse lugar.
Paramos um pouco para conversarmos com os pescadores que estavam
em grupo de dez pessoas, os mesmos arrastavam um barco para poder consertá-lo à
beira da praia. Nesse lugar, próximo às barracas onde os turistas degustavam os
saborosos peixes, eles aproveitavam a sombra do barco para fazer churrasco e tomar
cachaça: a festa estava feita. Aproveitamos a quantidade de pescadores reunidos e
iniciamos a entrevista. De início, eles se demonstraram um pouco tímidos, depois, em
suas simplicidades, demonstraram empolgação e, ao mesmo tempo, revolta ao
constatarem a nova realidade que se descortinava no seu cotidiano.

Figura 27- O uso do solo e a expansão da “mancha” urbana de Pipa entre 1997-2002.

Ao indagarmos, por exemplo, qual é o destino do pescado, todos falaram
em alto e bom som, demonstrando revolta e indignação ao nos afirmar que:
- “Vendemos o peixe para o atravessador por cinco reais o quilo. Aí ele
vende por sete ou até doze reais”.
- “O que pescamos, vendemos pra um comprador de peixe que revende.
Aí na barraca, por exemplo, uma posta é de quarenta reais. Quem dança aqui é o
pescador”.
- “A gente vende o peixe para o marchante e ele revende para os
barraqueiros. Só existe um aqui, não tem concorrência, na compra do peixe. Quando a
gente vai comer peixe nas barracas cobram o mesmo valor que para os turistas”.
As falas dos pescadores nos evidenciam as contradições e conflitos
configuradas com as novas territorialidades que ora se estabeleceram em Pipa (figura
28). Os peixes que foram pescados por essas pessoas, queimados pelo sol e com as
mãos calejadas pela “lida” diária, agora tem um novo valor agregado. Quando passa das
mãos dos pescadores, para as mãos do marchante, e desses, para as mãos dos donos de
barracas, bares e restaurantes, o peixe tem seu valor aumentado. O pescador já não o
pode consumir. É um produto caro, que não pode mais fazer parte do cardápio do
pescador, pelo menos nas barracas da praia. O peixe deve ser consumido pelos turistas,
pelos gringos, pelos “de fora”. A segregação também chegou no consumo do pescado,
pois agora é um produto caro, que não pode mais fazer parte do cardápio do pescador.
Eles afirmaram ainda que a situação não está pior porque os filhos agora
já estão empregados em outras atividades – ligadas ao comércio e aos serviços – o que
na opinião deles, ajudam no sustento da casa, uma vez que a “safra de peixe vem a cada
dia diminuindo fazendo com que a gente tenha que ficar mais tempo no mar”. Apesar

do “moderno” , das inovações terem chegado à Pipa, ela parece que segrega algumas
atividades econômicas, fazendo com que o pescador ainda utilize técnicas tradicionais.
Observamos ainda, através dos depoimentos dos pescadores, que essa
atividade econômica vem cada vez mais diminuindo o número de pessoas que a
praticam, ficando reservadas para os “mais velhos”, uma vez que pouco ou nada são
aproveitados nas atividades ligadas ao setor de turismo. Além do mais, como assim
relatou um pescador “essa moçada não quer trabalhar no pesado, preferem trabalhar
nos hotéis e no comércio”. Ou seja, “ares” da modernidade também seduzem na escolha
do emprego.

Fotos: Maria Cristina (fev./2002).

Figura 28 – Os novos cenários se (con)fundem: a praia do turista e
a territorialidade do pescador

Ao terminarmos nossa conversa, fomos convidados a participar da
festança
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ao
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justificando

a

impossibilidade de ficarmos para podermos continuar nossa caminhada.
Outro cenário que vislumbramos ainda à beira mar são as escadarias que
levam às pousadas e hotéis, construídos nas bordas das falésias. E, com elas,
encontramos ainda os canos que jorram seus esgotos, agredindo o belo visual e

contaminado as areias brancas e mornas desse lugar, conforme já demonstramos na
figura 5. Na Praia do Amor, temos até aluguel de pranchas de surfe.
Continuando nossa caminhada encontramos algumas casas de veranistas,
bares, restaurantes e barracas de artesanatos. O Jack’s on the beach, o Cruzeiro do
Pescador e o Casarão são exemplos de restaurantes que podemos encontrar na orla
marítima, onde podemos degustar deliciosos peixes, vislumbrando o balançar das águas
do mar.
Ainda na orla marítima, podemos encontrar o ir e vir dos ambulantes, dos
vendedores de castanha, redes, roupas e artesanatos (figura 29). “Quer colocar trança
rastafari aí moça ?” Pergunta um. “Quer fazer uma tatuagem de hena? Custa vinte e
cinco reais!” Pergunta outro. São os novos costumes que foram inseridos nesse lugar.

Foto: Erivaldo (jul./2002).

Figura 29 – Os novos cenários se (con)fundem: ambulantes, barraqueiros,
turistas e veranistas ocupam a orla de Pipa

Agora nosso “passeio” se concentra na “rua principal”, na Avenida Baía
dos Golfinhos ou na Brodway de Pipa, como assim é conhecida essa rua pela grande

concentração de pessoas, manifestações culturais e badalações. É aqui, e nas ruas
adjacentes, que se concentra o maior número de pousadas, hotéis, restaurantes, bares,
mini-shoppings – como o shopping Oratapiry e o Pipa praia shopping - e diversos
outros estabelecimentos comerciais. Aqui, encontramos ainda, algumas casas de
nativos. Essas casas foram sendo construídas na época em que o mar avançou (meados
do século XX), sendo necessária a transferência das residências que se encontravam à
beira mar, para a “rua de cima”, como assim afirmou alguns populares.
Essa rua é a expressão máxima do que aconteceu e está acontecendo em
Pipa. Encontramos restaurantes com culinária as mais diversas. É cozinha italiana,
portuguesa, francesa, espanhola, argentina, japonesa, regional. Há quem afirme que em
Pipa existe o “turismo gastronômico”, ou seja, os visitantes se dirigem para essa
localidade pela variedade de “cozinhas” existentes. Encontramos casas de massas,
tabacarias, creperias, soparias e lanchonetes.
Os nomes são os mais variados: se você quer comer o melhor da cozinha
italiana, existe o Al Buchetto spaghetteria (na rua Gameleira), e o Restaurante e
Pizzaria Calígula. Se você é chegado(a) a um bom churrasco, existe a Churrascaria
Rancho da Pipa e o Oratapiry Restaurante. Se você prefere um ambiente mais
descontraído, com comida simples, porém deliciosa, ou mesmo um lugar para conversar
ou ler, há a Oficina do Crepe, o Pede Fumo, o Pede Cana, o Sagarana, o Chez
François, o Roch in Pipa, o Book Shop Café, entre tantos outros. É uma variedade.
Será que os nomes dos estabelecimentos comerciais revelam a origem dos seus
proprietários?
Continuando nossa caminhada, ainda na rua principal, nos deparamos
com uma placa inusitada, em frente ao bar Koaba Shop, a qual chama a atenção pela
ousadia da venda do que “é proibido”, mas que em Pipa é comercializado de forma
natural e explícita, sem nenhuma preocupação com a lei. “Aqui servimos absinto, a
bebida alucinógena proibida”, diz um cartaz. Ao nosso ver, Pipa também é o espaço da
transgressão, aqui parece que “nada” é proibido. Será que por isso é que encontramos
um grande número de jovens, entre dezessete e vinte e cinco anos, entre os visitantes
mais assíduos nesse lugar? Parece-nos que sim.
Ainda na avenida Baía dos Golfinhos, encontramos a Delivery Floivers,
uma floricultura que, segundo propaganda, entrega flores para todo o Brasil e para o
exterior. É a dinâmica da globalização está inserida no cotidiano desse lugar, ou seria
Pipa que estaria inserida na lógica da globalização? Se você que está em Pipa quiser se

conectar com o “mundo” lá fora, existem várias opções: torres de celulares se mesclam
com a paisagem natural, a telefonia fixa há muito já é uma realidade nesse lugar e, até
mesmo há a conexão com Internet.
Quer se conectar à rede mundial? Basta se dirigir ao Book Shop Café,
onde além de saborear um delicioso café, poderá desfrutar de exposições de artistas
plásticos e, de “quebra” saber notícias do mundo, mandar notícias para os familiares e
amigos. Porém, se esse local estiver muito cheio, ainda existe outra opção. Ainda na
avenida principal, se dirija ao Pipa Tour, uma agência de viagens, que além de
informações turísticas, passeios de barcos e traslados, também oferece acesso à rede
mundial.
Pipa realmente se transformou em um lugar bastante diversificado.
Encontramos lojas de artesanatos, salões de beleza, terapia shiatsu (terapia japonesa de
combate ao estresse e cansaço), revelação de filmes, boate, passeios de barcos e bugres.
Tem até um Spa da alma!
À noite esse lugar fica pequeno. Geralmente, encontramos barraquinhas
de artesanatos que só funcionam à noite. São pessoas que migram de várias partes do
Brasil para vender brincos, pulseiras, camisas pintadas, artesanato em geral. É à noite
também que aparece um grupo de coco-de-roda, tipo capoeira. Em torno deles se
“ajunta” um grande número de pessoas: um espetáculo para o turista ver.
A reportagem em um site de uma rede de televisão local expressa esse
cenário de espetáculo que encontramos em Pipa, vejam
A escultura de madeira e ferro mostra o coco de zambê, uma dança
folclórica herdada da Mama África que é preservada com todo
respeito pelos nativos de Pipa. Os meninos do zambê garantem a
cultura para as próximas gerações. E os adultos fazem o espetáculo.
Com o batuque de zambê, os pescadores viram show para turista ver.
A roda hipnotiza o público com um ritmo contagiante, como tudo que
rola em Pipa.

É unanimidade falar que a noite em Pipa só começa à partir das 23 (vinte
e três) horas, a rua fica completamente tomada. São pessoas de várias idades,
nacionalidades e tendências. É um “vai e vem” sem que as pessoas prestem muita
atenção ao que o outro faz ou deixa de fazer. É o ponto de encontro das “diferenças”.
Que, ao contrário da aparente harmonia, é repleta de conflitos e contradições. E é na
Boate dos Calangos onde a noite de Pipa acontece, geralmente por volta das vinte e
três horas (figura 30).

Figura 30 – Localização espacial do novo cenário socioespacial da Avenida Baía dos Golfinhos
– Pipa/RN

Um outro ponto observado, nesse “novo cenário” socioespacial da Pipa,
é o estacionamento (figura 31). Conforme nos afirmou o Secretário de Turismo de
Tibau do Sul, a Lei Municipal nº 195/95 estabelece a obrigatoriedade dos ônibus e
microônibus, que chegam em Pipa, estacionarem nesse local uma vez que os mesmos
são proibidos de circularem pela área urbana. O estacionamento abriga também
quiosques onde são vendidos artesanatos e lanches.

Foto: Maria Cristina (jul./2001).

Figura 31 – Novo cenário: estacionamento
municipal – Pipa/RN.

Apesar de se encontrar em período de baixa estação no dia de nossa
“visita”, no referido estacionamento se encontravam sete ônibus. Sendo três ônibus
oriundos de Natal, um de São João do Sabugi, dois do Ceará e um de Goiânia. Na
oportunidade, aproveitamos e conversamos um pouco com um dos responsáveis do
ônibus oriundo do Ceará, o qual se identificou como proprietário da empresa Trans
Fátima Turismo. A referida empresa, segundo informou o proprietário, faz várias

excursões, ao longo do ano, para o Rio Grande do Norte, sendo o roteiro composto por
Natal, Pipa, Cajueiro de Pirangi e Genipabu. Segundo ainda nos informou nosso
interlocutor, o preço médio do pacote de viagem custa em torno de R$ 250,00 (duzentos
e cinqüenta) por pessoa. A hospedagem geralmente ocorre em Natal, mas precisamente
no Hotel Residence. Ele apontou ainda que uma grande dificuldade encontrada em Pipa
é “o problema do estacionamento que temos que pagar R$ 30,00 (trinta reais) para
passar o dia”, o que implica na redução da margem de lucro do referido empresário.
Ainda sobre o estacionamento, o administrador desse local nos informou
que os quiosques que aí se encontram, foram construídos a mais ou menos um ano e
meio, os quais são alugados a um preço de R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais) por mês.
Ao conversarmos com os locatários dos referidos quiosques, percebemos que em sua
totalidade são de pessoas oriundas de outras áreas territoriais, especialmente de outros
estados brasileiros.
Além do serviço de estacionamento e dos quiosques, encontrados nesse
local, existe ainda o serviço de “trenzinho”, a um preço de R$ 4,00 (quatro reais) por
pessoa, que serve de meio de transporte para levar os turistas até o chapadão, outro
ponto turístico de Pipa. O referido trem é constituído de dois “vagões”, puxados por um
trator (figura 32). Em todo o percurso – do estacionamento até o chapadão, passando
muitas vezes até próximo a igreja para pegar mais “passageiros” – um guia turístico
(geralmente um nativo), acompanha dando as devidas explicações, como por exemplo, a
origem do nome Pipa.

Foto: Maria Cristina (jul./2002).

Figura 32 – O que conduz os turistas para
vislumbrarem as imagens do cenário
turistificado

Finalmente, o último recanto da Avenida Baías dos Golfinhos, para qual
queremos chamar atenção é a praça. Assim como em outras cidades pequenas e
distritos, Pipa também tem em sua praça o local de encontro para colocar a conversa em
dia, para assistir televisão, para se namorar. Apesar desse espaço ser freqüentado,
predominantemente, pelos nativos, se configura, ao nosso entendimento, como cenário
turistificado. Isso porque sua localização, na Avenida Baía dos Golfinhos – a Broadway
pipense – faz com que seja palco do ir e vir das pessoas que por Pipa circula – é o
nativo, é o gringo, são os turistas, são os de fora. Não importa o sexo ou a
nacionalidade, os gostos ou tendências. Esse espaço se torna um “espaço
democratizado”, onde todos tem o direito a passar, ficar e usufruir. É “[...] um espaço
onde a sociabilidade se estabelece e se amplia” (PAIVA, 1997, p. 105).
Atualmente, conforme já aludimos anteriormente, esse cenário também está mudando,
uma vez que a Prefeitura Municipal está construindo um “platô cultural” nesse local,
onde terá quiosque para informações turísticas, entre outras coisas. Mais uma vez os
cenários são modificados, ou turistificados, para atender à demanda do turismo.
Imagens são produzidas para serem mostrados ao outro, fazendo com que se perca a
identidade local. Para nós, a praça constituía o único recanto que lembrava a Pipa de
outrora(figura 33).
Foto: Maria Cristina (jul./2001).

Figura 33 – Novo cenário: a praça ontem e hoje – antigo
espaço de sociabilização entre os nativos agora se transforma
em cenário turístico

O nosso “passeio” investigativo por Pipa só continua no dia seguinte,
quando nos dirigimos para o lugar o qual a comunidade chama de “mata”. Essa área já

sofre com o grande processo de ocupação, conforme já vimos na figura 22. Parece mais
um labirinto, pela forma desordenada como está sendo ocupada. São ruas sem saídas,
sem calçamento, sem iluminação. Inicialmente, essa área territorial foi sendo ocupada
por nativos que iam sendo “expulsos” da rua principal ou da orla marítima, conforme
anteriormente destacamos, hoje, o espaço já é disputado por pousadas, hotéis e
camping, apesar da precariedade da infra-estrutura.
O poder público local, recentemente, mandou construir, nessa área
territorial, um ginásio de esportes, conforme podemos observar na figura 34, o que
provocou uma certa revolta por parte de alguns moradores, por acharem que existia
obras de maior importância que a Prefeitura poderia desenvolver, como saneamento
básico, por exemplo. A esse respeito, assim nos falou uma moradora “hoje a prefeitura
está construindo um ginásio, aquele monstrengo, que não vai servir para o povo. Será
que é disso que o povo tá precisando?” (questiona a moradora).

Foto: Maria Cristina (fev./2002).

Figura 34 – Novo cenário: construção de Ginásio de
esporte em área de expansão urbana –
Pipa/RN

O que nos parece é que essa é mais uma obra de “fachada”, um
verdadeiro “elefante branco”, sem grandes utilidades a não ser eleitoreiros. Não resta
dúvida a importância de práticas esportivas, porém, concordamos com a moradora
quanto à utilidade e a utilização de tal obra. Soma-se à essa problemática, o tipo de
material utilizado para a construção que, ao nosso ver, deixará o ambiente do ginásio

com temperaturas bastante elevadas. Queremos deixar claro que, ao nosso
entendimento, a prática esportiva num lugar como Pipa seria algo bastante interessante,
uma vez que o poder público local poderia investir em projetos educativos
Esse é um pouco do novo cenário socioespacial que ora vem se
descortinando em Pipa, onde a atividade turística estabeleceu novas territorialidades que
se expressam espacialmente através de conflitos e contradições, num constante
movimento de ir e vir, o qual pode provocar ainda, novos processos de territorialização
e desterritorialização uma vez que “no tempo e no espaço nada é permanente”, como
assim pontuou Silva (1999, p. 60).

4.2 As novas feições sociais da praia da Pipa

As novas feições sociais que ora se apresentam configuradas
espacialmente no território da Pipa expressam o processo mais recente da produção
territorial desse lugar, onde o turismo se torna a nova atividade econômica – em
substituição à pesca e à agricultura de subsistência - evidenciando transformações
socioespaciais, as quais serão apresentadas em seguida.
Com relação aos dados populacionais, inicialmente, apresentamos o
município de Tibau do Sul que, segundo o Censo 2000, possui 7.757 habitantes, dos
quais 1.297 se encontram no meio urbano e 6.460 no meio rural. Há um ligeiro
predomínio da população masculina nesse município, 3.967 homens, número que
corresponde a 51,14% do total de habitantes; a população feminina, por sua vez,
contabiliza 3.790 mulheres, correspondendo a 48,86% do total (FIBGE, 2000).
Ainda, segundo o Censo 2000, a taxa de crescimento anual da população
desse município foi da ordem de 6,87%. Só para efeito de comparação quanto ao ritmo
de crescimento populacional desse município, na década de 80, a taxa de crescimento
anual foi da ordem de 2,30%, apresentando um “salto” de 4,57% para a década atual.
Em relação à faixa etária, cerca de 32,57% da população se encontram na idade entre
zero (0) a catorze (14) anos; cerca de 61,84% se encontram na faixa entre 15 e 64 anos
e, 5,16% se encontram acima de 65 anos (FIBGE, 2000). Assim, podemos perceber a
predominância da população jovem e adulta nesse município. Na tabela abaixo,

podemos visualizar o crescimento populacional de Tibau do Sul no período
compreendido entre 1980-2000, referente à população geral e às populações da zona
urbana e rural.
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Fonte: FIBGE, 1980, 1991, 2000.

Figura 35 – Tibau do Sul/RN: evolução da população urbana
e rural entre 1980 – 2000

Ao analisarmos os dados da figura 35, percebemos que, no período
compreendido entre os anos de 1980 e 1991, a população total do município de Tibau
do Sul, cresceu cerca de 22,49%, enquanto na população urbana o crescimento foi da
ordem de 34,65% e a população rural apresentando um crescimento de 21,35%, com
uma taxa de crescimento menor que as taxas total ou urbana. Em relação ao período
compreendido entre os anos de 1991 a 2000, o crescimento populacional desse
município foi da ordem de 30,08% - numa taxa maior do que das décadas anteriores –
enquanto a população urbana cresceu cerca de 17,48% e a rural, nessa mesma época,
cresceu numa taxa de 32,81%, superando os índices da população geral e urbana desse
período.
Outro dado, que achamos interessante apontar, é o fato de que nesse
período Tibau do Sul foi o terceiro município, no Estado, em crescimento da população
rural, ficando atrás apenas de Parnamirim e Galinhos (FIBGE, 2000). Ao nosso
entendimento esses dados populacionais norteiam para a importância que a Praia da
Pipa detém hoje no contexto municipal, uma vez que esses números populacionais nos

apontam para o maior crescimento da zona rural, coincidindo com o período do boom
turístico desse lugar.
Desses dados populacionais, a localidade da Pipa dispõe de cerca de
2.000 habitantes, segundo dados Preliminares do Censo 2000. Na figura 36,
apresentamos o crescimento populacional do povoado de Pipa, nos períodos
compreendidos entre 1991, 1996, 2000.
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Fonte: FIBGE, 1991, 1997 e2000

*Valor aproximado, segundo dados preliminares do Censo 2000.
Figura 36 – Pipa/RN: evolução e crescimento populacional entre 1991-2000.

Observando os dados da figura 36, percebemos que a taxa de
crescimento do povoado da Pipa, entre es períodos de 1991-1996, foi de 50,63%. Já no
período entre 1996 a 2000, a taxa de crescimento foi da ordem de 67,64%, índices que
consideramos excepcionais para um aglomerado rural13, principalmente num espaço de
tempo pequeno. Quando observamos a taxa de crescimento desse povoado, entre os
períodos de 1991 e 2000, percebemos um aumento de 152,52%, índice bastante superior
ao da população total do município de Tibau do Sul (30,08%), nesse mesmo período.
Outro dado que entendemos ser importante enfatizarmos é o fato de que em 1991 a
população de Pipa correspondia a cerca de 13,28% da população total do município e
em 2000 passou a representar cerca de 25,78% do total de habitantes.

13

Segundo relatório dos dados preliminares do Censo 2000, a Praia da Pipa é considerada um aglomerado
rural. Para o IBGE, um aglomerado rural “[...] é um agrupamento de população considerada a partir de
um conjunto de edificações adjacentes e com características de permanência situado em área legalmente
definida como rural... podendo existir subtipos: povoado, núcleo.[...]”. (FIBGE, Censo 2000, p. 3).

Esses dados evidenciam a importância que o povoado da Pipa representa
para o município de Tibau do Sul, onde um número cada vez maior de pessoas
procuram este lugar para fixar residência, como forma de aproveitar o potencial cênico;
como local de lazer; como local de descanso, em busca de emprego ou mesmo para
“montar” e expandir seu próprio negócio.
Essa época corresponde ao “grande” momento do “boom turístico14”
desse lugar, o que pode justificar essas taxas de crescimento da população rural entre os
anos de 1991-2000, uma vez que foi neste momento que a Praia da Pipa, que é
considerada pelo FIBGE como aglomerado rural, “explodiu” como a vedete do turismo
local e nacional, atraindo não só turistas como também migrantes para esse lugar.
Na tabela 3, podemos ver os dados do crescimento dos domicílios
residenciais ocupados e desocupados na sede municipal de Tibau do Sul e na Praia da
Pipa, no período compreendido entre 1991-1996.

Tabela 3
Evolução da taxa de ocupação dos domicílios residenciais na sede municipal de Tibau do Sul e
no povoado da Pipa – 1991-1996

LOCALIDADE

Domicílios
Ocupados
1991

1996

Sede do município

228

275

Povoado de Pipa

175

293

Crescimento(%)

Domicílios
Desocupados

Crescimento
(%)

1991

1996

17,9

27

49

44,90

40,27

109

121

9,92

Fonte: FIBGE, 1991, 1996.

Analisando os dados da Tabela 3, constatamos que a taxa de crescimento
dos domicílios ocupados na Praia da Pipa, no período entre as décadas de 1991-1996,
foi superior da sede do município. No tocante ao índice de domicílios desocupados, a
Praia da Pipa apresentou um índice mais elevado que o da sede municipal, nas duas
décadas apresentadas. No nosso entendimento, isso mostra a importância que a
14

Segundo Oliveira (1998, p.11), é a “[...] época em que o turismo tem sua fase de maior crescimento”.

expansão de moradias de segundas residências e da atividade turística passaram a
ocupar nessa localidade, justificando assim a taxa de domicílios desocupados que
inclusive se apresenta superior à taxa da sede municipal, apresentando um índice
percentual de crescimento maior que a Pipa.
Segundo Cadastro Imobiliário de 1999, Tibau do Sul possui 8.820
prédios cadastrados, dos quais 708 pagaram IPTU. Do total de prédios cadastrados,
1.281 são domicílios e 5.948 são unidades territoriais.
No tocante à economia, as principais atividades que vêm sendo
desenvolvidas no município estão ligadas principalmente ao setor primário, como a
agricultura – com destaque para o desenvolvimento de culturas permanentes da banana,
castanha-de-caju, coco-da-baía e laranja; e as culturas temporárias de cana-de-açúcar,
batata-doce, feijão e milho – e a pecuária. Essas atividades constituíram por um longo
tempo como sustentáculo da economia local, ocupando cerca de 46,64% do território
municipal.
A atividade pesqueira é praticada de forma artesanal, ocupando
atualmente o segundo lugar na economia local, pelo fato de a atividade turística ter-se
inserido nessa localidade. Desenvolvem-se ainda atividades de carcinicultura com a
criação de camarão ao longo da margem da lagoa de Guaraíra.
O comércio é formado por pequenas mercearias, quitandas, bares,
barracas na orla marítima, e por restaurantes, pousadas e hotéis.
Em relação à localidade da Pipa, a principal atividade econômica
desenvolvida pela comunidade foi, até pouco tempo, a pesca. Atualmente, devido à
expansão da atividade turística, podemos afirmar que o setor de serviços ocupa uma
posição de destaque com a presença de vários hotéis, pousadas e restaurantes, áreas de
camping, além de várias agências de viagem e locadoras de carro.
Nessa localidade não existem feiras-livres, podendo ser encontradas na
rua principal algumas quitandas nas casas de alguns nativos ou mesmo nas calçadas,
conforme podemos observar na figura 37. Atualmente é surpreendente a expansão da
construção de centros comerciais tipo mini-shoppings, onde podemos encontrar
diferentes tipos de lojas como perfumaria, boutique, artesanato, galeria de arte, moda
praia, floricultura, jóias e bijuterias, sorveterias, salão de beleza. Encontramos ainda, ao
longo da comunidade, outros tipos de lojas e serviços, como locadoras de carro, lojas de
material de construção, passeios de barcos e traslados, locadora de livros e acesso à

Internet o que demonstra a dinâmica socioespacial e econômica do lugar voltada para
um padrão urbano e tecnológico.

Foto: Maria Cristina (jul./2001).

Figura 37 – Os lugares das trocas se
traduzem
nas
novas
feições da Pipa/RN

Apesar dessa expansão e diversificação das atividades econômicas,
especialmente no setor de serviços, queremos ressaltar que, durante a pesquisa de
campo, percebemos que grande parte da mão-de-obra empregada é de pessoas que não
pertencem à população nativa ou, ainda, de pessoas que nem mesmo residem na
comunidade, algumas inclusive, vindas do município de Goianinha, o que vem
provocando um crescente índice de desemprego e conseqüente queda na qualidade de
vida da população nativa.
Para os nativos da Pipa, geralmente, são destinados os empregos no setor
de comércio; para as pessoas “de fora”, no setor de serviços. Isso justificado, por alguns
empresários locais, pelo fato dessas pessoas serem mais qualificados, uma vez que, em
sua grande parte, falam mais de uma língua, o que vai facilitar a comunicação com os
estrangeiros, conforme ressaltamos anteriormente.

A infra-estrutura básica do município de Tibau do Sul conta com energia
elétrica, ocupando o décimo quinto lugar no ranking de consumo de energia dos
municípios do Rio Grande do Norte, possuindo cerca de 1.464 consumidores de energia,
entre residência, comércio, indústria, zona rural, poderes públicos e iluminação pública.
Esses dados a respeito do consumo de energia chamam-nos a atenção, pelo fato de esse
município não possuir um número significativo de indústrias e de população e, ainda
assim, apresentar-se no décimo quinto lugar no ranking dos consumidores. Esse fato
pode ser justificado pela população flutuante, ou seja, pelo número de turistas que
freqüentam essa localidade, ou, ainda, pelo crescente uso de equipamentos altamente
consumidores de energia, como ar-condicionado, chuveiros elétricos, fornos de
microondas, entre outros.
A água utilizada nesse município procede primordialmente de poços
tubulares e sistema de rede realizado pela Caern. Contabilizando, atualmente, cerca de
659 domicílios ligados à rede geral, o que equivale a cerca de 52,7% do total dos
domicílios.
Na localidade de Pipa, os serviços de infra-estrutura básica de energia,
água e telefonia só foram instalados a partir da década de 80, coadunando-se com o
momento da expansão do turismo nesse lugar. Atualmente, o abastecimento de água é
feito através de poços, o serviço de telefonia, por sua vez, é oferecido a partir de um
posto da Telern; pelas várias linhas telefônicas instaladas em residências, comércios e
serviços; ou, ainda pela oferta de torres de telefone móvel.
Outro ponto de análise referente à infra-estrutura de água, esgoto e
energia, na Pipa, são referentes a algumas implicações como a sobrecarga dos serviços,
onde a estrutura atual não consegue atender à demanda nos períodos de alta estação,
ocorrendo, inclusive, “blecautes” devido ao excesso no consumo, provocando uma
sobrecarga nas linhas de energia, além de falta d’água.
No tocante à estrutura morfológica das construções, na Praia da Pipa
predominam as edificações horizontais de alvenaria, sendo, em sua maioria, casas
térreas e sem o recuo no lote. Há uma heterogeneidade nas construções, aparecendo
casas modestas ao lado de construções da arquitetura contemporânea.
Na maioria das ruas, estreitas e pequenas não existem calçamento.
Existem becos sem saídas e casas dispersas no espaço, o que dificulta a locomoção dos
automóveis. Esse quadro caracteriza a arquitetura local, embora já possamos identificar,

na Praia da Pipa, um processo incipiente de verticalização e de condomínios
residenciais intramuros.
O município de Tibau do Sul está ligado a Goianinha pela RN-003, com
pista de rolamento asfaltada, daí o acesso a Natal ser realizado através da BR-101,
conforme podemos observar na figura 38.
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Figura 38 – Principais vias de acesso à Praia da Pipa

Outra forma de acesso a Tibau do Sul dá-se através da Rodovia Rota do
Sol pelo litoral (construída com verbas do Prodetur-NE). A referida rodovia é iniciada
na Praia de Ponta Negra, em Natal, e segue, através do litoral, por diversas praias até
chegar à Praia de Barreta em via asfaltada. A partir daí, o acesso passa a ser em estrada
de barro até atingir à “beira” da praia para poder chegar à laguna de Guaraíra, onde se
dá a travessia por balsa (figura 39).
Em relação ao serviço de transportes intermunicipais (Natal-Pipa-Natal),
o funcionamento ocorre diariamente através de ônibus da empresa Transul que possui
diversos horários de ônibus que partem da Rodoviária de Natal para Pipa. O traslado de
turistas pode também ser feito por agências de turismo, localizadas nesse lugar; por

“corrida” de táxi que, saindo do aeroporto de Natal até Pipa, custam em média R$
80,00; e por “lotações” para a cidade de Goianinha.

Fotos: Maria Cristina (jul./2002).

Figura 39 – O acesso à Pipa pela Lagoa de Guaraíra

No setor de saúde, o município conta com um hospital municipal, que
recebe verbas repassadas pelo SUS, com um total de seis leitos. Possui dois postos de
saúde e um centro de saúde. Na localidade da Pipa existe um posto (figura 40) de
atendimento médico mantido pela Prefeitura e instalado desde 1982, porém, os casos de
urgência são encaminhados para Goianinha ou Natal, por falta de medicamentos,
equipamentos e profissionais qualificados. O atendimento odontológico se dá nas
quartas e sextas-feiras a partir das 13 horas, mediante consultas particulares.

Foto: Maria Cristina (fev./2002).

Figura 40 – Novas feições sociais: Posto de saúde, Posto
policial e Escola em Pipa/RN.

O setor educacional de Tibau do Sul é formado por dezoito
estabelecimentos de ensino, funcionando da educação infantil ao ensino médio; sendo
seis escolas da rede Estadual, onze da rede Municipal e uma da Particular. Desse total, a
localidade da Pipa possui duas escolas da rede pública sendo uma Estadual (fundada em
1968) – Escola Estadual Clóvis Lisboa – e uma Municipal – Escola Municipal Vicência
Castelo, além de escolas particulares onde funciona a educação infantil e o ensino
fundamental. O ensino médio funciona somente na sede do município.
Segundo dados do Censo-2000, não existe estabelecimento bancário
nesse município, o que obriga a população a se deslocar para Goianinha em busca desse
serviço. Na Pipa, durante o período de alta estação nos meses de julho, dezembro,
janeiro e fevereiro, quando aumenta bastante o fluxo de pessoas para esse lugar, são

instalados postos temporários tipo caixas-rápidos – da CEF e do BB - onde se podem
efetuar saques, depósitos, retirada de extratos e pagamentos.
As formas de lazer dos nativos de Pipa, conforme apontado por eles, são
a praia – onde têm-se o banho do mar e a prática do surfe; - a praça, na rua principal,
que é o lugar para os encontros amorosos, para os bate-papos, e para assistir a televisão;
as duas boates – a Tortugas e a Calangos – que são freqüentadas por turistas e por
nativos; uma Igreja Católica e uma Evangélica – a Assembléia de Deus –; além do
“campinho”, onde se joga futebol.
As principais datas comemorativas estão ligados às festas religiosas –
o dia 20 de janeiro, onde se comemora o dia de São Sebastião (padroeiro da
comunidade), o dia 31 de dezembro, onde festejado São Sebastião da Pedra (figura 41),
e os dias de Natal e festas juninas.

Fotos: Maria Cristina (fev./2002).

Figura 41 – Pedra de São Sebastião: territorialidade sagrada expressa na
paisagem de Pipa/RN.

Os índices de Desenvolvimento socioeconômico15 do município de
Tibau do Sul, mostrados na tabela 4, nos revela os dados do ano de 1998 (IDEMA,
1998). Para se estabelecer esses índices são considerados os valores referentes à
educação, à saúde, à água, à telecomunicação, a veículos, a ICMS, à energia, ao valor da
produção, à razão de dependentes. O município de Tibau do Sul ocupava em 1998 a
posição de quadragésimo nono lugar, juntamente com os municípios de Rafael
Fernandes e Serra Negra do Norte, o que o coloca numa posição excepcional, se
observarmos o tamanho do município e a população residente, como também se
compararmos com outros municípios – considerados maiores – do Rio Grande do Norte.

Tabela 4
Tibau do Sul: índices de desenvolvimento socioeconômico – 1998

Indicadores de desenvolvimento
socioeconômico

Índices

Educação

33

Saúde

109

Água

67

Telecomunicações

69

Veículos

136

ICMS

50

Energia

15

Valor da Produção

87

Razão de Dependência

7

Média

63,67

Índice Final

49,76

Fonte: IDEMA, 1998.

Segundo dados do IDEMA, o município de Tibau do Sul ocupava, em
1980, a posição de 133º lugar na classificação socioeconômica do Estado do Rio Grande
do Norte. Já em 1994, apresentou um índice de 35,9, ficando na posição de octogésimo
15

O Idema, desenvolveu o índice de classificação econômica dos municípios, ou seja, o ranking dos
municípios, procurando aferir o nível de desenvolvimento econômico dos municípios com o acesso da
população a bens e serviços existentes, obtendo-se uma tipificação dos municípios e classificando-os de
acordo com o seu nível sócio econômico.

primeiro lugar. Em 1998 ficou em quadragésimo nono lugar, apresentando um índice de
49,8 no desenvolvimento socioeconômico. Comparando os dados apresentados,
percebemos que entre os anos de 1980 e 1994, o referido município apresentou uma
evolução de cinqüenta e duas posições referentes à classificação socioeconômica dos
municípios do Estado. Referente ao período entre 1994 a 1998, o aumento foi da ordem
de trinta e duas posições. Percebemos, com esses dados, uma certa “evolução” em Tibau
do Sul. Tal “evolução” pode ser justificada pela demanda de migrantes e estrangeiros
para esta localidade, o que provocou um incremento na infra-estrutura local,
comprovando assim, uma melhoria no seu desempenho.
Porém, apesar da expansão da atividade turística em Tibau do Sul, o que
vem contribuindo na melhoria da arrecadação do lugar, não podemos deixar de enfatizar
a importância dos recursos do FPM que têm sido principal fonte de recursos financeiros
para o município, uma vez que não é tradição na maior parte dos municípios do Rio
Grande do Norte a arrecadação de impostos como IPTU, ICMS e ISS, fato esse que
mudou depois da aprovação da Lei Federal de Responsabilidade Fiscal, o que tem
provocado uma maior preocupação das prefeituras na geração de recursos.
Tibau do Sul recebeu, em 1997, um repasse do Governo Federal no valor
de cerca de R$ 932.073,00, em 1999 o valor passa para R$ 1.172.986,16 – só para efeito
de comparação, em 1992 percebia o menor FPM do Estado. Segundo dados da
Secretaria de Planejamento e Finanças o somatório do FPM do Rio Grande do Norte
totaliza cerca de R$ 254.278.028,00 e, o FPE equivale a R$ 409.618.585,00.
No que se refere à participação na arrecadação total do ICMS, de 1996,
esse município ocupou a qüinquagésima posição, o que corresponde a cerca de 0,073%
da arrecadação total do Estado. Os dados acima referidos dão-nos uma idéia da
evolução econômica do município de Tibau do Sul, o que pode ser explicado pela
importância que essa nova atividade econômica – o turismo - vem ganhando nessa
localidade. O que faz reforçar a urgência de se pensar nessa atividade de forma
sustentada e co-gerida pelos atores sociais envolvidos.

A ÚLTIMA PARADA: O FIM DA VIAGEM OU
COMEÇO DE UM OUTRO CAMINHO

O FIM DA VIAGEM OU O COMEÇO DE UM OUTRO CAMINHO
Como está a situação atual?

“Na primeira noite eles se aproximaram e
roubaram uma flor do nosso jardim.
E não dizemos nada.
Na segunda noite, já não se escondem:
pisam as flores, matam o nosso cão.
E não dizemos nada.
Até que um dia o mais frágil deles, entra
sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz do
dia, e, conhecendo o nosso medo, arrancanos a voz da garganta.
Já não podemos dizer nada”.
Vladimir Maiakovski

A

epígrafe

acima

apesar

de

expressar

uma

realidade

socioespacial diferente da que até aqui discutimos, nos faz
refletir um pouco do processo que se deu quando da chegada
dos novos atores sociais no território da Pipa, os quais

transformaram, a até então comunidade pesqueira, em um “paraíso” do turismo. Eles
chegaram de “mansinho” e foram transformando e adaptando essa localidade para
abrigar uma nova atividade econômica – o turismo.
Os fatores, até aqui analisados, que interferiram em Pipa se
concretizaram ao mesmo tempo em objetos e em ações desenvolvidas sobre eles. A
análise da paisagem da Pipa confirmou a existência de mudanças estruturais e
funcionais que, atreladas à análise dos principais elementos que contribuíram para essas
mudanças, apresentaram modificações influenciadas por fatores externos à própria
localidade, porém, temos por claro a não existência de alteração que se concretize no
lugar, sem a inserção da ação local.
Consideramos necessário analisar de que forma essas mudanças foram
incorporadas na vida da comunidade e qual a percepção desse fato pela população aí
residente.

Apoiamo-nos em Lima (2000, p. 67) quando afirmou que:

A análise da mudança de vida da população local é de grande
importância para o entendimento do processo de reprodução desse
espaço e permitiu vislumbrar as possibilidades em termo de
reestruturação urbana local, pois a análise do cotidiano, contribui para
o entendimento das relações de reciprocidade entre espaço e práxis
social.

As pesquisas de campo e nossas observações diretas em Pipa, nos
fizeram vislumbrar que ocorreram mudanças na vida das pessoas que nela residem, as
quais apresentam-se como mudanças no cotidiano da população local, confirmando
assim, as transformações socioespacias e na paisagem do lugar.
Grande parte dessas mudanças, ocorreram devido às interferências
exteriores ao seu território, como o recebimento de uma população externa que agregou
e impôs novos valores e costumes à comunidade local.
Apesar de em alguns momentos a população nativa perceber o caráter
negativo dessas mudanças, ao nosso ver elas foram aceitas sem grandes
questionamentos pela comunidade local.
É no lugar, onde se concretizam as relações que redefinem o espaço e
modificam a paisagem. Assim, ao nosso ver, muitas dessas mudanças e redefinições no
espaço/paisagem e no modo de vida da população da Pipa apresentaram-se como
conseqüência direta da atividade turística, a qual redimensionou a relação entre os
moradores e seu lugar.
E como está a situação atual? Para concluirmos essa nossa viagem e
tentarmos responder a essa pergunta, optamos por buscar as repostas com aqueles que
vivenciaram /vivenciam o processo de (trans)formação dessa localidade. Assim,
recorremos aos turistas, aos moradores recém alocados e aos nativos que, no nosso
entendimento, têm mais propriedade para responder tal questão.
Inicialmente, nos preocupamos em procurar saber se os nativos tinha
consciência de que o turismo trouxe alguma mudança para a comunidade e, foi
unanimidade entre dos interlocutores responderem que sim, ou seja, eles compreendem
que a atividade turística provocou e tem provocado profundas mudanças para Pipa,
ainda afirmam (80% dos entrevistados) que essas mudanças foram positivas, ou seja,
para eles o turismo foi e é positivo para a comunidade.

Porém, quando perguntamos quais foram as principais mudanças
provocadas pelo turismo em Pipa, as respostas dadas pelos interlocutores parecem-nos

um pouco contraditórias. Vejam a figura a seguir:

Mudanças provocadas pelo turismo
100%
80%
60%
40%
20%
0%
1. Provocou mudanças na paisagem

2. Provocou problemas ambientais

3. Promoveu desenvolvimento / progresso

4. Trouxe violência, assaltos...

5. Embelezou a localidade

6. Gerou mais emprego

Fonte: Pesquisa de campo, 2001/2002.

Figura 42 – Mudanças provocadas pelo turismo, segundo a “leitura” da população
nativa

Os dados da figura 42 nos evidenciam e constatam as contradições e
conflitos que a atividade turística provoca no moradores de Pipa. Apesar de ter a
consciência das mudanças que o turismo tem trazido para a comunidade e afirmarem
que elas foram positivas, nos apontam a violência (50%), os estragos na paisagem
(20%) e os problemas ambientais (20%) como parte das mudanças observadas nessa
comunidade com a expansão da atividade turística.
Outra contradição que aparece nas falas dos moradores é que eles
apontam também o progresso e o desenvolvimento como uma das mudanças que essa
atividade produziu na comunidade. Será que violência, problemas ambientais e
“estragos” agora são sinônimos de progresso e desenvolvimento? Ou será que é um mal
necessário? Parece-nos que os valores estão mudados.

Ainda perseguindo o quadro das mudanças provocadas pelo turismo na Praia de Pipa,
procuramos interrogar os moradores e, nesse momento, também os turistas e veranistas,
a respeito dos principais problemas que eles percebiam nesse lugar, e percebemos que
as relações com o espaço, as queixas e reclamações parecem que são as mesmas, estão
homogeneizadas. Vejam a figura 43, ela nos mostra quais são os principais problemas
observados.
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FIGURA 43 – Principais problemas observados em Pipa

Como cada pessoa podia escolher mais de uma opção, ou seja, as
respostas eram de múltipla escolha, o total percentual atingiu mais de 100%. Além do
mais, o que interessava chamar atenção, na nossa pesquisa, era a freqüência das
respostas.
Vejamos que o principal problema levantado pela população é o
consumo de drogas que, embora pareça algo “comum” dentro dessa comunidade, os
moradores ainda vêem o problema com bastante restrição, um misto de medo e
indignação. Inclusive, quase todos os entrevistados mudaram sensivelmente a entonação
da voz ao falar do referido assunto. Parece-nos que todos fingem não ver o que está
acontecendo, inclusive as autoridades.
Outro problema, apresentado com bastante ênfase, é a questão do
esgotamento sanitário, apontado por 75% dos interlocutores como uma das questões

mais relevantes em Pipa. Esse problema também é apontado pelos turistas e veranistas
como preocupante, uma vez que o número de meios de hospedagem e de visitantes
crescem a cada ano nesse lugar e nada até agora foi feito em relação ao saneamento
básico. A maioria das residências possuem fossas negras, colocando em risco o lençol
freático, além do mais é comum a presença de esgotos a céu aberto, além de dejetos e
águas servidas que são jogados ao mar sem estação de tratamento.
Uma outra coisa que nos chamou a atenção foi a percentagem de pessoas
que apontaram a degradação ambiental como um dos problemas atuais em Pipa (50%).
Ora, parece-nos que a população local ainda não se apercebeu da gravidade do que vem
acontecendo nesse lugar - a paisagem natural litorânea vem sendo, ao longo do tempo,
descaracterizada, principalmente pela ação da especulação imobiliária, com perdas e
danos ao meio ambiente, com a progressiva ocupação em áreas de dunas e falésias. Há
inúmeras razões para que Pipa não seja totalmente ocupada; entre elas podemos citar a
necessidade de se preservar a Mata Atlântica, as dunas e falésias, tão características da
paisagem local. Porém, é exatamente o contrário que ocorre.
Se observarmos, os atributos naturais são apontados pelos turistas como
principal atrativo desse lugar, assim é necessário que a população se dê conta de que a
“fonte pode secar”, ou seja, a atividade que é apontada por eles como responsável por
gerar empregos, por embelezar a cidade, e pelo progresso do lugar pode entrar em
colapso e em decadência, uma vez que os principais atrativos estão sendo
descaracterizados.
A população nativa acha que “a Pipa está mais moderna, tá mais
bonita”, reconhece que tudo está diferente, porém, está “tudo mais caro” os serviços, as
mercadorias e os imóveis. Será esse o preço que se tem que pagar pelo
“desenvolvimento” do lugar? Tudo isso só aumenta as desigualdades sociais dentro
dessa área territorial. A população nativa, cada vez mais, fica à margem desse novo
processo produtivo.
Apesar disso, os nativos se sentem presos afetivamente ao lugar,
afirmando, como assim o disse uma nativa, “só saio daqui quando morrer, é da minha
casa pro cemitério”. Carregados de emoção ao falar de “seu lugar”, eles revelam que o
sossego, a paz e a tranqüilidade são elementos qualitativos de Pipa, dos quais, porém, já
começam a se sentirem expropriados também. Pois, além de não ter acesso a todas as
formas de lazer e trabalho que Pipa oferece, já não se sentem mais tranqüilos e seguros

como outrora. Barulho intenso, drogas, assaltos são males da cidade grande que já
chegaram à Pipa.
Esse parece ser o mesmo discurso dos turistas e veranistas que, assim como a população
local, apontam as belezas naturais, a fama, as badalações e a tranqüilidade como os
principais motivos que os levaram a esse lugar, conforme pode ser observado na figura
44 .
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Fonte: Pesquisa de campo, 2001/2002.
FIGURA 44 – Motivos pelos quais o turista escolheu Pipa para o lazer

Como cada pessoa podia escolher mais de uma opção, ou seja, as
respostas tinham múltipla escolha, o total de percentual atingiu mais de 100%. Além
disso, o que nos interessava nessa pesquisa, era a freqüência das respostas.
A população flutuante, independente do lugar de origem, da classe social,
faixa etária e sexo, acaba por homogeneizar-se na forma pela qual percebe Pipa. Para
elas, a “fama” do lugar, além das belezas naturais, são elementos que traduzem essa
localidade. E aqui entram em cena, também, discursos contraditórios. Observem que
28% dos entrevistados apontaram a tranqüilidade como um dos motivos que os levaram
a escolher essa localidade e, essa mesma porcentagem aponta as badalações como
elemento fundamental. Ora, afinal de contas Pipa é um lugar de tranqüilidade ou de
badalações? Na realidade, Pipa parece ser mesmo o lugar de todas as “tribos”, é um
espaço para todos os gostos e emoções.

O cenário por nós observado, é o de trânsito caótico e barulhento, quer
durante o dia ou à noite, como parte da paisagem local. O vai-e-vem constante das
pessoas complementam o burburinho do lugar, onde a falta de local para estacionar
carros, completa o caos das ruas estreitas e mal sinalizadas.
Apesar desse cenário, Pipa continua sendo bastante visitada e os turistas
continuam a falar desse lugar com brilho nos olhos e certa emoção, como se já existisse
alguma ligação afetiva com o lugar. Não é a toa que 80% dos turistas entrevistados já
disseram estar na segunda visita à Pipa e 100% dos que estavam visitando pela primeira
vez afirmaram a pretensão de um dia voltar. A fala de um turista resume bem essa
emoção: “Pretendo voltar a Pipa porque é um lugar mágico. Além disso possui ótimas
festas e é um lugar perfeito para pessoas jovens que gostam de caminhadas, surfar,
nadar e é claro, festear”.
Procuramos saber dos turistas o que eles não gostaram de ver em Pipa ao
que assim responderam:
- “Não me recordo de nada que não tenha gostado”.
- “Não sei”.
- “Sem resposta”.
- “Tudo que vi é bonito, tudo aqui eu gostei”.
- “Alguns jovens abusando de tudo”.
- “Preços altos e falta de organização da infra-estrutura”.
- “Não me lembro de nada neste aspecto. Talvez os preços estejam
ficando meio salgados, mas acho que isto faz parte do processo de desenvolvimento do
local”.
- “Achei algumas pessoas descompromissadas com o lixo”.
As falas desses turistas mostram o olhar “deslumbrado” com que essas
pessoas percebem Pipa. Alguns chegam até a afirmar não ver nenhum problema nesse
lugar. Demonstrando uma certa falta senso crítico.
Dos problemas observados pelos turistas, pelo menos um se assemelha ao
que os nativos também já haviam afirmado: os altos preços cobrados nesse lugar, isso é
consenso entre os nativos e os de “fora”. Os serviços, preços de mercadorias e aluguel
estão em alta. A valorização fundiária e o parcelamento do solo, principalmente nas
terras litorâneas de Pipa, provocam a especulação. As conseqüências de tudo isso são
sentidas não só pelo turista como também pelos nativos. Nesse aspecto pelo menos, em
uma coisa turista e nativo são colocados em pé de igualdade.

Soares Júnior (2002, n.p.), na versão eletrônica de um jornal de
circulação estadual, traduziu bem os efeitos dos altos preços cobrados em Pipa.
Vejamos:
Com preços cada vez mais altos (diárias na baixa estação acima de R$
100,00 e uma pizza por R$ 25,00), a praia de Pipa está sentindo a
queda do fluxo turístico. Os pernambucanos, seguidos dos paraibanos
eram os maiores freqüentadores. Os natalenses costumam passear à
noite e voltar para dormir em casa. Agora os empresários identificam
uma rotatividade cada vez maior, o perfil do turismo em Pipa está
mudando.
São escassos os turistas que demoram mais de três dias. Também
pudera, se passar uma semana um casal vai desembolsar mais de R$
1.000,00, um gasto para rendas elevadas. Os empresários querem
mudar essa situação, afinal são 80 hotéis e pousadas, além de bares e
restaurantes garantindo o emprego de milhares de pessoas [...].

Ora, parece-nos que Pipa já começa a perder aquele “charme” de outrora,
que tanto atraiu o turismo alternativo. Agora, o turismo toma novas feições, se tornando
cada vez mais elitizado e excludente. Porém, se de um lado, os altos preços fazem com
que os empresários aumentem suas margens de lucro, por outro lado, provocam uma
relativa queda no fluxo turístico local.
Contrariando o que afirmou o referido Jornal, os empresários locais
comemoram a constante chegada de veranistas, assim, observamos a cada semestre a
mudança e a (re)organização espacial nessa localidade.
Mediante ao que já foi até aqui por nós descrito, podemos concluir que,
os anos da década de 70 marcam o início do processo de instalação de equipamentos
turísticos na Pipa (figura 45). Este processo de ocupação se fez sem um planejamento
global, contribuindo para a concentração de atividades em locais à beira mar e, na
maioria dos casos, na bordas das falésias, provocando o uso predatório do meio físico.
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Legenda:
Pedra do Moleque
Pedra de São Sebastião
Pequeno Porto Natural
Igreja São Sebastião
Praça
Escola Estadual Clóvis Lisboa
Cemitério

Curral de peixes
Santuário Ecológico de Pipa
Campo de Futebol
O Povoado de Pipa no final do século XIX
A Localidade de Pipa em meados do século XX
Área de Expansão Urbana de Pipa no final do século XX

Fonte: Fundação Nacional de Saúde e pesquisa de campo
Elaboração: Francisco Juscelino Santos da Silva

Figura 45 – O traçado urbano de Pipa no final do século XX

Os dados da figura 46, ratificam a expansão urbana observada na Praia de
Pipa no período compreendido entre 1970, 1997 e 2002. Observem.
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Fonte: Pesquisa de campo e Foto Aerofotogrametria Universal, 1970 e 1997.

Figura 46 – Expansão da área urbana de Pipa/RN: 1970, 1997 e 2002.

Concluímos ainda que os fatores analisados que interferiram em Pipa se
concretizaram ao mesmo tempo nos objetos e nas ações desenvolvidas sobre eles. A
análise da paisagem confirmou a existência de mudanças estruturais e funcionais que,
atreladas à análise dos principais elementos que contribuíram para essas mudanças
apresentaram essas modificações como influenciadas por fatores externos à própria
localidade. Enfatizamos, porém, que não existe alteração que se concretize no lugar sem
a inserção da ação local.
Grande parte dessas mudanças ocorreram devido às interferências
exteriores ao seu território, como o recebimento de uma população externa que agregou
novos valores e costumes à comunidade local. Além de promover um processo (ainda
em expansão) de desterritorialização e reterritorialização ao lugar.
A nossa pesquisa de campo em Pipa, nos fez vislumbrar que ocorreram
mudanças na vida das pessoas que nela residem. Essas mudanças apresentaram-se no
cotidiano da população local, as quais se apresentam expressas na paisagem e na nova
configuração socioespacial.

Ao nosso ver, e a partir das entrevistas com os atores sociais envolvidos,
muitas dessas mudanças e redefinições no espaço/paisagem e no modo de vida da
população, apresentaram-se como conseqüência direta da atividade turística, a qual
redimensionou a relação entre os moradores e o lugar.
Apesar de em alguns momentos a população nativa perceber o caráter
negativo dessas mudanças, ao que nos parece elas foram aceitas sem grandes
questionamentos pela população.
A ocupação se deu (e se dá) de acordo com os interesses dos
especuladores imobiliários e agentes turísticos. As leis Estaduais e Federais que
determinam áreas de preservação e conservação ambiental são ignoradas.
A produção não capitalista da habitação, como favelas, loteamentos
clandestinos, e autoconstrução (RIBEIRO, 1997) já é uma realidade em Pipa.
O turismo trouxe à Pipa vantagens como uma relativa melhora na infraestrutura local, com transportes, estradas, meios de comunicação (telefonia móvel e
fixa, internet); diversificação do setor de comércio e serviços; geração de empregos
sazonais e fixos. No entanto as desvantagens, tais como a especulação imobiliária;
degradação ambiental com descaracterização do meio e da sociedade local; introdução
de renovações, hábitos e costumes diversos dos que os nativos conheciam, podem ser
percebidas.
Foi observada a transformação do pescador / agricultor nativo em
assalariado, além da marginalização do nativo dentro da atividade turística, o que tem
agudizado a segregação socioespacial.
É inegável a importância que o turismo ocupa, atualmente, no cenário
internacional e local, porém, não podemos perder de vista a natureza e a sociedade que
são partes integrantes desse processo. A descaracterização total ou parcial do lugar pode
levar à saturação e à perda de interesse por parte dos turistas que, pelo menos no
discurso, estão a procura de um ambiente diferente do que conhecem cotidianamente.

O que ainda pode ser feito?

“Pensar, refletir e tentar compreender
um determinado fenômeno implica a
tentativa de busca de soluções que não
temos”
(CARLOS, 1994, p. 18).

A Praia da Pipa tem, por assim dizer, seu próprio estilo em diversas
modalidades do chamado “atrativo turístico”, conforme discorrido ao longo desta
dissertação. Dentre estas modalidades de estilo podemos listar:
1- Estilo arquitetônico próprio, a qual mistura o que popularmente é chamado de
rústico, ou arquitetura vernacular, com a arquitetura moderna;
2- Beleza natural da praia – atributo cênico paisagístico;
3- Estilo de vida “modus vivendi” marcadamente jovem, onde pouca coisa é proibida;
4- Festas populares e já tradicionais, como festas juninas, padroeiro;
5- Corredor de falésias definindo dois planos – o de praia e o de tabuleiro (em média 10
metros acima do primeiro).
6- Infra-estrutura razoavelmente adequada à recepção do turista que procura Pipa pelos
atrativos supra-relacionados
Diante das mudanças socioespacias observadas na localidade de Pipa,
propomos algumas diretrizes:
•

Promover a mobilização dos atores sociais em torno da implantação de um Plano de
Gestão integrada, envolvendo o poder público local, a comunidade e a iniciativa
privada, através de fóruns de debates, campanhas educativas, cartilhas e criação de
conselhos consultivos e deliberativos para promover a conscientização crítica e a
participação direta da população local;

•

Promover a educação ambiental nas escolas, cooperativas de pescadores, guias
mirins, clube de mães, como forma de disseminar uma maior conscientização da
população para que, assim, se possa cobrar mais do poder público local;

•

Elaborar planos de monitoramento que podem ser semestrais, trimestrais, mensais,
anuais ou permanentes, a fim de fiscalizar áreas de conflito de uso, fragilidade
ambiental, qualidade da água, cadastro imobiliário, plano de gestão, sistema de
arrecadação e limpeza urbana;

•

Fiscalizar a prática do zoneamento ambiental do município, elaborado em 1996.
Cobrar do poder público local a implantação do Plano Diretor e código de obras, que
delimitem por exemplo, o gabarito, o tamanho e recuo dos lotes, entre outras coisas, nas
áreas de expansão urbana recentes. Inclusive, tanto o Plano Diretor quanto o código de
obras devem ser de domínio público, uma vez que são ações caras aos cofres públicos e
a população ainda não tem acesso para pesquisar e mesmo fiscalizar;

•

Planejar e sistematizar a arrecadação tributária, promovendo melhoria no cadastro
imobiliário, na arrecadação e, conseqüentemente aumentar a receita, a qual deverá ser
revertida para obras de melhoria no sistema de saúde, educação, saneamento, segurança
pública e conservação ambiental, principais problemas apontados pela comunidade;

•

Promover a otimização dos serviços de coleta e destinação do lixo, além de limpeza
urbana, que procure reduzir e reciclar o lixo;

•

Incentivar o desenvolvimento de atividades artístico-culturais e artesanais (com
material reciclado, por exemplo) pela população nativa – principalmente entre os mais
jovens – como forma de se fazer um resgate da cultura e tradição local, bem como
promover e/ou aumentar a renda;

•

Implantar sistema de cooperativa de apoio ao pescador, como forma de dinamizar a
atividade pesqueira e acabar com a figura do atravessador, além de aumentar a renda.
Para isso, propomos a reativação do projeto de fabricação de gelo e a dinamização da
atividade, através da comercialização de insumos e do pescado pela cooperativa;

•

Promover a formação e o aperfeiçoamento da mão de obra local, como fora de
inseri-la na dinâmica da nova realidade produtiva do lugar – o turismo.
Propomos ainda:
1- A valorização dos atributos cênicos da paisagem; respeitando a topografia local;

2-

A preservação e a conservação do patrimônio natural e cultural, adequando a
legislação federal, estadual e municipal que atualmente são conflitantes, quanto ao uso
do solo;

3-

A efetivação da implantação de uma APA que discipline o uso do solo, restringindo
e colocando limites para evitar a sua total destruição;

4- O planejamento do turismo, respeitando a legislação ambiental, realizando EIA,
Rima, PRAD, PCA, expressos pelo Conama. Que se articule com o Plano de
Gerenciamento Costeiro, Plano Diretor e Leis de Regulamentação para uso e ocupação
do solo, parcelamento do solo, com um real gerenciamento do Patrimônio da União,
Ibama, Idema e demais órgãos que gerenciem de forma séria as áreas de fragilidade
ambiental.
Os grandes desafios para o futuro de Pipa residem na manutenção dos
chamados “atrativos turísticos”, conciliando-os com o inevitável desenvolvimento do
setor. Questões como: a especulação imobiliária, necessária para a ampliação da oferta
de infra-estrutura ao turismo (indústria hoteleira, pavimentação, restaurantes, casa de
veranistas entre outros) versus a manutenção da mata atlântica ciliar, no entorno, para
evitar o avanço do processo erosivo promovido pelo escoamento das águas meteóricas –
especialmente importante e veloz nas falésias; a descaracterização do estilo
arquitetônico versus a necessidade de novas construções/edificações; entre outras, nos
faz sugerir como imperioso e urgente colocar em prática o Plano Diretor de Pipa financiado pelos órgãos gestores do turismo no Estado do RN (públicos e privados) e a
Prefeitura de Tibau do Sul.
Algumas diretrizes já poderiam ser indicadas para serem avaliadas pela
equipe que elaborou o Plano Diretor, tais como: oficialização do estilo rústico para
futuras construções na faixa urbana considerada como centro turístico; manutenção de
uma APA na área de entorno visando a preservação da mata ciliar; manutenção e
garantia de segurança visando assegurar o “modus vivendi”; cursos periódicos de
educação ambiental e turística para a população que assim pode ser inserida no mercado
de trabalho local e que pode contribuir para a manutenção da tão propagada qualidade
de vida local.
O ideal é que a população tenha acesso ao Plano Diretor para participar
na gestão do território, fiscalizando e cobrando das autoridades a concretização do
mesmo. Só assim, podem ser criadas as condições para se ter uma comunidade
sustentável no ponto de vista econômico, cultural e socioambiental.
Para a manutenção da qualidade ambiental dessa localidade, é preciso
conciliar a atividade turística com o meio e o modo de vida da população local,
valorizando as especificidades dos habitantes, suas culturas e tradições. Juntando a isso,
deve-se ter um especial cuidado com as características espaciais, para não se continuar o
processo de descaracterização que ora se processa nesse local.

Concordamos com Rodrigues (2000, p. 101) quando diz que
Uma planificação integrada do turismo consiste em enquadrar os
projetos no contexto da planificação geral, definindo-os não
somente em suas relações com os critérios de rentabilidade de
mercado, mas também levando em consideração os aspectos
naturais, sociais e culturais. A planificação não deve restringir-se a
um só setor, de maneira estanque, mas integrar-se à estratégia
global.

Ressaltando o que afirmou a autora sobre a “planificação integrada do
turismo”, realçamos que esta deve ser uma preocupação dos Governos Federal,
Estaduais e Municipais, como forma de superar os problemas que as políticas do
turismo, até então, promoveram, ao tratar esta atividade econômica de forma isolada,
sem muita preocupação com os efeitos nos diversos setores da sociedade, no ambiente
natural, nas culturas locais e na paisagem em geral.
Diante disso, concordamos com Mariani e Gonçalves (1996, p.79),
quando afirmam que:
Um dos aspectos considerados importantes do planejamento turístico é o zoneamento,
que constitui basicamente um planejamento territorial que permite organizar
racionalmente o uso do espaço, e representar o resultado final do inventário e evolução
dos recursos turísticos.
Enfim, acreditamos que somente com uma gestão do território de
maneira participativa, onde as práticas socioespaciais tenham como cerne a sociedade
como um todo, e não a manutenção das diferenças socioespaciais, é que poderemos ter
um território e, por conseguinte, uma territorialidade menos perversa, uma vez que esta
tem sido a realidade vivida pela população de Pipa.
Finalizamos, evidenciando que este momento não se constitui um fim,
mas uma pausa para uma retroalimentação teórico-empírica acerca dessa formação
socioespacial, a qual, esperamos ter dado a nossa contribuição e, quem sabe, no futuro
possamos aprofundar ainda mais o nosso trabalho.
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