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RESUMO

O presente estudo tem por objetivo compreender a relação entre a implantação e o
desenvolvimento do Turismo em Natal e os conflitos urbanos estabelecidos entre 2006 e 2010
e divulgados pela mídia impressa, divisando seus impactos no cotidiano dos residentes.
Enquanto uma releitura parcial do método regressivo-progressivo desenvolvido pelo filósofo
francês Henri Lefebvre, busca recortar do presente, contradições que promovam reações no
cotidiano da cidade; assim como identificar momentos do passado que possam contribuir para
sua compreensão. No presente, tem-se a imprensa, como principal fonte para se observar a
percepção local dos problemas gerados pelo espaço concebido, a partir das ações do Estado
referentes à atividade. Do passado, essas situações são buscadas em fontes secundárias,
destacando-se o diálogo com o Relatório Conflitos Urbanos em Natal-1976-1986
(ANDRADE et al.,1986), que apresenta os conflitos existentes em momentos que
antecederam ou acompanharam o início do desenvolvimento da atividade no RN,
especialmente em Natal. Enquanto contribuição à compreensão do papel do Turismo no
surgimento de conflitos urbanos na cidade são também incluídas nos recortes do vivido, ações
do Estado quanto à sua consolidação, assim como dos conflitos que mais se destacaram ou
que conduziram a reação da população da cidade nos períodos analisados. Ao final, busca-se
demonstrar os limites da responsabilidade da atividade turística na emergência dos principais
conflitos urbanos na cidade. A análise dos dados da pesquisa, com a identificação dos
conflitos urbanos de Natal e sua relação com o Turismo; o mapeamento dos conflitos quanto à
localização, frequência e seu enquadramento nas categorias de análise adotadas; a
identificação dos agentes interessados e a relação entre eles; levaram à confirmação da
hipótese proposta. Desta forma, considerando-se os recortes temporal e espacial, a fonte de
pesquisa e a metodologia adotados, conclui-se que a atividade turística em Natal não é
diretamente responsável pelo surgimento dos conflitos urbanos da cidade.
Palavras-chave: Turismo. Conflitos urbanos. Denúncias. Reivindicações. Mídia impressa.
Jornal

RÉSUMÉ
La présente étude a comme objectif comprendre la relation entre l’implantation et le
développement du Tourisme à Natal et les conflits urbains établits entre 2006 et 2010 et
publiés par les médias imprimés, élaborant ses impacts dans le quotidien des résidents. Tandis
qu’une relecture partielle de la méthode régressive-progressive développée par le philosophe
français Henri Lefebvre, cherche à recouper du présent, des contradictions qui promeuvent
des réactions dans le quotidien de la ville; ainsi qu’identifier des moments du passé qui
puissent contribuer à sa compréhension. Aujourd’hui, nous avons les médias, comme
principale source pour observer la perception locale des problèmes causés par l’espace conçu,
à partir des actions de l’État référentes à l’activité. Par rapport au passé, ces situations sont
recherchées dans des sources secondaires, mettant en évidence le dialogue avec le “Relatório
Conflitos Urbanos” (Rapport Conflits Urbains) à Natal-1976-1986 (ANDRADE et al.,1986),
qui présente les conflits existants à des moments qui ont précédé ou ont acompagné le début
du développement de l’activité au RN, spécialement à Natal. Alors que dans la contribution à
la compréhension du rôle du Tourisme dans l’apparition de conflits urbains de la ville sont
aussi inclues nos coupures vécues, des actions de l’État par rapport à la consolidation, ainsi
comme pour les conflits qui se sont plus demarqués ou qui ont conduit à la réaction de la
population de la ville pendant les périodes analysées. Au final, on cherche à démontrer les
limites de la responsabilité de l’activité touristique dans l’urgence des principaux conflits
urbains dans la ville. L’analyse des données de la recherche, avec l’identification des conflits
urbains de Natal et sa relation avec le Tourisme; la présentation des conflits par rapport à la
localisation, fréquence et son encadrement dans les catégories de l’analyse adoptée;
l’identification des agents intéressés et la relation entre eux; ont amené à la confirmation de
l’hypothèse proposée. De cette façon, en prenant en compte les coupures temporelles et
spatiales, la source de recherche et la méthodologie adoptées, nous arrivons à la conclusion
que l’activité touristique à Natal n’est pas directement responsable de l’apparition des conflits
urbains de la ville.
Mots-clés: Tourisme. Conflits urbains. Plaintes. Revendications. Médias imprimés. Journal.
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INTRODUÇÃO

A cidade do Natal, reconhecida por suas belezas naturais e pela hospitalidade do seu
povo, a despeito de ser um destino turístico de grande demanda, vive, desde o ano de 2012,
uma situação que pode ser associada a um estado de caos urbano. Abandonada pela gestão
pública vivencia dificuldades em todos os segmentos – educação, segurança, saúde, limpeza
urbana – que atingem à população de maneira geral, a alguns mais que a outros, mas a todos.
Com dificuldades generalizadas, a cidade vê o dia a dia da população ser atingido e,
consequentemente, a rotina da atividade turística também. Seus pontos turísticos estão em sua
maioria abandonados, tal qual a cidade, repletos de lixo, buracos e insegurança. Exemplo
deste quadro é o calçadão da Praia de Ponta Negra, classificado como o ‘cartão postal’ da
cidade que, destruído há meses e ainda sem reparos, representa uma ameaça à segurança dos
frequentadores da praia. Em decorrência deste fato, a queima de fogos, tradicional durante o
Réveillon, foi suspensa pelo Ministério Público Estadual. Esta sucessão de fatos é uma clara
demonstração de que a inoperância do Estado interfere diretamente no surgimento de
conflitos urbanos, atingindo não só à população residente, mas aos que por aqui estão de
passagem, sendo todos submetidos aos interesses/desinteresses políticos do momento.
Assim como o momento atual, os períodos anteriores também foram submetidos aos
interesses políticos e econômicos que se delinearam, implantando mudanças, novas ideias e
formas de expansão econômica. A atividade turística, como essencialmente capitalista, se
desenvolveu e se fortaleceu apoiada nesse movimento de expansão do capital.
O período após a Segunda Guerra Mundial, e a crise do capitalismo instalada nos
anos de 1970, trouxeram dificuldades econômicas e sociais aos países do Ocidente. A
atividade turística, contando com o desenvolvimento dos meios de transporte, e as conquistas
trabalhistas, apresentou-se como alternativa econômica viável e foi adquirindo importância no
cenário econômico mundial. No Brasil, ao longo das décadas seguintes foram adotadas
políticas públicas direcionadas à atividade turística para estimular seu desenvolvimento e a
solução dos problemas enfrentados à época, como o desemprego.
A implantação de planos de desenvolvimento do turismo colocou a atividade em
lugar de destaque na economia de vários Estados brasileiros, sendo o Rio Grande do Norte um
dos grandes beneficiados, por ser detentor de atrativos turísticos naturais que atraem grande
fluxo de visitantes, movimentando a economia, propiciando a abertura de novas empresas e
tornando-se atrativo para investidores diversos.
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A expansão do turismo no Estado, sendo seu principal local de atuação a capital –
Natal -, promove alterações na configuração urbana da cidade, nos costumes da população
residente, na segurança, na cultura, entre outros, mesmo que indiretamente, uma vez que sua
ação de desbravar novos mercados propicia o desenvolvimento de negócios dos mais diversos
tipos, como a abertura de empresas ligadas ou não diretamente ao turismo. Esta nova
dinâmica urbana provoca modificações no cotidiano da população residente, dando início,
também, a uma série de conflitos.
O presente estudo tem por objetivo compreender a relação entre a implantação e o
desenvolvimento do Turismo em Natal e os conflitos urbanos estabelecidos entre 2006 e 2010
e divulgados pela mídia impressa, divisando seus impactos no cotidiano dos residentes, a
partir dos dados levantados junto ao jornal diário de maior tiragem no Estado, priorizando-se
o periódico que não sofreu interrupção em sua administração ou alteração em sua linha
ideológica ao longo de sua existência, no caso, a Tribuna do Norte.
A perspectiva da ruptura ou permanência dos conflitos urbanos de Natal é obtida
partindo-se da observação dos dados referentes ao decênio 1976/1986 - contidos no Relatório
Conflitos Urbanos em Natal (ANDRADE et al., 1987)

parte integrante da pesquisa

Movimentos Sociais Urbanos e Estado no Nordeste, e que tiveram como fonte principal as
matérias publicadas nos jornais Tribuna do Norte e Diário de Natal.
Neste estudo, a não utilização do jornal Diário de Natal como fonte de pesquisa, se
deu por causa das alterações estruturais sofridas pela empresa ao longo dos últimos 20 anos.
No final da década de 1990, os Diários Associados – grupo ao qual pertencia o Diário de
Natal (DN) – deu início a uma série de medidas visando à recuperação do espaço que o DN
havia perdido para seu principal concorrente, a Tribuna do Norte. No ano de 2009 o periódico
passou a ser impresso pela regional dos Diários Associados em Recife-PE e em 2010, todas as
operações foram centralizadas na sucursal pernambucana, exceto a redação. Em 2012, o
Diário de Natal deixa de ser impresso e permanece apenas com a versão on line, e em janeiro
de 2013, o periódico encerra definitivamente suas atividades. Quanto aos demais periódicos –
O Jornal de Hoje e o Novo Jornal – não atendiam aos critérios estabelecidos como prioridade
para esta pesquisa: ter índice de circulação diária similar ao do jornal Tribuna do Norte e
atender ao recorte temporal adotado, neste caso, condição não atendida pelo Novo Jornal, que
iniciou suas atividades no ano de 2009.
Tendo como objeto de pesquisa a relação entre a atividade turística e os conflitos
urbanos em Natal, foi adotado como recorte temporal o período compreendido entre os anos
de 2006 a 2010, englobando, portanto, cinco anos de atividade turística no município. Durante
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este período Natal viveu uma espécie de boom turístico, com a atividade atingindo seu ápice,
com o turismo internacional e a urbanização turística em plena expansão, a priorização de
ações voltadas para o incremento do turismo pelo poder público em detrimento das
necessidades da população residente, o que, consequentemente, trouxe o descontentamento da
população e a sucessão de denúncias e reivindicações identificadas através da mídia impressa.
O segundo período adotado como fonte de dados desta pesquisa, o decênio de 1976/1986,
quando foi realizado o Relatório de Conflitos Urbanos de Natal (op.cit), refere-se ao início da
atividade turística organizada, reconhecida como possibilidade rentável para a cidade, que
teve como marco a elaboração e implantação do Projeto PD/VC – Parque das Dunas/Via
Costeira – e as ações governamentais de incentivo econômico e fiscal para a construção do
parque hoteleiro de Natal.
Não obstante esta pesquisa haver se realizado durante e sobre um período em que
Natal já havia sido escolhida como uma das cidades-sede da Copa do Mundo de 2014, a
supressão de uma abordagem sobre o tema, e mesmo, a expansão do recorte temporal até
2012 se deve aos seguintes fatos: o período de 2006 a 2010 já contemplava o crescimento da
atividade turística em Natal, com sua expansão para o mercado internacional e o
reconhecimento de conflitos atribuídos ao turismo veiculados através da mídia impressa. A
ausência da abordagem sobre a Copa 2014 se justifica pelo fato de que megaeventos
interferem no cotidiano das cidades – física, econômica e socialmente - e apresentam uma
série de conflitos decorrentes das medidas adotadas pelo empresariado e pelo Estado, visando
a implantação de uma infraestrutura capaz de propiciar seu funcionamento. Desta forma, os
conflitos existentes não se restringem à atividade turística em seu fluxo normal, corrente no
dia a dia do destino turístico escolhido para a pesquisa – Natal. Como o estudo em questão
tem seu foco voltado para a atividade turística em Natal em um período de cinco anos, buscase compreender a relação conflituosa entre a atividade turística no dia a dia da população, e
não em uma situação eventual.
Ao longo do processo de elaboração do projeto de pesquisa e, em seguida, do
levantamento dos dados, das descobertas obtidas pela vivência e pelas leituras relacionadas ao
tema – Turismo e conflitos urbanos -, diversas foram as dúvidas e os questionamentos
emergentes. Assim como à população, frente a uma nova realidade prometida pelos gestores e
anunciada pela mídia e o trade turístico, o contato com as várias faces da relação turismo
versus cidade gerou, inicialmente um encantamento, quando o turismo era ainda visto como
uma atividade de certo charme e inocência, onde prevaleciam as novas relações sociais e o
intercâmbio cultural; em um segundo momento, na medida em que o trabalho foi
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amadurecendo, instalou-se certa desconfiança em relação ao discurso de defesa da atividade,
caracterizada então como uma “praga de gafanhotos”, responsável por todos os problemas
enfrentados pela população e pela comunidade receptora; o terceiro momento, alcançado a
partir da reflexão acerca das leituras, dos dados e da observação, trouxe uma análise diversa,
onde está presente a percepção da corresponsabilidade como elemento principal para a
implantação, desenvolvimento e permanência da atividade turística como um dos pilares de
sustentação da economia local. A partir deste caminho percorrido durante a pesquisa,
concluiu-se a necessidade de uma observação mais apurada dos dados obtidos,
aprofundamento este que nos conduziu à identificação das partes interessadas e atuantes na
atividade turística em Natal.
Para compreender as profundas transformações urbanas provocadas pelo turismo e as
reações da cidade através da divulgação destes eventos no jornal de maior circulação diária considerando-se que os meios de comunicação são, de certa forma, um veículo pelo qual a
história da cidade se apresenta -, faz-se necessário identificar quem são os agentes
impulsionadores deste processo, e saber: de que maneira o poder público e o setor privado
atuam nessa realidade? Quais as consequências diretas decorrentes do crescimento do
turismo? Ele seria, como apresenta o senso comum, uma atividade voraz e desagregadora?
Lefebvre (2001, p.115) afirma que a desestruturação da cidade manifesta a
profundidade dos fenômenos de desintegração (social, cultural). Esta assertiva culmina com a
questão de pesquisa proposta: Qual o papel do turismo no surgimento dos conflitos
urbanos da cidade do Natal?
Independente da contribuição do turismo para a metropolização de Natal, e, apesar
dos supostos benefícios apresentados como justificativa para a implantação de planos de
desenvolvimento turístico, este trabalho tem como hipótese que o surgimento dos conflitos
urbanos em Natal não está diretamente relacionado ao crescimento da atividade
turística na cidade.
A análise dos conflitos urbanos entre a sociedade civil e o estado, ocorridos no
período de 2006 a 2010 traz uma reflexão acerca dos efeitos do turismo sobre a cidade. Partese do pressuposto que essa é uma relação conflituosa, que excede em muito a simples
proposta de uma bela paisagem, e que carece de um novo olhar e de uma nova postura da
cidade como um todo.
A atividade turística na capital potiguar tem seu início propriamente dito no final da
década de 1970, quando foi elaborado o plano urbano-turístico da cidade e iniciada a
construção da Via Costeira – considerada como um marco para a transformação da pacata
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localidade no destino turístico de considerável demanda no mercado nacional nos últimos 30
anos. A Via Costeira foi apenas o início de um período de mudanças a que a cidade e seus
habitantes foram e ainda são submetidos; o turismo de pequena escala, com hotéis simples e
praias de grande beleza, cidade segura e povo hospitaleiro, pouco a pouco deixaria de existir.
As intervenções urbanísticas propostas para a Via Costeira pelo Governo do Estado
para dar suporte à atividade turística provocaram a indignação da população, que respondeu
através de manifestações e protestos, pressionando o poder o público e o empresariado, em
defesa da área de fragilidade ambiental que abrigaria o complexo hoteleiro da cidade. O
movimento de cunho ambientalista, no início da década de 1980, formado por diversos
segmentos sociais da cidade, mesmo não obtendo êxito em todas as suas proposições, foi
considerado o movimento social de maior importância em defesa do meio ambiente, até então.
De sua ação resultaram a alteração no projeto de autoria do escritório do Arq. Luís Forte
Neto, do Paraná, que inicialmente previa a construção de hotéis de categoria cinco estrelas,
com até 15 andares. A ação, resistência e pressão feitas pela população organizada resultaram
na reelaboração do projeto original, onde figuraram, a partir de então, edificações de até três
andares (v. ANEXO K), e a criação de uma reserva ecológica para preservar o ecossistema da
área da Via Costeira: o Parque das Dunas, segundo maior parque urbano do País.
A atividade turística deflagrada oficialmente nos anos de 1980, a essa altura, se
apresentava de maneira diversa, voltada para um público também diverso que em nada
lembrava os antigos visitantes da “Cidade do Sol” - denominação referente aos seus 300 dias
de sol, pelos quais se alegava ter a cidade “sol o ano inteiro”. Este argumento foi amplamente
utilizado pelo marketing turístico local, objetivando despertar o interesse do turista do sul e
sudeste do Brasil, ressaltando que São Paulo é, ainda hoje, considerado o maior emissor para
Natal. A própria cidade, por sua vez, também em nada se assemelha àquela que encantou a
tantos viajantes por sua beleza, tranquilidade e acolhimento.
Natal passa, então, a promover um turismo sem diferenciais, com sua estrutura
comprometida por problemas de segurança, limpeza, mobilidade urbana, poluição e preços
exorbitantes, tráfico de drogas e prostituição. As características que atraíam a curiosidade e o
interesse dos visitantes, fazendo de Natal um destino turístico de grande potencial, certamente
já não são as mesmas. A atividade, que inicialmente tinha pouca visibilidade e importância
para a economia local, representando uma possibilidade de melhoria de vida para a população,
posteriormente assume uma feição puramente mercantilista, consumindo espaços, hábitos,
costumes e força de trabalho para se manter em permanente movimento, descaracterizando, e
muitas vezes destruindo, os aspectos que possibilitaram sua existência, fortalecimento e
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continuidade: a beleza da paisagem e a identidade do local, reflexos do seu povo. Porém, é
importante lançar um olhar mais apurado e analisar até que ponto a cidade e a população
residente são de fato vítimas deste processo. Qual o grau de participação e de
responsabilidade da população residente, do empresariado, do Estado e da população
organizada nas transformações provenientes da atividade turística? E o mais importante: o
turismo é, de fato, o gerador maior de impactos negativos, tendo participação ativa no
surgimento dos problemas enfrentados pela população de Natal?
Tendo como objeto de estudo a relação entre o turismo e os conflitos urbanos em
Natal, este trabalho tem como objetivo geral compreender a relação entre a implantação e o
desenvolvimento do Turismo na cidade e os conflitos urbanos estabelecidos entre 2006 e
2010, a partir de denúncias e/ou reivindicações feitas através da mídia impressa.
Como objetivos específicos têm-se: o mapeamento dos conflitos urbanos ocorridos
entre 2006 e 2010; a identificação dos agentes presentes nestes conflitos; a análise das
mudanças e continuidades destes conflitos em Natal/RN; e a identificação, dentre os conflitos
urbanos, daqueles ocasionados pela atividade turística na cidade.
Para atender aos objetivos expostos, os cinco capítulos tratam do papel do turismo
nos conflitos urbanos da cidade do Natal, partindo do momento presente, com inserções em
momentos importantes para a sua constituição. O primeiro capítulo – CAMINHANDO
COM LEFEBVRE - PESQUISA, MÉTODOS E PROCEDIMENTOS, trata do método
adotado para a compreensão do tema e o levantamento de dados e sua análise, o método
regressivo-progressivo, criado pelo filósofo e sociólogo francês Henri Lefebvre, cujo eixo
principal é o deslocamento do presente para o passado, visando à compreensão do
momento atual e, a partir desta análise, vislumbrando o devir. Neste capítulo , apresenta-se
a evolução dos procedimentos de pesquisa, dos primeiros passos até os resultados obtidos. O
segundo capítulo – O TURISMO E SUA ATUAÇÃO NO BRASIL E NO RN - apresenta um
breve histórico da atividade turística, suas origens enquanto atividade de deslocamento, ainda
sem a característica puramente comercial – considerando-se a relação da população com o
turista, em que havia a hospitalidade e o acolhimento -, onde serão apresentados os conceitos
básicos que permeiam a atividade turística e a produção acadêmica a respeito do tema, em
momentos diferenciados, no Brasil e no Rio Grande do Norte; o terceiro capítulo – O
URBANO, A CIDADE E O TURISMO- trata da contextualização, um breve descritivo do
cenário – espaço/tempo - onde teve início a atividade turística em Natal; o quarto capítulo –
A ATIVIDADE TURÍSTICA E OS CONFLITOS URBANOS - apresenta os conflitos
identificados em Natal a partir de publicações na mídia impressa, no jornal de maior
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circulação diária do Estado; o quinto capítulo – CONSIDERAÇÕES FINAIS – apresenta a
síntese dos resultados alcançados, enfatizando os de maior representatividade para a
compreensão do tema proposto.
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1

CAMINHANDO

COM

LEFEBVRE

-

PESQUISA,

MÉTODOS

E

PROCEDIMENTOS

O tema proposto para estudo trata da análise crítica do desenvolvimento da atividade
turística em Natal, observando seus impactos1 na cotidianidade, os conflitos gerados e a
reação da população em defesa da cidade. Para a compreensão dos conflitos urbanos neste
contexto, é necessário o uso de uma abordagem dialética, adotando-se como base os preceitos
teóricos do filósofo Henri Lefebvre e seu método regressivo-progressivo, que permite uma
compreensão mais abrangente dos conflitos e contradições existentes na relação
Turismo/Cidades estabelecida em Natal a partir da sua transformação em destino turístico de
alta demanda. Tendo como parte de suas referências os resultados de uma pesquisa
desenvolvida pelo Departamento de Arquitetura e Urbanismo e o Departamento de Ciências
Sociais da UFRN nos anos de 1980, o método regressivo-progressivo parte do momento
presente, na aparente desaceleração da atividade, buscando elementos de análise do vivido a
partir do período compreendido entre 2006/2010.
Lefebvre (2001, p.19) tece questionamentos e criticas acerca dos métodos de análise
adotados até então, que desconsideram os aspectos históricos, do cotidiano, para a
compreensão da realidade/objeto estudado. Assim, cita Marx para esclarecer o que sugere
como sendo o método que proporciona maior amplitude na observação e maior consistência
na compreensão dos resultados, denominado de método regressivo-progressivo.
De acordo com o autor,
C’est le précepte formule par Marx dans le fameus fragmente oú il declare que
l’homme écalire le singe, et l’adulte l’enfant; que l’actuel permet de comprendre le
passé et la societé capitaliste les sociétés antérieures parce qu’elle em développe les
categories essentielles.2.

Em uma leitura mais atual, DUARTE (2010) apresenta uma compreensão do método
regressivo-progressivo de Lefebvre:

O método regressivo-progressivo, cuja concepção (como o próprio Lefebvre
assinala) deve ser atribuída a Marx, visa compreender a gênese do presente, partindo
sempre do atual em direção ao passado, não apenas para explicar o passado, mas,
1

Conceito utilizado para medir os efeitos - positivos ou negativos - que a instalação de determinada atividade
trará a um bairro ou rua. (PPDUA, 1999)
2
É o preceito formulado por Marx naquele famoso fragmento onde ele declara que o homem esclarece ao
macaco e o adulto, à criança; que o presente permite conhecer o passado e a sociedade capitalista as
sociedades anteriores, por que destas desenvolve as categorias essenciais. Tradução própria.

24

sobretudo, para esclarecer os processos em curso no presente que apontam para o
futuro.

A visão instigante de Lefebvre sobre o mundo contemporâneo e suas particularidades
chega a nós embasada no princípio fundamental da teoria de Marx, que enfatiza o homem
como sujeito de sua própria história. Avesso a qualquer tipo de engessamento, seja de
opiniões ou da realidade em si, Lefebvre faz análises amplas e estabelece como marca pessoal
a reelaboração constante de suas observações, o que o torna sempre atual, apesar de sua obra
ter sido escrita entre os anos de 1934 e 1992.
A vida cotidiana é percebida nos seus mais profundos e supostamente insignificantes
aspectos; ela é analisada, num questionar constante e quase ritmado, onde se mesclam
interrogações e exclamações. Cada detalhe perde sua característica de coadjuvante para
ocupar um lugar de destaque dentro do todo. Nada é desimportante ou menor, nem no tempo,
nem no espaço.
Tomando como ponto de partida seu entendimento sobre a dialética, Lefebvre
elabora o método regressivo-progressivo, procedimento investigativo voltado para a
compreensão da realidade social.
O método remete, segundo Souza (2009), a três momentos distintos:

[...] a descrição do visível, a análise regressiva e a progressão genética. A descrição
do visível é uma observação inicial da complexidade horizontal através da
experiência e da teoria geral do pesquisador. Trata-se de um expediente para obter
informações sobre a diversidade sócio-espacial do objeto de estudo. A análise
regressiva faz um esforço para especificar as temporalidades existentes, por meio
desta envereda-se pela complexidade vertical. A realidade é decomposta na tentativa
de datar exatamente cada relação social revelada. Neste momento evidencia-se que o
real não é equivalente e nem simultâneo, logo resulta de atos, de práticas e de
representações que dificilmente são contemporâneas. O reencontro com o presente
denomina-se de progressão histórico–genético, e alude a um presente elucidado,
compreendido e explicado. Logo, as contradições sociais não são apenas das
relações de classes, mas desencontros entre temporalidades e espacialidades,
consolidando cada prática social diferente como uma possibilidade de negação do
real.

O método regressivo-progressivo é aplicado sempre na sequência presente-passadopresente. Ele inicia suas observações no presente e se transporta para o passado, pinçando
acontecimentos que o precederam e que explicam o momento inicial desse processo. Depois
disso, inverte a sequência e volta para o presente, buscando compreender e vislumbrar as
possibilidades contidas na atualidade em direção ao devir.
Desta forma, parte-se do período 2006/2010, observando-se a cidade da época, a
atuação do turismo e os conflitos surgidos no período, verificados através da veiculação pela
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mídia impressa, no caso, o jornal Tribuna do Norte. Na sequência, a observação se desloca ao
passado, buscando no decênio 1976/1986 as informações relevantes para compreender que
cidade era a Natal desse momento, suas dificuldades, seus diferenciais e conflitos divulgados.
Há, nesse ínterim, a passagem por períodos diversos, anteriores e posteriores aos
oficialmente estudados, objetivando “compor” a história da cidade e da atividade turística,
para a compreensão do objeto de estudo.

1.1 HIPÓTESE DE TRABALHO

A atividade turística desenvolvida durante o período de 2006 a 2010, no RN e mais
especificamente em Natal, evidenciou duas situações: primeiramente, o crescimento da
demanda turística provocado pela divulgação massiva dos atrativos locais, ao mesmo tempo,
gerando mais investimentos em divulgação para manter o nível da demanda e o
funcionamento da estrutura comercial estabelecida. Paralelamente, percebeu-se que as ações
de marketing realizadas para ‘anunciar’ e ‘vender’ a cidade elevaram o fluxo de turistas, sem
que os investimentos em infraestrutura fossem feitos pelo poder público na mesma proporção.
A partir daí, com o aumento do fluxo turístico, e também, com o aumento da população
residente, a cidade passou a enfrentar problemas que antes não interferiam em seu cotidiano
de forma contundente.
Até meados dos anos de 1970, o turismo desenvolvido de maneira despretensiosa no
Rio Grande do Norte foi, ao longo do tempo, fortalecendo suas bases e ampliando sua
extensão até se transformar em uma das maiores forças da economia do Estado. Durante este
processo, foram necessárias inúmeras ações do poder público e do empresariado local – que
depois se configurou no trade turístico3 do RN – objetivando aproveitar as potencialidades da
capital do RN para alavancar a nova fonte de recursos, emprego e renda do Estado. Espaços
foram reconfigurados, comercializados, muitos até fartamente descaracterizados, sob o
pretexto de se promover o desenvolvimento econômico do Rio Grande do Norte.
Vislumbrando melhores condições de vida, a cidade abraçou a oportunidade e
passou, pouco a pouco, a se dedicar intensamente ao sucesso da empreitada. Chegam então os
hotéis, restaurantes, novos equipamentos de lazer, enfim, a cidade passa a se transmudar para
atender às necessidades do turismo. Mudanças significativas em todos os aspectos se
apresentaram a partir de então. Casas se convertem em pousadas, surgem cursos

3

Conjunto de agentes, operadores, hoteleiros e demais prestadores de serviços turísticos. (BRASIL, 2007)
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profissionalizantes direcionados para a área, a vida noturna é incrementada, estabelecendo-se
uma dinâmica socioeconômica e cultural até então inexistente.
Os diversos planos e ações – municipais, estaduais e federais – de fomento à
atividade turística foram os propulsores da metamorfose vivenciada por Natal e presenciada,
sentida e consentida por seus habitantes. A euforia inicial foi, lentamente, dando lugar a
outros sentimentos e impressões. A velocidade com que as mudanças ocorreram, e sua
intensidade, findaram por provocar sérios problemas urbanos provenientes da demanda
excessiva associados à falta de capacidade da cidade para atendê-la. A atividade turística,
então, passa a se apresentar como uma suposta geradora de conflitos que se refletem no
cotidiano dos moradores e no aspecto concreto da cidade. Nesse contexto, problemas de
infraestrutura urbana - definida como o conjunto de obras públicas e serviços de utilidade
pública da cidade, que representa o capital fixo social urbanos, com, por exemplo, vias
urbanas, rede de água, rede de esgoto, rede telefônica, rede de gás, rede de energia elétrica,
edifícios públicos e de utilidade pública (FERRARI, 2004, p. 200) - associados ao aumento da
violência, tráfico de drogas, prostituição infantil, cobrança de valores exorbitantes por
produtos e serviços, exploração imobiliária, são percebidos com maior intensidade cotidiano
da população residente.
Questões como a expansão urbana de Natal, as grandes secas que provocaram fluxos
migratórios para a capital, a atuação do Estado, o posicionamento da população residente em
relação às mudanças de caráter socioeconômico que passaram a acontecer com maior
visibilidade a partir do início do século XX, os anseios da população em busca de
modernidade para Natal, enfim, todo esse conjunto de fatores nos leva a perguntas cujas
respostas requerem uma análise atenta dos fatos ocorridos desde então: será que a atividade
turística detém a responsabilidade sobre os problemas que Natal vem enfrentando nos últimos
tempos? A atribuição de responsabilidades ao Turismo não estaria desviando a atenção de
problemas de maior gravidade, tais como a inoperância do Estado em relação às suas
obrigações com os cidadãos? Até que ponto a população residente tem atuado para preservar
seu espaço e sua cultura, pensando coletivamente, e não individualmente? Quais são, de fato,
os conflitos urbanos existentes em Natal?
A busca por estas respostas esteve presente durante todo o desenrolar do trabalho,
culminando na questão de pesquisa: qual o papel do Turismo no surgimento dos conflitos
urbanos expostos na mídia impressa em Natal?
A hipótese e trabalho formulada é que apesar dos impactos - positivos e negativos –
gerados pela adaptação do espaço para o desenvolvimento da atividade turística em Natal –
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assim como acontece com qualquer atividade responsável por grande movimentação
financeira, e, ainda, que interfira no cotidiano da população, uma vez que se trata de atividade
de caráter social -, o Turismo não é o único, sequer o grande responsável pelos conflitos
urbanos da cidade do Natal no período estudado. Para a comprovação desta hipótese, foram
analisados dados referentes a 1.440 dias de publicações de um dos jornais diários de maior
credibilidade, cuja atuação não sofreu solução de estilo, linha editorial ou ideologia, a Tribuna
do Norte. O recorte temporal compreende duas gestões municipais de linhas diversas – Carlos
Eduardo Alves, do PDT, de 2002 a 2008, e Micarla Ferreira de Sousa, do PV, a partir de 2008
-, e uma gestão estadual, com a Governadora Wilma de Faria, do PDT, no período de 2003 a
2010.

1.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A construção do caminho trilhado durante esta pesquisa se deu pouco a pouco,
adotando-se como linha mestra o método regressivo-progressivo de Henri Lefebvre. O
objetivo era fazer uso da complexidade horizontal, que conduz a uma observação da formação
e estrutura determinadas por conjuntos sociais e políticos atuais, que manifestam diferenças
essenciais, chegando até o antagonismo. E, ainda, utilizar da complexidade vertical, que busca
observar e analisar a coexistência de formações de idades e épocas distintas, o mais antigo ao
lado do ultramoderno. Estas complexidades atuam uma sobre a outra, se entrecruzam e se
entrecortam. Daí a necessidade de um método que permita mais possibilidades de análise,
vislumbrando conhecer o cotidiano, considerando a interação presente-passado, a influência
das estruturas recentes sobre as antigas, subordinadas ou integradas a elas.
Assim, tencionando contextualizar a cidade, sua urbanização, o desenvolvimento do
turismo local, e o surgimento dos conflitos urbanos em Natal, buscou-se – do presente para o
passado, pontuar eventos que contribuíram de alguma forma para o surgimento de conflitos.
Para isso, foi necessário não se ater aos dados quantitativos, mas estabelecer um cruzamento
dos dados numéricos com os dados qualitativos, descritivos de um extenso período – desde os
anos de 1920. Entendeu-se que soma das duas abordagens proporcionaria o arcabouço para a
confirmação da hipótese proposta.
Lefebvre (1978, p.160) chama a atenção para a importância dos dados qualitativos de
uma pesquisa, resaltando o cotidiano como elemento que desvenda facetas ou situações
imperceptíveis na análise de números e percentuais.
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La descripción minuciosa es importante: de los hogares, de los bienes muebles e
inmuebles, de los vestidos, rostros y comportamientos. Sólo la confrontación entre
los datos sensibles, tal como el sociólogo percibe e intenta captar como conjunto,
por uma parte, y los lugares, tiempos y cosas percibidos por los interesados por
outra, permiten el conocimiento. 4

O acesso aos dados do Relatório de Conflitos Urbanos em Natal -1976/1986 foi o
ponto de partida para a busca pela compreensão da realidade existente no período de 2006 a
2010, momento em que a atividade turística no Estado estava em amplo desenvolvimento,
com ações de planejamento turístico voltadas para o fluxo internacional, e a reação da cidade,
em meio a esse grande contingente de visitantes (v. dados da EMBRATUR, SECTUR em
anexo). A intenção era identificar se havia alguma relação entre os conflitos urbanos
existentes em Natal no período estudado, e o anteriormente identificado, com a eclosão do
turismo como atividade econômica e comercial que colocava Natal no rol dos destinos
turísticos procurados pelo turista nacional e internacional com considerável frequência.
Partindo do pressuposto de que a geração dos conflitos urbanos em Natal,
especificamente, não é de responsabilidade da atividade turística, buscou-se desmistificar esta
imagem tecida pela população, tendo como principal ferramenta os dados obtidos através da
mesma fonte de pesquisa utilizada no período anterior: a mídia impressa.
Para assegurar a confiabilidade do formulário para a obtenção de dados mais
específicos quanto à relação conflituosa entre a cidade e o turismo, realizou-se um teste de
amostragem por meio do levantamento de dois meses de notícias publicadas no jornal
Tribuna do Norte. Percebeu-se, porém, a necessidade de se acrescentar algumas categorias
para que os objetivos propostos fossem alcançados. Desta maneira, o formulário recebeu a
inserção de itens relacionados diretamente ao turismo (v. APÊNDICE B, trechos em negrito).
Dentro da categoria Deterioração das Condições de Vida, foram acrescentadas as seguintes
subcategorias: a) violência relacionada ao turismo; b) xenofobia; c) prostituição; d) drogas; e)
turismo sexual.
Considerando-se a estreita relação entre o turismo e o meio ambiente, os impactos
negativos ocorridos a partir dela, e, para que se pudesse identificar a existência de conflitos
neste segmento, acrescentou-se a categoria de análise Degradação Ambiental, composta pelas
seguintes subcategorias: a) erosão; b) desmatamento; c) despejo de resíduos; d) queimada; e)
lixo; f) assoreamento de rios/lagoas (aterro); g) obstrução da paisagem. Para que ficasse clara
4

A descrição minuciosa é importante: dos lugares, dos bens móveis e imóveis, dos vestidos, rostos e
comportamentos. Só a confrontação entre os dados sensíveis, tal como o sociólogo percebe e intenta captar como
conjunto, por um lado, e os lugares, tempos e coisas percebidos pelos interessados, por outro , permitem o
conhecimento. Tradução própria.
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a atuação direta do turismo, acrescentou-se também a opção de identificação: a) relacionada
ao turismo; b) relacionada a outro tipo de atividade.
A etapa subsequente se voltou para a classificação dos agentes atuantes nos conflitos
urbanos identificados. A variedade de relações encontrada a partir dos dados obtidos
demonstrou a necessidade de uma síntese, objetivando uma melhor compreensão da atuação
de cada grupo no surgimento dos conflitos urbanos em Natal. Desta forma, a nova
classificação reagrupou os agentes em cinco categorias: a) Estado, onde estão presentes
instituições, órgãos e representantes do poder público federal, estadual e municipal, do
Judiciário, Legislativo e Executivo; b) População residente, onde está presente a população
residente, que atua de forma não organizada, informal e/ou independente de qualquer grupo
ou associação; c) População organizada; d) Empresariado; e) Turistas.
Após a classificação dos agentes dos conflitos, buscou-se estabelecer a relação entre
denunciante versus denunciado, objetivando compreender o poder de atuação e o papel
desempenhado por cada grupo relacionado.
A pesquisa realizada teve uma abordagem quantitativa/qualitativa, uma vez que fez
uso de dados documentais e bibliográficos relacionados aos fatos e aos principais agentes
envolvidos com o objeto de estudo e também com dados estatísticos referentes aos
percentuais de crescimento dos diversos segmentos da cidade em função do fortalecimento da
atividade turística, assim como dos conflitos e movimentos dela provenientes.
Caracteriza, ainda, um estudo ex-post facto, realizado dentro de um recorte temporal
que contempla duas gestões municipais 5 de grupos políticos diferentes - sendo a primeira,
de 2004 a 2008, e a segunda, de 2009 a 2012 -, quando a atividade turística, já tendo
passado por seu ápice, com o turismo internacional, e com alguns indícios de
saturação, aparece como geradora de problemas urbanos os mais diversos.
Tendo como objeto de pesquisa os conflitos urbanos de Natal, determinou-se como
recorte espacial a cidade como um todo, uma vez que os conflitos não estariam restritos
apenas a áreas de interesse turístico, espalhando-se, então, por todas as Regiões
Administrativas, indiscriminadamente.
A proposta inicial desta pesquisa consistiu em realizar um levantamento de porte
semelhante ao que subsidiou o relatório “Conflitos Urbanos em Natal – 1976/1986”, inserido
na pesquisa “Movimentos Sociais Urbanos e Estado no Nordeste”, desenvolvida pelos

5

Carlos Eduardo Alves , eleito para a gestão de 2004 a 2008, pela Coligação Vitória do Povo (PSB,PP ,PDT,
PTB, PTN, PSC, PL, PPS, PSDC, PMN, PV, PRP, PCdoB); e Micarla de Sousa, eleita para a gestão de 2009 a
2012, pela Coligação Natal Melhor (PTB,PP, PV, DEM, PMN, PR)
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Departamentos de Ciências Sociais e de Arquitetura e Urbanismo. O objetivo era traçar uma
análise comparativa dos dois momentos estudados, identificando a evolução, permanência ou
involução de conflitos urbanos, destacando destes os conflitos ambientais relacionados à
atividade turística na área que abrange as praias urbanas de Natal.
A pesquisa, predominantemente documental, foi realizada através de consulta aos
arquivos do jornal Tribuna do Norte, considerando as mesmas categorias de análise utilizadas
na pesquisa “Movimentos Sociais Urbanos e Estado no Nordeste” (v. Apêndice B), acrescidas
de itens referentes a conflitos de ordem ambiental e social, como xenofobia, prostituição,
drogas, turismo sexual e os conflitos de caráter ambiental, relacionados à degradação do meio
ambiente por alguma ação proveniente da atividade turística propriamente dita. Há uma
ressalva quanto à categoria Degradação Ambiental, que mantém elementos aparentemente
coincidentes com a categoria Degradação das Condições de Vida, onde há a subcategoria
referente ao meio ambiente: como esta última integrava o formulário da pesquisa anterior,
mantido em sua íntegra, porém, não continha a abordagem mais detalhada quanto ao impacto
ambiental a que a cidade era submetida no período estudado e, ainda, não detalhava se havia
nestes fatores alguma relação com o turismo ou se eram provenientes de outra atividade,
optou-se por acrescentar a categoria Degradação Ambiental (abordando as possibilidades de
erosão, desmatamento, despejo de resíduos, queimada, lixo, assoreamento de rios e lagoas e
obstrução da paisagem, observando se eram relacionadas à atividade turística ou a outro tipo
de atividade), visando uma maior clareza quanto aos conflitos surgidos neste segmento.
A opção para realizar o levantamento de dados em apenas um jornal diário, no caso a
Tribuna do Norte, se dá pela comprovação da liderança deste veículo durante o período
estudado, fato verificado através das informações obtidas pelo Mídia Dados dos anos de 2009
e 2012 (v. ANEXO C), o que retrata a credibilidade junto à população. Enquanto o Diário de
Natal apresenta média de veiculação diária de 6,9;6,0;6,1;4,2 e 3,5 mil exemplares para os
anos de 2006,2007, 2008, 2009 e 2010, respectivamente, a Tribuna do Norte responde pelos
seguintes números referentes à média por edição: 8,1;7,8;,7,8;8,8;8,6 mil exemplares diários
no mesmo período.
Após iniciado o levantamento das matérias veiculadas no jornal e suas respectivas
transcrições para o formulário de pesquisa (Apêndice B), verificou-se a necessidade de uma
leitura mais apurada de cada texto, uma vez que muitos não apresentavam características de
denúncia ou reivindicação, que era o aspecto de maior relevância para o trabalho em questão.
A triagem, então, tornou-se mais lenta do que o previsto, demandando mais tempo para a
identificação do material que atendesse, de fato, aos objetivos da pesquisa.
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O decorrer do processo apresentou outra característica: a veiculação de matérias em
fragmentos, por vários dias, não necessariamente consecutivos, dando sempre a impressão de
que a nova veiculação se referia a um novo fato, quando, na verdade, era apenas a mesma
matéria dividida em “capítulos”, o que, em publicidade se classifica como teaser, técnica
utilizada para provocar a curiosidade do público e despertar seu interesse no assunto. A
dúvida era se a matéria publicada repetidas vezes valeria como mais um conflito veiculado no
jornal ou se deveria ser mantida apenas a primeira. Ponderando-se sobre a forma como os
detalhes iam sendo desvendados, a cada nova publicação um pouco mais, considerou-se cada
uma delas como um novo conflito, uma vez que revelavam novos agentes e não raro novas
abordagens.
O fator tempo foi determinante para a maturação do estudo de campo. Todo o
processo de levantamento foi cronometrado por diversos dias e, depois, calculada a média de
tempo empenhado (v. Apêndice A). De acordo com os resultados parciais, observou-se a
frequência de média de 16 matérias relacionadas a conflitos urbanos a cada mês.
Considerando-se que o recorte temporal – 2000 a 2010 – abrangia um universo de
cerca de 2.880 exemplares de jornal - caso fosse feita em apenas um veículo de mídia
impressa -, observando-se a média de 24 publicações por mês durante 120 meses, e, levandose em conta o tempo de coleta de cada mês, obteve-se um prognóstico em relação ao tempo
necessário

para

realizar

o

levantamento

em

sua

plenitude:

seriam

necessários

aproximadamente 240 dias para levar a termo a proposta, considerando-se apenas a coleta de
dados. O tempo necessário para a tabulação, análise dos dados, elaboração de gráficos e
tabelas, além da estruturação da dissertação em si, deveria ser determinado a partir da coleta
do material.
Percebeu-se, assim, a inexequibilidade da tarefa, a ser realizada em concomitância
com outras atividades como as de leitura para a construção do referencial teórico, a tabulação
e posterior análise dos dados levantados e a redação da dissert ação. Desta forma,
mantendo ainda a intenção inicial, optou-se por uma redução do recorte temporal, para os
anos de 2006 a 2010, deixando temporariamente em suspenso o intento de um estudo
comparativo entre os dois períodos, que poderá ser realizado em estudo posterior.

1.1.1 Busca por palavras-chave

Para se ter uma noção do número de inserções das palavras-chave relacionadas ao
objeto de estudo, foi feito um levantamento por termos de uso corrente – isoladas e por
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combinação – no arquivo virtual disponível, sendo este procedimento possível apenas nos
terminais de consulta do setor de arquivo do jornal Tribuna do Norte, englobando todas as
seções do periódico, indistintamente.
Compreendendo que a linguagem utilizada pela mídia não se restringiria ao uso da
expressão ‘conflitos urbanos’ para identificar os fatos que, de acordo com a definição do
IPPUR (v. p.99), estão classificados como tal, buscou-se ampliar, pela linguagem coloquial, a
identificação destes conflitos no dia a dia da notícia. Assim, o uso das palavras conflito,
problema, denúncia e reivindicação teve como propósito não uma busca de diferenciais entre
as notícias, como subclassificações do mesmo termo, mas a busca do maior número possível
de denominações utilizadas para identificar os conflitos urbanos. O objetivo continuou a ser,
como desde o início, localizar notícias referentes à existência de conflitos urbanos em Natal.
Os resultados obtidos através do levantamento das palavras-chaves, referentes ao
período compreendido entre 01/02/2006 a 31/12/2010, são apresentados a seguir.
Tabela 1: Levantamento de palavras-chave genéricas
TEMA

Qtd

TEMA

Qtd

CONFLITO
Conflito + popular
Conflito + população
Conflito + moradores
Conflito + comerciantes
Conflito + turismo
Total

530
63
117
43
17
34
804

PROBLEMA
Problema + popular
Problema + população
Problema + moradores
Problema + comerciantes
Problema + turismo
Total

8.521
672
2.186
1.141
528
873
26.441

TEMA

Qtd

TEMA

Qtd

DENÚNCIA
Denúncia + popular
Denúncia + população
Denúncia + moradores
Denúncia + comerciantes
Denúncia + turismo
Total

1.987
REIVINDICAÇÃO
193
Reivindicação + popular
430
Reivindicação + população
243
Reivindicação + moradores
120
Reivindicação+ comerciantes
117
3.090
Total
Fonte: Dados de pesquisa, 2012.

324
18
96
33
16
487

Um segundo levantamento foi realizado a partir das categorias de análise adotadas no
formulário de pesquisa (v. APÊNDICE A), fazendo uso também de diversos termos - isolados
e combinados entre si - a serem possivelmente encontrados em matérias referentes aos
conflitos urbanos enquadrados em cada uma das categorias estudadas.
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Tabela 2: Levantamento de palavras-chave dentro das categorias de análise: uso e apropriação do espaço e uso
de bens e serviços
USO E APROPRIAÇÃO DO ESPAÇO
PALAVRAS-CHAVE
Posse + terra
Moradia
Urbanização
Apropriação
Regulamentação
Regulamentação + solo
Regularização
Uso + solo

QUANTIDADE
217
514
329
51
364
18
348
142
Total de inserções: 1.983
USO DE BENS E SERVIÇOS

PALAVRAS-CHAVE
Transporte
Iluminação
Limpeza + pública
Segurança
Segurança + pública
Educação
Banheiro + público
Abastecimento + d’água
Pavimentação
Sinalização
Saneamento
Saúde
Saúde + pública
Lazer
Área + lazer
Pontes
Manutenção + vias
Cemitério
Mercado
Centro + comercial
Correios
Igrejas
Distribuição + gás
Bancos

QUANTIDADE
3.262
1.097
64
5.062
1.978
4.460
31
547
385
508
1.104
6.358
746
1.795
1
2006
305
560
5.384
620
706
1984
100
4.251
Total de inserções: 43.314
Fonte: Dados da pesquisa, 2012.

Tabela 3: Palavras-chave na categoria de análise: ações desenvolvidas pelo Estado
AÇÕES POLÍTICAS DESENVOLVIDAS PELO ESTADO
PALAVRAS-CHAVE
Ação + urbanística
Política + urbana
Gestão + urbana

QUANTIDADE
29
320
264
Total de inserções: 613
Fonte: Dados da pesquisa, 2012.

34

Tabela 4: Palavras-chave na categoria de análise: deterioração das condições de vida
DETERIORAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE VIDA
PALAVRAS-CHAVE
Meio + ambiente
Deterioração + meio + ambiente
Preservação + meio + ambiente
Violência
Violência + urbana
Violência + turismo
Violência + turista
Xenofobia + Natal
Prostituição
Prostituição + turismo
Prostituição + turista
Turismo + sexual
Sexo + turismo
Drogas
Drogas + turismo
Drogas + turista

QUANTIDADE
2.881
15
423
1.505
140
135
84
9
173
57
36
132
102
1.926
86
93

Total de inserções: 7.797
Fonte: Dados da pesquisa, 2-12.

Tabela 5: Palavras-chave na categoria de análise: degradação ambiental
DEGRADAÇÃO AMBIENTAL
PALAVRA-CHAVE
Degradação + ambiental
Degradação + turismo
Erosão
Erosão + turismo
Queimadas
Queimadas + turismo
Desmatamento
Desmatamento + turismo
Lixo
Lixo + turismo
Esgoto
Esgoto + turismo
Assoreamento
Assoreamento + turismo
Paisagem
Paisagem + turismo
Obstrução + paisagem

QUANTIDADE
75
19
57
8
213
17
101
16
1.059
117
1.001
120
38
4
408
71
0
Total de inserções: 3.324
Fonte: Dados da pesquisa, 2012.

A partir deste panorama, considerando a diversidade de notícias convergentes,
publicadas em diversos cadernos do jornal, determinou-se o refinamento da busca,
adotando-se como relevantes apenas as matérias publicadas no caderno “Natal”, devido a
ser esta a seção onde são publicadas as matérias sobre a cidade, seus problemas, seu
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cotidiano. Desta forma, foi feita leitura das matérias publicadas durante os cinco anos
estudados. Considerando-se que são seis publicações semanais – de terça a domingo, tem-se o
equivalente a 24 publicações mensais e, consequentemente, a 1.440 dias/jornais no total.
Destas leituras resultaram a identificação de 851 matérias que atendiam aos critérios
de busca, ou seja, tratavam de conflitos urbanos na cidade do Natal. Nesta seleção foram
eliminadas as matérias em que constavam conflitos de caráter trabalhista, e matérias onde não
havia a participação de agentes que efetuavam uma denúncia ou reivindicação. O total de
conflitos identificados é de 1.451, distribuídos pelas diversas categorias de análise.
É importante ressaltar que o número de matérias selecionadas não equivale ao
número de conflitos identificados nas mesmas, uma vez que pode haver a coexistência de
diversos conflitos em uma única reportagem. Assim, os dados obtidos são representados em
quadros, tabelas e gráficos diferentes, sendo ‘matéria’, referente às reportagens onde há a
existência de conflitos, e ‘conflitos’ referente às denúncias e reivindicações divulgadas pela
imprensa. Foram, então, levantadas e transcritas as publicações dos seguintes períodos:

Tabela 6: Matérias sobre conflitos urbanos.
MATÉRIAS SOBRE CONFLITOS URBANOS – 2006 A 2010

2006
2007
2008
2009
2010

Jan

Fev

Mar

13
17
15
27
27

11
06
11
15
11

21
15
15
18
12

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

18
09
17
12
08
12
14
22
12
28
10
11
12
07
13
21
11
06
23
19
21
22
10
12
13
Total de matérias selecionadas = 851
Fonte: Dados da pesquisa, 2012.

Set

Out

Nov

Dez

06
12
07
21
07

12
07
08
13
17

12
06
22
19
12

14
09
09
26
13

Tabela 7: Matérias por ano – 2006 a 2010.
MATÉRIAS POR ANO
2006
2007
2008
2009
2010

153
160
140
220
178
TOTAL DE MATÉRIAS SELECIONADAS = 851
Fonte: Dados da pesquisa, 2012.
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Tabela 8: Matérias por mês – 2006 a 2010.
MATÉRIAS POR MÊS – 2006 A 2010
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO

99
55
81
82
67
67
66
81
54
57
71
71
Total de matérias selecionadas = 851
Fonte: Dados da pesquisa, 2012.

A etapa subsequente ao levantamento dos dados junto à imprensa local foi a consulta
a documentos, como relatórios, anuários estatísticos, planos de desenvolvimento turísticos, de
órgãos oficiais tais como EMBRATUR, SECTUR, BNB, INFRAERO.
Após o levantamento dos dados em fontes primárias e secundárias, percebeu-se a
necessidade de se discorrer sobre a atividade de deslocamento do homem, desde a
antiguidade, para, a partir de um breve histórico, onde são pontuados momentos importantes,
compreender os impactos causados por atividades que promovem deslocamentos em massa,
implementando e incrementando relações comerciais, mas que não são necessariamente
relacionadas ao turismo. O objetivo, além de vislumbrar o cenário onde se desenrolaram
atividades que promoveram o turismo, é também apreender as possíveis consequências
decorrentes da realidade de cada um desses momentos.
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2 ASPECTOS DO TURISMO NO BRASIL E NO RN

O Rio Grande do Norte, com seus mais de 400 km de praia, reúne em suas principais
atividades econômicas a exploração de petróleo, sal marinho, cana de açúcar, pesca,
cotonicultura, fruticultura, carcinicultura, pecuária, minerais e o turismo.
Sua localização, no ponto mais próximo da Europa e da África, proporciona
possibilidades de negócios com os países da União Europeia. Essa situação se converte em
investimentos em infraestrutura, como a modernização do Aeroporto Augusto Severo, a
ampliação do Porto de Natal, a construção de estradas, gasodutos, entre outras. Esse quadro
anda lado a lado com o aumento da atividade turística no Estado, tendo Natal, hoje, o quarto
maior volume de passageiros dentre os aeroportos do Nordeste, ficando atrás apenas de
Salvador, Recife e Fortaleza.
Números publicados pela INFRAERO (Tabela 9) indicam que o Rio Grande do
Norte apresentou, de 2006 a 2010, um fluxo de passageiros no Aeroporto Augusto Severo,
entre embarcados e desembarcados, da ordem de 8.923.436, sendo destes, 8.031.553
provenientes de voos domésticos e 891.883, de voos internacionais.
Tabela 9 – Movimento anual de aeronaves e passageiros em Natal, de 2006 a 2010.

Fonte: Anuário Estatístico Operacional da Infraero, 2010, p.110.
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De acordo com dados dos anuários estatísticos da EMBRATUR nº 34 a 38,
referentes aos anos de 2006 a 2010 (v. ANEXOS D, E, F, G, H), o turismo ainda é praticado
tendo o meio aéreo como o de maior utilização. No Rio Grande do Norte, as estatísticas
apontam apenas os dados referentes aos transportes aéreo e marítimo.
Os números do ano de 2010, referentes à Região Nordeste, somam 14.777.522 de
voos regulares domésticos e 471.010 de voos regulares internacionais. O que demonstra a
importância da atividade turística para a Região, e, revela que o turismo internacional ainda
está muito aquém dos números apresentados pelo fluxo de turistas domésticos, sendo
considerável a distância entre eles. (Anuário Estatístico da Infraero, 2010, p.20)
A quantidade de passageiros desembarcados/embarcados em destinos turísticos do
Nordeste provenientes de voos não regulares durante o ano de 2010 foi de 279.385
domésticos e 76.496 internacionais. (INFRAERO, op.cit)
No ano de 2006, o volume de passageiros de voos regulares na região foi de
8.222.809 domésticos e 373.115 internacionais.. (INFRAERO, op.cit)
O fluxo turístico global de Natal no período de 2006 a 2010 pode ser verificado a
partir dos dados da SETUR - Secretaria de Estado do Turismo,organizados na Tabela 10.

Tabela 10. Fluxo turístico global do RN, 2006 a 2011.
FLUXO TURÍSTICO GLOBAL DO RN, 2006 / 2011
FLUXO TURÍSTICO GLOBAL
DISCRIMINAÇÃO
2006

2007

2008

2009

2010

2011

BRASILEIROS

1.147.221

1.155.009

1.218.104

1.344.415

1.529.511

1.552.589

ESTRANGEIROS

226.012

196.118

173.047

131.322

120.591

122.264

TOTAL

1.373.233

1.351.127

1.391.151

1.475.737

1.650.102

1.674.853

BRASILEIROS

1.887.718

1.923.974

1.971.502

2.146.466

2.406.697

2.427.281

ESTRANGEIROS

299.162

255.951

229.979

181.020

168.276

168.741

TOTAL

2.186.880

2.179.925

2.201.481

2.327.486

2.574.973

2.596.022

NATAL

RIO G. DO NORTE

Fonte: SETUR – RN

O reconhecimento das possibilidades de negócios proporcionadas pela atividade
turística se fez presente no Brasil a partir dos anos de 1980 com os planos de governo que
estabeleciam novos rumos para a política urbana regional, nos quais se privilegiava a
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implantação de políticas setoriais urbanas, tais como infraestrutura, saneamento básico
comércio, segurança e turismo.
A despeito da existência de órgãos de fomento ao turismo, desde o ano de 1966, foi a
partir do III PND – Plano Nacional de Desenvolvimento, implantado no período de 1979 a
1985, no Governo militar do Presidente João Baptista Figueiredo, que a atividade turística
passou a ter a atenção efetiva para o seu desenvolvimento, recebendo assim, uma política de
nível nacional. Implantado em um período de crise econômica, o III PND tinha como metas a
geração de emprego e renda para a população. Durante este Plano, ocorriam em Natal os
conflitos referentes à implantação do megaprojeto turístico PD/VC – Parque das Dunas/Via
Costeira, que promoveram intensa discussão da sociedade quanto aos impactos ambientais
provocados pela sua implantação em uma área de dunas e de Marinha. Os protestos, as
discussões promovidas pelos movimentos sociais urbanos em Natal provocaram várias
alterações no projeto original.
Segundo Furtado (2005, Pp.76), o IIIPND estabelecia a coordenação da
EMBRATUR para a realização de ações integradas entre os setores público e privado, no
intuito de incrementar o fluxo turístico interno e externo, modernizando ou implantando a
rede hoteleira e o setor de prestação de serviços, de acordo com a necessidade, adequando a
região Nordeste para a atividade turística.
O Programa Nacional de Municipalização do Turismo – PNMT, vigente entre
1994 e 2001, visava à descentralização da atividade turística, possibilitando aos
municípios a oportunidade de desenvolvimento sustentável, através da qualificação de
Agentes de Desenvolvimento do Turismo, estimulando o cidadão a assumir o papel de
corresponsável na implantação e desenvolvimento da atividade turística em sua
localidade. Dos 1.693 municípios classificados como de vocação turística – municípios
com potencial para a implantação e desenvolvimento da atividade turística, ou que
necessitavam expandi-la -, 1.300 foram contemplados com ações do PNMT, que além dos
cursos de qualificação e oficinas, organizou o RINTUR – Roteiro de Informações
Turísticas em 2.200 municípios.
No Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso, em 1995, tem início ações
de planejamento voltadas para o turismo, a partir da criação do Ministério da Indústria,
Comércio e Turismo, posteriormente denominado de Ministério do Esporte e Turismo. Dentre
elas, o Plano Nacional de Turismo – PNT -, implantado em 1996 e vigente até 1999,quando
cedeu lugar ao Avança Brasil, que, assim como o anterior, englobava o PRODETUR –
Programa de Desenvolvimento do Turismo
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Percebido

pelos

gestores

públicos

como

atividade

fundamental

para

o

desenvolvimento do País à época, o turismo recebe investimentos através do Plano Plurianual
“Brasil em Ação”, durante os anos de 1996 e 1999, cuja ênfase é dada ao investimento em
infraestrutura, capacitação de mão de obra, promoção e marketing.
Durante os anos de 1995 a 2002 há um volume de investimentos da ordem de US$
16,5 bilhões, revertidos em capacitação profissional, além da construção e reforma de centros
de convenções pelo País, e a construção ou reforma de aeroportos, estradas e praças.
A partir do ano de 1995, foi implantado do PRODETUR/NE I, executado junto a
outros programas do Governo Federal, com o objetivo de permitir a expansão da atividade
turística. Com o lema “Uma cidade só será boa para o turista se o for para seus habitantes”, o
PRODETUR/NE trouxe para a região o investimento inicial de US$ 670 milhões, aplicados
em obras de infraestrutura turística, capacitação de mão de obra, sinalização turística, gestão
de resíduos sólidos e planejamento urbano e ambiental, através de planos diretores (Ministério
do Esporte e Turismo). Segundo Fonseca (2005), este montante foi distribuído da seguinte
forma: o Ceará recebeu 23%; Piauí e Sergipe, 7% cada, e o Rio Grande do Norte, 9%.
Os investimentos deste plano no Rio Grande do Norte são apresentados na Tabela
11, a partir de dados da SETUR.
Tabela 11 – Investimentos do PRODETUR I – Rio Grande do Norte.
COMPONENTE/AÇÃO
Saneamento básico
esgoto
Recuperação ambiental
Plano de manejo e
operações do Parque das
Dunas
Desenvolvimento
Institucional
Aeroporto

Transportes

LOCAL

VALOR US$

PERCENTUAL DO
TOTAL

Natal

5.675.623

13,56

Natal

1.457.6763,48

3,48

1.989.135

4,75

24.219.490

57,84

Órgãos estaduais e
municipais
Parnamirim

Natal, Parnamirim,
Extremoz, Ceará-Mirim,
8.528.898
Nísia Floresta e Tibau do
Sul
Total Geral
41.870.822
Fonte: FURTADO (2008, p.94)

20,37
100,00

Ainda no Governo FHC, o Programa Avança Brasil, mantendo a linha de
investimentos no turismo, liberou oitocentos milhões de reais para ações da EMBRATUR,
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sendo destes, 150 milhões destinados à promoção e marketing turísticos. (CASTRO, 2007,
p.16).
Durante o período compreendido entre 1995 e 2003 - período em que ocorreram o
PRODETUR NE I e a implantação do PRODETUR NE II -, a atividade turística foi tratada
como prioridade e recebeu investimentos elevados do Governo Federal. As ações da
EMBRATUR, com a adoção de programas e campanhas educativas, obtiveram
reconhecimento internacional, através da OMT – Organização Mundial do Turismo.
Em 2003, com a criação de um ministério voltado exclusivamente para o turismo, o
Ministério do Turismo, teve início o Plano Nacional do Turismo 2003-2007, que apresentava
como metas a geração de 1.200.000 novos empregos e ocupações, o aumento do fluxo de
turistas internacionais, buscando a entrada de 9 milhões de estrangeiros no País; a geração de
8 bilhões de dólares de divisas; elevar para 65 milhões o fluxo de passageiros de voos
domésticos e, por fim, ampliar a oferta turística6, com o desenvolvimento de ao menos três
produtos turísticos de alta qualidade em cada Estado.
Em 2007, o segundo PNT - Plano Nacional do Turismo - buscava, por meio da
regionalização, interiorização da atividade turística, aumentar a competitividade dos destinos
turísticos, propiciando a recuperação ou adequação da infraestrutura e dos equipamentos
turísticos, assim como a qualificação do mercado de trabalho nas diversas atividades que
integram a cadeia produtiva do turismo. (BRASIL, 2007, p.8)
O turismo ocupa hoje o quinto lugar no ranking de maiores geradores de divisas para
o Brasil. Em 2006, segundo dados do PNT 2007-2010, o volume de dinheiro gasto pelos
turistas no Brasil foi de US$ 4,3 bilhões, 12% a mais que a receita de 2005 e 116% além do
volume apurado no ano de 2002. Os números produzidos pela atividade turística não podem
ser desconsiderados, desta forma, o Governo Federal, reconhecendo sua importância para a
economia brasileira, prevê o investimento de R$ 504 bilhões entre 2007 e 2010, sendo R$ 6
bilhões destes, direcionados à ampliação e modernização dos 20 aeroportos de maior
significância no País. Buscando mais que fortalecer o turismo interno, ações para a
descentralização do turismo, a gestão participativa e a promoção do Brasil no exterior se
fizeram presentes. O destaque deste plano foi a criação e oferta de produtos turísticos para um
público-alvo de menor poder aquisitivo, ampliando a oferta que antes era direcionada às
camadas sociais mais abastadas.

6

Conjunto de atrativos turísticos, serviços e equipamentos e toda infraestrutura de apoio ao turismo de um
determinado destino turístico, utilizados em atividades designadas turísticas. (BRASIL, 2007)
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Fazendo parte do PAC I – Programa de Aceleração do Crescimento -, implantado no
Governo do Presidente Luís Inácio Lula da Silva em janeiro de 2007, o PNT 2007-2010
apresentava uma previsão de investimentos provenientes do Orçamento Geral da União, da
ordem de R$ 983,54 milhões, além de R$ 5,63 bilhões em infraestrutura turística, sendo estes
valores dissociados dos investimentos em infraestrutura a serem feitos pelo PRODETUR,
com financiamento do BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento. (BRASIL, 2009,
p.7)
Logo após o período de estudo, o Brasil passa a vivenciar um cenário de expectativa
em relação à Copa do Mundo 2014. Sede do megaevento esportivo pela segunda vez (a
primeira foi em 1950), o País se prepara para estruturar as cidades-sede e arredores para a
demanda turística – entendida como “Quantidade de bens e serviços consumidos em um dado
período, em determinado local, e por um determinado número de turistas. (BRASIL, 2007)” prevista para o período, crendo firmemente no retorno financeiro que o evento proporcionará
aos mais diversos segmentos da economia.
O Governo Federal, em consonância com os Estados e Municípios, e a iniciativa
privada, já deram início a obras de infraestrutura previstas e supostamente necessárias para
atender à demanda. Mais do que investimentos financeiros, são determinadas alterações dos
mais diversos tipos para atender aos padrões do público estrangeiro, vê-se, então, na Proposta
Estratégica de Organização Turística – Copa do Mundo 2014, diretrizes voltadas para a
adequação de serviços e equipamentos turísticos7, qualificação, Marketing, gestão pública e
governança, sustentabilidade, acesso e infraestrutura.
Vislumbrando os megaeventos esportivos e as inúmeras possibilidades de negócios,
o Ministério do Turismo já elaborou um plano que avance em direção a um futuro mais
distante, alcançando, além da Copa 2014, os Jogos Olímpicos em 2016. O Plano em questão,
denominado de Plano Aquarela 2020 visa transformar o Brasil em um destino turístico global,
tornando-o mais competitivo no mercado do turismo internacional.
Os números apresentados neste capítulo demonstram a importância da atividade
turística para a economia do RN, e do País, de forma geral. O volume de investimentos feitos
pelo Governo Federal, instituições financeiras e pelo empresariado, muitas vezes em sistema
de parceria, proporcionam o crescimento do turismo em cada localidade receptora, o que
consequentemente se reverte na implantação de empresas diretamente relacionadas à

7

De acordo com o Ministério do Turismo: Conjunto de serviços, edificações e instalações indispensáveis ao
desenvolvimento da atividade turística e que existem em função desta. Compreendem os serviços e os
equipamentos de hospedagem, alimentação, agenciamento, transporte, eventos, lazer etc. (BRASIL, 2007)
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atividade – hotéis, restaurantes, bares, transporte, entre outras -, e de outras, para atender às
demandas criadas pelo novo fluxo de pessoas que circula pelo destino turístico.
O incremento da economia, advindo dessas novas empresas ou das antigas que se
modernizam e ampliam seus serviços, refletem na economia local também através da criação
de empregos diretos. O turismo, apesar de não atender plenamente ao objetivo dos planos
governamentais de desenvolvimento, não é gerador de empregos em profusão, porém, há sim,
a geração de alguns empregos diretos, outros indiretos, há empregos fixos e temporários, e há
atividades informais relacionadas à atividade.
A despeito de o ganho financeiro ser concentrado nas mãos do empresariado e do
Estado, a população tem também um participação, ínfima, no que seriam os benefícios do
Turismo. Gomes (2002) aponta que em 2000, os empregos gerados pelos equipamentos
turísticos em Natal respondiam pelo total de 45.634 vagas, assim distribuídas:
Empregos fixos diretos – 7.532;
Empregos fixos indiretos – 37.660;
Empregos temporários diretos – 442
A autora justifica esse quadro com a seguinte afirmação? “o movimento de expansão
do capital não pressupõe o pleno emprego”. Percebe-se, então, que os benefícios promovidos
pelo turismo, são muito mais divulgados que concretizados para a população residente. Há
uma dissociação entre discurso e prática, esta última, adequada aos interesses políticos
vigentes no período e no local em que a atividade ocorre.

2.1 DOS DESLOCAMENTOS À ATIVIDADE TURÍSTICA

O turismo é uma atividade de caráter comercial, cujas principais características são o
deslocamento e o consumo do espaço – considerando-se que para sua implantação e
expansão, o turismo se apropria do espaço, adaptando-o e reconfigurando-o de maneira que
atenda às suas necessidades. Trata-se de uma prática milenar, resultante de um amálgama de
fatores que, a partir dos avanços tecnológicos alcançados a partir da Revolução Industrial, em
meados do século 18, provocaram mudanças significativas nos setores econômicos, culturais e
sociais.
De acordo com McIntosh (2002, p.46), o hábito de viajar por motivos diversos, teria
surgido com os babilônios por volta do ano 4.000 a.C.

44

El invento del dinero por ló sumérios (babilônios) y el auge del comercio que se
inició aproximadamente em el año 4000 a.C., talvez señale el comienzo de la era
moderna de lós viajes. Los sumérios fueron lós primeros em concibir la idea de
dinero, y em aplicarla a sus transacciones comerciales. (También inventaron la
escritura y la rueda, por ló que se lês podría considerar como los fundadores de los
viajes.) El hombre podría pagar por el transporte y el alojamiento ya fuera con
dinero o por trueques de bienes8.

Noguero (2010, p.188) discorre sobre o tempo de existência da atividade turística,
não com a configuração com a qual se nos apresenta atualmente, porém, com o espírito de
curiosidade e busca por algo que o homem não encontra em seu local de origem.
El turismo es uma practica milenária del hombre (impelido por atractivos de salud
física o espiritual, diversión, negocio, etc.; com largos, medianos y cortos
desplazamientos por tierra y água; com movimientos multitudinarios, de grupos
pequeños y muy raramente de solitários; com flujos organizados y sin ninguna
programación; con contraprestaciones econômicas o sin ellas...). 9

Baseado no consumo do espaço e de bens e serviços, tanto na sua origem quanto na
atualidade, o turismo não existe sem a relação visitante/visitado, cliente/fornecedor,
turista/autóctone. O ponto de partida para a implantação da atividade turística é o consumo da
paisagem10 e seu estabelecimento como atrativo turístico.
Assim como qualquer atividade deste jaez, o turismo traz em si os efeitos e impactos
de suas ações junto aos envolvidos e ao local onde se desenvolve, podendo atuar também no
seu entorno.
A cidade, em todas as suas esferas – poder público, empresariado, moradores e
recém-estabelecidos – tem responsabilidade pelo estabelecimento e o desenvolvimento do
local como atrativo, e, posteriormente, como destino turístico. Uns porque o promovem,
outros porque o mantêm, outros, ainda, porque, na intenção de obter lucro, o aceitam. Um
destino turístico não se faz apenas pela vontade do poder público ou pelos investimentos do
empresariado. O fator humano, social, no qual se apoia a atividade turística é dado pela
população.
8

A invenção do dinheiro pelos sumérios (babilônios) e o auge do comércio que se iniciou aproximadamente no
ano 4.000 a.C., talvez assinale o começo da era moderna das viagens. Os sumérios foram os primeiros a
conceber a ideia de dinheiro, e a aplica-la a suas transações comerciais (também inventaram a escrita e a roda,
pelo que se lhes poderia considerar como os fundadores das viagens). O homem poderia pagar o transporte e o
alojamento já com o dinheiro ou por trocas de bens. Tradução da autora
9
O turismo é uma prática milenar do homem (impelido por atrativos de saúde física ou espiritual, diversão,
negócio, etc.; com grandes, médios ou curtos deslocamentos por terra e água; com movimentos multitudinários,
de grupos pequenos e mui raramente de solitários; com fluxos organizados e sem nenhuma programação; com
contraprestações econômicas ou sem elas. Tradução da autora
10
Santos (2002, p.103) define paisagem como [...] "um conjunto de formas que, num dado momento, exprime as
heranças que representam as sucessivas relações localizadas entre homem e natureza. O espaço são as formas
mais a vida que as anima".
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A despeito dos registros de deslocamentos ocorridos na antiguidade, a atividade
turística com configuração semelhante à que se conhece hoje, surgiu a partir do século 18. No
entanto, Molina (2003), apresenta uma referência anterior, classificando o movimento
antecedente como pré-turismo, quando a partir do século 17, inicia-se a prática de viagens dos
primogênitos das famílias nobres e de comerciantes abastados.
No Brasil, os estudos apontam como período inicial o que coincide com a chegada da
família real, ou seja, a partir de 1808. Camargo (2007, p.12), faz um breve comentário acerca
dos pilares do turismo no Brasil:

[...] o turismo, que é indiscutivelmente invenção britânica correlata às duas
revoluções industriais, no Brasil se dá como europeização, que seria a aceitação de
um padrão cultural anteriormente inexistente por meio da imitação com a adoção e
adaptação, no local, dos hábitos aristocráticos e burgueses. Adoção e aceitação que
não implicam necessariamente que o país também seja industrial, mas acarretadas
pelo processo de sua integração, embora periférica, ao centro, especificamente a
partir da instalação da Corte no Rio de Janeiro.

Ignarra (2003) aponta que o turismo surgiu quando o homem deixou de ser
sedentário e passou a se deslocar, motivado principalmente pela necessidade de estabelecer
comércio com outros povos. Assim, a motivação econômica impulsionou as grandes viagens
exploratórias da antiguidade. Outros fatores propiciadores de deslocamentos foi a motivação
religiosa, existente desde a época de Cristo, passando pelas Cruzadas, até os dias de hoje. O
turismo de saúde era praticado no Império Romano, quando as viagens a “estâncias” termais,
para tratamentos de talassoterapia, eram frequentes. As olimpíadas eram responsáveis pelos
deslocamentos da civilização helênica, no que hoje se assemelharia ao turismo desportivo.
Assim, pode-se traçar um breve histórico dos deslocamentos do homem
relacionando-os ao surgimento do comércio e à posterior abertura e melhoria de estradas para
possibilitar o trânsito de mercadorias entre os povos.
À época do Império Romano as viagens eram feitas por terra. No período da PAX
ROMANA, havia condições de segurança para viajar pelo território dominado pelos romanos,
facilidade de comunicação através do grego e do latim, boas estradas, conexões marítimas
regulares e a facilidade de realização de negócios com a moeda romana, aceita por todos
(CASTELLI, 2001). Com a queda do Império, a insegurança das estradas gerou uma redução
do número de deslocamentos, a não ser nos casos das Cruzadas e das peregrinações aos
centros religiosos da Europa.
Apesar dos impactos provocados pela derrocada do Império Romano, e as alterações
nos hábitos de deslocamento, havia ainda as peregrinações religiosas e as Cruzadas, o que, por
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si, incrementava o comércio, e à medida em este se fortalecia, exigia a construção de novos
canais de escoamento de produtos, forçando, de certa forma, a abertura de estradas. A partir
do ano 1000, o intenso movimento de comerciantes, peregrinos, trovadores, monges,
estudantes, entre outros, criou a necessidade de expansão e o surgimento de grandes vias de
acesso. Com este cenário – grande fluxo nas estradas, comércio abundante, novas vias -, surge
o hábito das famílias nobres enviarem seus filhos para estudarem nos grandes centros de
cultura e conhecimento da Europa.
A Idade Moderna trouxe, ainda, a reboque das relações comerciais, novas
configurações sociais e urbanas, que contribuíram para a cultura do deslocamento que, a cada
dia – da época aos dias de hoje – vem se consolidando e se estruturando como a atividade
turística que conhecemos na atualidade. O incremento das relações comerciais e o surgimento
das extensas vias de circulação propiciaram o aparecimento de grandes feiras, gerando
considerável fluxo de pessoas e de comércio, que futuramente iriam prescindir de uma
infraestrutura mais adequada, mesmo que rudimentar – hospedagem e alimentação.
A atividade comercial, em franca expansão, passou a exigir a ampliação das rotas,
cada vez mais extensas, o que requeria novos meios de deslocamento, em condições de cobrir
grandes distâncias – surgem, então, as viagens por via marítima. Desse período – século XIII
– datam as viagens de Marco Polo, seguidas do advento das grandes navegações, nos séculos
XV e XVI.
Com a evolução industrial, os deslocamentos por via férrea surgem como uma opção
mais interessante economicamente, uma vez que possibilitavam a cobertura de grandes
distâncias em menor espaço de tempo e com custos reduzidos. Deste período - 1841 - datam
os registros da primeira viagem, com características de excursão, organizada pelo inglês
Thomas Cook, durante a qual 570 pessoas se deslocaram entre as cidades de Leicester e
Lougbouroug.
O surgimento dos barcos a vapor possibilitou o deslocamento entre continentes,
diminuindo a duração da viagem e aumentando a capacidade de carga, o que representou um
incremento ao comércio e, atrelado a ele, a exploração de novos espaços e o estabelecimento
de relações sociais e econômicas entre povos diversos.
As novas relações de trabalho estabelecidas na sociedade industrial e pós-industrial
trouxeram à discussão a extenuante carga de atividade dos operários, resultando, após intensa
luta organizada, na redução gradativa da semana laboral, proporcionando o aumento do tempo
livre. Na intenção de proporcionar o aproveitamento do tempo de ócio de maneira prazerosa,
e com opções de hospedagem mais adequadas aos rendimentos da classe trabalhadora, surgem
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na Europa instituições como o Camping Club de Londres (1875) e os albergues da juventude,
na Alemanha em 1900, na França em 1929, entre outros.
Para as classes mais abastadas, a infraestrutura hoteleira e de lazer já vinha se
apresentando através de diversas associações, destacando-se a criação do Touring Club da
Inglaterra em 1875, na França em 1890, e no Brasil em 1923.
O período das duas grandes guerras mundiais trouxe o avanço tecnológico, e, com
ele, a possibilidade de acesso a um novo meio de transporte de maior agilidade e eficiência: o
avião. Inicialmente utilizada em pequena escala, aos poucos a aviação civil se popularizou e
avançou em direção ao transporte de passageiros em larga escala, tendo amplo uso voltado à
atividade turística.
Apesar da evolução dos meios de transporte e da importante contribuição de cada
tipo de veículo para a história dos deslocamentos do homem, Boyer (2003, p.10) observa que:

Não se pode subestimar o papel dos meios de transporte no advento do turismo de
massa, mas deve-se evitar alguns equívocos: a bicicleta foi uma invenção altamente
elitista, e os próprios vagões de trem distinguiam os que passeavam -–os turistas –
dos trabalhadores ou migrantes que se espremiam na terceira classe. O mesmo
sucedia nos cruzeiros marítimos. O “rei” do turismo de massa é o automóvel popular
[...]

A despeito das transformações decorrentes da evolução tecnológica, das grandes
mudanças ocorridas no mundo em relação às questões da indústria, agricultura, trabalho,
educação e, consequentemente, comportamento, ocorridas a partir do século XVIII, a
atividade turística só pôde se desenvolver enquanto atividade comercial, com a criação de
uma infraestrutura básica - hotéis, restaurantes etc. - que desse suporte e condições de
funcionamento aos empreendimentos, e proporcionasse bem estar aos turistas, independente
do motivo da viagem ou tempo de permanência no local visitado.
O princípio de tudo está no consumo da paisagem, ela, o atrativo turístico primeiro,
deu início à elaboração e estruturação de toda a rede de procedimentos e equipamentos
necessários para o estabelecimento do turismo como uma atividade econômica.

2.2 O TURISMO E SEUS COMPONENTES

A paisagem, referência cotidiana dos habitantes de um lugar, traz em si a capacidade
de agregar pessoas e valores, sendo esta o primeiro diferencial, não só entre os chamados
destinos turísticos, mas também entre as cidades de forma geral, contribuindo, inclusive para
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a determinação de hábitos e costumes, de acordo com as diferenças geográficas de cada
localidade.
Sobre a paisagem urbana, Carlos (2007, p.33) nos diz que:

A paisagem urbana, compreendida como momento instantâneo que surge à primeira
vista aos olhos do pesquisador, expressa relações e ações que propiciam uma
investigação sobre a cidade. A ideia de paisagem na perspectiva geográfica liga-se
ao plano imediato, aquele da produção do espaço analisado como produto das
transformações que a sociedade humana realiza a partir da natureza em um
determinado momento do desenvolvimento das forças produtivas sob múltiplas
formas de uso, seja através da construção da moradia, do lazer, das atividades de
trabalho. Isto porque a natureza transformada pela ação humana, ao longo de uma
série de gerações, surge enquanto modos de apropriação visíveis da paisagem,
reproduzindo a história e a concepção do homem sobre o morar, trabalhar, viver. A
paisagem, por sua vez, contém mistérios, beleza, sinais, símbolos, alegorias, tudo
carregado de significados; memória que revela múltiplas impressões passadas,
imagens impregnadas de história.

Dias (2009, p.269) trata a paisagem urbana como: “o cenário das ruas, das praças,
dos parques, do meio ambiente natural, do mobiliário urbano, das fachadas dos edifícios e das
demais áreas de convício comum que retratam, nas sensações humanas, as lembranças de uma
cidade”.
Boullón (2002, p.120) conceitua paisagem desta forma:
[...] podemos definir paisagem como uma qualidade estética que os diferentes
elementos de um espaço físico adquirem quando o homem surge como observador,
animado de uma atitude contemplativa dirigida a captar suas propriedades externas,
seu aspecto, seu caráter e outras particularidades que permitam apreciar sua beleza
ou feiura.

E assim, Boullón (2002, p.119) nos apresenta a classificação de paisagem como
sendo natural/virgem ou urbana/cultural, sendo que ambas dependem da presença de um
observador, que sem o homem a paisagem desaparece.
Essa relação direta entre o homem e a imagem de um determinado lugar, presente no
cotidiano e na atividade turística, fica clara quando Yázigi (2003, p. 69) parafraseando Carlos
Drummond de Andrade, cita seu comentário acerca de uma paisagem degradada de sua cidade
natal: “Não quero ver o que não merece ser visto”. Da mesma forma, a atividade turística se
desenrola a partir de um ponto de atração e interesse, que desperta a curiosidade e/ou o desejo
do turista, levando-o a empreender deslocamentos em direção ao seu destino – o que merece
ser visto.

49

Tem-se então, a identificação dos recursos ou atrativos turísticos, aquilo que atrai,
que desperta, que incita. Dividem-se em naturais e culturais, e ambos necessitam de uma
infraestrutura para que possa se transformar em um produto turístico.
Como infraestrutura básica tem-se a que possibilita ou facilita o acesso ou trânsito
(estradas, portos, terminais ferroviários, rodoviários, aeroportos); a infraestrutura básica
urbana, que engloba iluminação, serviços de água, energia, saneamento, entre outros; os
equipamentos turísticos, como hotéis, restaurantes, agências de viagens, locadoras; e, por fim,
os denominados equipamentos de apoio, onde estão agrupados os equipamentos médicohospitalares, agências bancárias, postos de abastecimento, serviços mecânicos, etc. Deste
grupo, apenas os relacionados aos equipamentos turísticos e aos de apoio, propriamente ditos,
são de responsabilidade da iniciativa privada, sendo as outras duas categorias de
responsabilidade do poder público. A soma das categorias de equipamentos e serviços citados
compõe a infraestrutura turística.
Identificado o atrativo turístico, e implantada a infraestrutura turística tem-se, então,
a oferta turística, sobre a qual deve atuar diretamente toda e qualquer ação de planejamento
proveniente do Estado, em corresponsabilidade ou não com a iniciativa privada e, em segundo
plano, mas não menos importante, com a população local.
Por ser uma atividade baseada no consumo e, consequente produção do espaço, o
turismo tem, reconhecidamente, um caráter econômico e social, envolvendo, assim, uma série
de atividades produtivas, o que, em parte, lhe proporciona a possibilidade de adequar e
ordenar o território para seu uso efetivo.
Ouriques (2005, p.27) diz que “[...] o turismo é uma criação e uma possibilidade do
capitalismo”. Assim, relaciona-o não só como uma conquista das classes trabalhadoras a
partir da redução da jornada de trabalho, mas apresenta-o como uma forma de controle do
capital sobre o “tempo disponível”.
Sendo o turismo fruto do capitalismo, sua atuação sobre o espaço será, entre outras
coisas a de transformá-lo em mercadoria e, também em objeto de desejo. Assim, entendendo o
espaço como um produto, e como tal, objeto de desejo e de consumo, não se pode dissociá-lo
das relações de mercado e das influências do Marketing na “construção” de uma imagem
idealizada, baseada em conceitos que atendam a uma demanda específica e satisfaçam as
supostas necessidades do consumidor.
Criado o produto - no caso, transformado o espaço em produto -, é imprescindível
colocá-lo no mercado. A publicidade, então, lança mão dos mais diversos recursos, da retórica
e da poética, da manipulação de imagens, para construir e apresentar uma nova “realidade” e
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seduzir o consumidor. As ações de planejamento do Estado, vislumbrando o incremento da
atividade turística e o aumento da circulação de divisas lança mão do Marketing Urbano 11, ou
City Marketing, uma forma de “gestão” das cidades, que prioriza as demandas de mercado,
em detrimento do ordenamento do espaço e do respeito às comunidades, suas identidades e
suas necessidades reais. A população, por sua vez, com a intenção de obter benefícios da
atividade, muitas vezes encarada como “[...] mais uma esperança de efeitos supostamente
messiânicos” (YÁZIGI, 2003, p.15), aceita e contribui diretamente em todo o processo.
A partir de então, o que se comercializa já não é somente um hotel, uma paisagem,
mas sim, um lugar de felicidade com momentos repletos de gozos e satisfações. Inicialmente,
essa combinação de imagem de paraíso, visitantes em profusão, intercâmbio cultural e o
discurso de geração de emprego e renda encanta os residentes, que defendem as
transformações ocorridas, e as muitas que estão por vir, no seu espaço, acreditando-se
empreendedores em pequena escala. É a fase do encantamento, do encontro, das relações
amigáveis entre visitantes e visitados, que não perdura por muito tempo. O aumento
desenfreado do fluxo de turistas, subordinando a população local a mudanças profundas no
seu espaço e no seu cotidiano, finda por desumanizar essa relação, mantendo apenas seu
aspecto comercial.
Sobre este fato Santana (2009, p.156) observa:
Nas primeiras fases do desenvolvimento da área, os turistas costumam ser tratados
dentro dos padrões ditados pela tradição local para a relação anfitrião convidado e
dentro dos cânones da hospitalidade, mas, passado certo limite (variável conforme o
contexto), passa-se a formas de tratamento que não precisam nem da obrigação nem
da reciprocidade, restando ao encontro apenas o primado da remuneração.

De acordo com o autor, a despeito de serem os mais afetados pelas transformações
promovidas a partir da “chegada” do turismo, os residentes, apresentados na maioria das
vezes como vítimas do processo, que têm seu patrimônio cultural descaracterizado,
transformados em vítimas da globalização, cuja sobrevivência no mercado de trabalho está
atrelada à sua submissão aos efeitos da atividade turística, é necessário ressaltar que são eles
(residentes) agentes atuantes, diretamente interessados, sem os quais não teria sido possível a
implantação e a consolidação de um destino turístico.
O desgaste da atividade turística junto à população residente deve-se aos problemas
urbanos decorrentes, ou da falta de planejamento adequado da atividade, ou, ainda, da falta de
11

Segundo DUARTE; CZAJKOWSKI, 2007, Marketing Urbano é um mecanismo institucional de promoção e
venda da cidade como lugar onde se concretiza o espírito de inovação e de onde as novidades são irradiadas.

51

ações efetivas do Estado que visem à promoção do bem estar e da qualidade de vida dos
cidadãos, minimizando a eclosão de conflitos urbanos, sejam eles referentes ao uso e
ocupação do solo, relacionados a bens e serviços, à degradação ambiental ou a qualquer outro
aspecto de considerada importância para tranquilidade da população.

2.3 TURISMO E CIDADE

O turismo, considerado por Castelli (2001) como uma atividade marcante na
sociedade industrial, é responsável por uma movimentação financeira de grande porte e por
um vultoso fluxo de pessoas.
Sendo um fenômeno econômico e social, cujas maiores características são o
consumo e a produção do espaço, o turismo se apropria do espaço urbano, alterando-o,
adaptando-o de acordo com suas necessidades de crescimento. Esta interferência coloca a
atividade turística numa relação direta com os conflitos urbanos das localidades onde atua,
seja como responsável direto, corresponsável, ou apenas como figurante no processo.
Por sua capacidade de permear o cotidiano do destino turístico, o turismo é também
presença marcante no cotidiano urbano, que lhe atribui poderes, responsabilidades ou mesmo
méritos, que muitas vezes não possui. Este comportamento do mercado receptor é descrito por
R.W. Butler e por Doxey (AIRES; FORTES, 2011) como integrante de uma das etapas do
tempo de vida de um destino turístico.
Sendo o destino turístico um produto, comercializado, salvo suas particularidades,
como outro qualquer, é também submetido às contingências que determinam o seu ciclo de
vida. Butler (1980, apud Ruschmann, 1997, p.103), observando o comportamento do setor do
turismo elaborou um modelo de análise voltado para a compreensão do ciclo de vida de um
destino turístico, em suas diversas fases.
Os efeitos representados pelo gráfico de Butler, Figura 1, onde se observam o
nascimento, crescimento, amadurecimento e o envelhecimento ou possível morte da atividade
turística em uma localidade, podem ser observados também junto à população residente. Esta,
sofrendo diretamente os efeitos de uma atividade que promove o intercâmbio de pessoas,
culturas e hábitos, promovendo o vislumbrar de uma “vida melhor”, finda por associar ao
turismo toda e qualquer situação ou evento, sobre os quais não se tenha controle, que ocorram
na localidade.
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Figura 1 – Ciclo de vida de uma destinação turística

Fonte: Butler (1980, apud Ruschmann, 1997, p.103)

O crescimento acelerado, a valorização de ações que beneficiem exclusivamente o
desenrolar comercial da atividade; os investimentos direcionados para atender apenas às
demandas do turismo como gerador de lucro, em detrimento das reais necessidades e anseios
da população residente, geram uma relação conflituosa entre a população/cidade que vivencia
esta relação de compra e venda - que promove transtornos no seu cotidiano, extrapolando a
capacidade de carga da localidade, gerando dificuldades no trânsito, no abastecimento de
água, no acesso da população aos bens e serviços coletivos, interferindo na paisagem, entre
tantas outras coisas - e o próprio turista.
Os problemas atribuídos à atividade turística são, em sua maioria, decorrentes da
inépcia administrativa do poder público, ou da ausência do Estado. No entanto, outro fator é
preponderante neste quadro: a falta de noção de pertencimento da população em relação ao
seu espaço, e a perda da noção de cidadania..
De acordo com Furtado (2005, p.21) o turismo, como prática social configuradora de
um conjunto de atividades econômicas, reproduz, como qualquer outro setor produtivo, as
contradições do sistema.
A falta de pertencimento gera o descuido e a indiferença com tudo o que se relaciona
ao espaço a que se pertence. Esse “estado da alma” vem acompanhado pelo excessivo
interesse e admiração pelo que vem de fora, de outras culturas. Essa postura gera ou propicia
ações de descaracterização cultural e espacial, e a adoção de modelos e costumes estranhos
àquela comunidade. Há, ainda, a imitação decorrente da submissão a grupos externos,
detentores do capital, e, consequentemente, do status desejado. Esta postura, observada no dia
a dia da população, reflete o olhar voltado para fora, para além de suas raízes e de seus
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valores culturais, representando o desejo pelo status do visitante, de quem se apreende pouco
além de uma imagem, transmitida durante o rápido tempo de permanência na localidade.
O crescimento desregrado ou com um planejamento inadequado da atividade
turística, traz, reconhecidamente, impactos negativos à comunidade receptora. Cabe ao poder
público, e não ao empresariado, o direcionamento das ações necessárias ao ordenamento da
atividade turística, assim como o de qualquer outra atividade que possa a provocar tamanha
interferência no cotidiano e no espaço em que venha a se instalar. A inversão destes papéis,
ou do grau de comprometimento de cada um dos agentes, pode provocar problemas que mais
tarde venham a interferir no cotidiano da população, tai como: falta de saneamento em áreas
que estão além da rota turística, falta de políticas de combate à violência por toda a cidade,
problemas de abastecimento de água, elevação do custo de vida, degradação do meio
ambiente, alterações na paisagem, descaracterização da cultura local, entre tantos outros,
encontrados no levantamento sobre os conflitos urbanos presentes na mídia em Natal.
A despeito das políticas de desenvolvimento do turismo e das políticas urbanas
existentes nas três esferas do poder público (federal, estadual e municipal), cabe ao município
a responsabilidade de orientar, controlar e gerir os aspectos das questões urbanas de caráter
local sejam eles relacionados ou não à atividade turística.
Ações de conscientização, feitas apenas junto ao turista, sobre a questão ambiental
ou a da prostituição, por exemplo, devem ser direcionadas em primeiro lugar, ao poder
público local, ao empresariado e à população residente.
As

influências

culturais

trazidas

pelos

visitantes,

consideradas

como

“descaracterizadoras” da cultura local, não teriam tamanho poder de sedução caso houvesse
uma política de valorização da cultura e da identidade da comunidade receptora.
Em Natal, a prática da preservação artística, cultural e ambiental, não está presente
no dia a dia da população, acostumada a abrigar culturas diversas, valorizando
frequentemente o que é diferente da sua cultura de origem, seja pela influência dos militares,
presença marcante no período da Segunda Guerra Mundial, aumentando a população da
cidade, seja pelo desejo de uma vida idealizada nos padrões europeus, considerado mos anos
de 1920 como “mundo civilizado” (CASCUDO, 2011, p.49).
Quanto aos impactos da chegada dos americanos a Natal, há registros dos jornais da
época em que o descontentamento de parte da população é evidente. Clementino (1995,
p.220) transcreve conflito publicado no jornal Diário de Natal e, 05 de junho de 1942:
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Os salários foram majorados. As bebidas duplicavam de preço e as mulheres de vida
fácil (sic) só ‘chegavam’ para o bolso dos americanos. Os táxis (cerca de 30)
ganharam muito dinheiro e motoristas de ontem são hoje ricos comerciantes, alguns
deles aposentados.

Fica evidente a existência de conflitos provocados por atividade diversa da atividade
turística, tendo em comum, o fluxo intenso de pessoas de outras culturas, com maior poder
aquisitivo ou status diferente do da população residente, configurando-se assim, uma situação
de subordinação, e em muitos casos, de subserviência.
Os problemas referentes ao despejo de resíduos, atribuídos à sobrecarga da rede de
esgotos, provocada pelo fluxo da alta estação, certamente seriam minimizados se a
municipalidade se preparasse, aumentando a capacidade de suporte, educando a população
quanto às ligações clandestinas e ao despejo de lixo, assim como, prestando serviços mais
eficientes, e fiscalizando para que residentes, empresários e turistas adotem comportamento
adequado à manutenção da cidade.
O tráfico de drogas, outro problema atribuído ao turismo, é mais uma questão de
responsabilidade do poder público, que se alastra a cada dia, fazendo uso das mais diversas
atividades econômicas, culturais e de lazer para se expandir e ampliar sua área de atuação.
A tendência de se atribuir ao turismo a responsabilidade por grande parte dos
problemas enfrentados pela população residente após a transformação da localidade em
destino turístico, vem se confirmando através de estudos e pesquisas feitas utilizando como
base o Modelo Irridex de Doxey12 – um dos poucos modelos de mensuração de impactos
sociais provocados pelo turismo, sendo outros de grande importância, o de Butler (1980, apud
Ruschmann, 1997) que trata do ciclo de vida de uma destinação turística, e o de Fúster (1980,
p.156) que aborda as fases do crescimento turístico.
Segundo Ayres e Fortes (2011), Doxey elaborou um modelo de mensuração dos
impactos provocados pelo turismo nas comunidades onde se instala, analisando, assim, as
relações entre turistas e a população residente, em quatro fases, cuja identificação pode servir
para subsidiar ações de planejamento do Estado e da iniciativa privada, objetivando a
minoração de quaisquer eventuais danos ao patrimônio cultural, social e natural.
As cinco fases do Modelo Irridex apresentam a ideia de que o desenvolvimento da
atividade turística em uma localidade está diretamente relacionado ao tipo de relação que se

12

Em Natal este modelo foi tema da monografia de Jussara Aires, na graduação em Turismo pela UFRN, sob o
título: “Atitudes da população local com relação aos turistas, à luz do modelo Irridex de Doxey: uma análise em
Ponta Negra – Natal/RN. 2009
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estabelecerá entre a população residente e os visitantes, interferindo no comportamento da
população e na forma como se relacionam também com a própria cidade em que vivem.
A primeira delas é a fase de euforia, quando o turismo é entendido como fonte de
emprego e renda, capaz de mudar a realidade dos moradores, proporcionando progresso
individual e coletivo; a segunda fase, a da apatia, quando o turismo é visto, prioritariamente
como atividade geradora de lucros e os turistas são valorizados em detrimento dos interesses
da população. A relação entre turistas e residentes prioriza o aspecto comercial; a terceira
fase, denominada de fase da irritação, quando sinais de saturação já são visíveis e a atividade
turística, que interfere diretamente no cotidiano da população, passa a ser vista com
desconfiança em relação aos supostos benefícios oferecidos; a quarta fase é a do
antagonismo, quando há um alto grau de irritabilidade dos residentes, que passam a ver o
turismo como o grande responsável por todos os problemas surgidos na cidade; a quinta e
última fase, denominada de final, refere-se ao período em que o destino turístico entra em
total decadência, ao perder todos os seus atrativos ambientais, culturais e sociais.
Traçando um paralelo com o gráfico elaborado por Butler (apresentado na página
52), pode-se perceber movimento semelhante, sendo a fase de euforia relacionada à de
investimento e exploração; fase da apatia, relacionada ao desenvolvimento; a fase da irritação
vem com a consolidação; a de antagonismo está ligada ao que Butler denominou de
estagnação, que leva ao declínio do destino turístico; a fase final refere-se à “morte” do
destino turístico. É atingida ou não, dependendo das ações de planejamento, podendo, em um
trabalho de recuperação, levar ao seu rejuvenescimento.

2.4 O DESPERTAR PARA O TURISMO NO RN

A atividade turística no Rio Grande do Norte foi identificada como uma das
potencialidades do Estado desde o diagnóstico da realidade econômica e a proposição de
modelos de desenvolvimento econômico para o Nordeste, produzido pelos técnicos da
SUDENE – Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste. (LOPES JÙNIOR,
2000). A despeito da identificação dos potenciais atrativos turísticos, como as praias com seus
extensos coqueirais, água com temperatura amena e areias claras, está presente também nestes
documentos, necessidade de criação de infraestrutura e de políticas de atração de
investimentos.
No governo de Aluízio Alves (1961 a 1966) foi viabilizada a implantação do que se
denominaria a primeira rede hoteleira do RN, com a implantação do Hotel Internacional Reis

56

Magos, em 1965, e outros empreendimentos no interior do Estado. Fonseca (2005, p.142)
aponta que todos esses investimentos foram financiados com recursos públicos e passaram a
ser administrados pela SUTUR – Superintendência de Hotéis e Turismo do Estado, criada em
1964 e que, posteriormente, em 1972, se transformaria na EMPROTURN13. À exceção do
Hotel de Mossoró, hoje Hotel Termas, privatizado nos anos de 1990, os outros
empreendimentos não obtiveram êxito. Em Natal, neste período surge o Ducal Palace Hotel,
em 1976, também de propriedade do ex-governador Aluísio Alves.
Até então, o turismo era praticado de maneira informal, sem a organização de uma
atividade comercial de porte, nem tampouco a frequência de pacotes de viagens, e facilidades
de deslocamento interurbano.
Foi somente a partir da construção da Via Costeira de Natal, durante o projeto
PD/ VC – Parque das Dunas/Via Costeira, que abrigou o parque hoteleiro da cidade, que
Natal passou a dispor de infraestrutura turística necessária para o desenvolvimento da
atividade, o que trouxe benefícios que se estenderam posteriormente a outros municípios do
Estado.
Realizado com recursos do Banco do Nordeste e pelo BID – Banco Interamericano
de Desenvolvimento, além de recursos do Governo Estadual, além da cessão ou venda a
preços módicos dos terrenos da Via Costeira, o parque hoteleiro transformou-se em realidade,
mesmo com a intensa participação de movimentos sociais urbanos - ação coletiva da
população no sentido de evitar a degradação das condições de vida na cidade e/ou de
interferir na ação do Estado no urbano (ANDRADE et al., 1987) - que se posicionaram
contra sua realização.
Fonseca (2005, P.120) comenta que “um dos fatores que despertou grande interesse
entre os empresários locais para se tornarem potenciais investidores da Via Costeira foi o
baixo preço dos terrenos em uma área altamente valorizada”. Segundo a autora, o metro
quadrado no local era negociado por valores entre US$ 0,68 e US$5,60.
O projeto tinha o objetivo de dotar o município com uma infraestrutura hoteleira.
Segundo Gomes et al. (2002):

[...] um dos principais objetivos do projeto foi a criação de uma infraestrutura
hoteleira, que, por sua vez, estava inserida no projeto de urbanização turística da
área, a qual previa a construção de hotéis de categoria cinco estrelas, com cerca de
400 apartamentos cada um, áreas de belvedere e de acesso à praia e, ainda, a
13

Criada durante o governo de Cortez Pereira, em 1972, foi substituída em 1995 pela STINC – Secretaria de
Turismo, Indústria e Comércio que, posteriormente seria desmembrada e daria origem à SETUR – Secretaria do
Estado de Turismo.
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construção de unidades residenciais, bem como de outros equipamentos e serviços
complementares, como o Centro de Convenções e a residência oficial do governador
do Estado, áreas de camping, colônias de férias, clubes, unidades de saúde, de
segurança, e outros. A concessão de incentivos fiscais foi imprescindível para a
construção de hotéis e outros empreendimentos ligados ao setor.

O movimento contrário à implantação do PD/VC, em seu formato original, era
formado pela população, por professores e estudantes de diversos departamentos da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a saber, Arquitetura, Geografia, Geologia, o
IAB - Instituto dos Arquitetos do Brasil/RN, e diversas entidades preservacionistas. Após
intensa mobilização, com adesão de intelectuais de destaque e da imprensa local, o governo
adaptou o projeto inicial deixando de lado a intenção de construir habitações de luxo e
transformando o local em uma área de interesse turístico, com a implantação do parque
hoteleiro da cidade, e também em uma área de preservação ambiental, com a instituição do
Parque das Dunas - o segundo maior parque urbano do País -, utilizando apenas um lado da
via e preservando a duna.
A inauguração da Via Costeira, em 1981, foi responsável por uma nova dinâmica no
RN, com o incremento do fluxo turístico em dez anos (1981 a 1991), da ordem de 158,29%
no Estado (GOMES et al., 2002). Hoje, a Via Costeira abriga, em seus 10 km de extensão,
hotéis com classificação entre quatro e cinco estrelas, restaurantes e o Centro de Convenções
de Natal.
Após a instalação do parque hoteleiro de Natal, a atividade turística pôde se
desenvolver sem maiores impedimentos de ordem estrutural, ressentindo-se principalmente da
falta de mão de obra qualificada, uma vez que, apesar dos atrativos naturais, dos interesses do
poder público e do empresariado, a população local ainda guardava características de uma
gente simples com pouco ou nenhum preparo profissional para atender à demanda do novo
mercado que se instalava na cidade. Assim, Natal entra para o grupo dos principais destinos
turísticos do Nordeste, e, depois, do Brasil.
A importância da implantação do megaprojeto turístico Parque das Dunas/Via
Costeira, pôde ser atestado em um tempo relativamente pequeno, devido à grandeza dos
resultados obtidos, demonstrados por Cruz (Tabela 12), na apresentação dos dados que
comprovam a evolução do fluxo turístico em Natal no período compreendido entre 1980 e
1995.
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Tabela 12 – Evolução do fluxo de passageiros no Aeroporto Augusto Severo: 1980-95.
EMBARQUES

DESEMBARQUES

TOTAL

VARIAÇÃO (em
%)
(relativa a 1980)

1980

81.759

80.161

161.920

-

1985

101.345

100.353

201.698

+24,56

1990

207.804

210.422

418.226

+158,29

1995

212.724

202.493

415.217

+156,43

Fonte: Anuário Estatístico da Embratur 1981, 1986, 1991, 1996. Apud Cruz (2002, p.90)

O turismo no Rio Grande do Norte foi desenvolvido sobre o alicerce do modelo
de sol e mar, valorizando-se as paisagens em detrimento dos aspectos culturais e de
outras belezas naturais não litorâneas. Como resultado, foram criados territórios de
confinamento - como, por exemplo, a Via Costeira, os bairros de Ponta Negra,
Petrópolis e parte das praias urbanas -, em que o turismo se limitava a determinado
espaço da cidade, e, como ele, as ações e os olhares do poder público e da iniciativa
privada.
Somente a partir da década de 1990, com a criação do PRODETUR – NE, Programa
de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste, é que novos caminhos se apresentaram para o
crescimento do turismo na região.

2.5 TURISMO E POLÍTICAS INSTITUCIONAIS NO RN
Na década de 1990, o BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social encomendou um estudo de viabilidade econômica sobre a Região Nordeste, no intuito
de identificar suas potencialidades. Os resultados apontaram a atividade turística como sendo
a mais adequada e de maior potencial competitivo para região, uma vez que a mesma
dispunha de recursos naturais em abundância, além de mão de obra barata – em decorrência
da pouca ou nenhuma qualificação.
Em 1994, o BNDES deu início ao PNC – Programa Nordeste Competitivo -, cuja
linha de financiamento voltada para o turismo contou com o apoio do BID – Banco
Interamericano de Desenvolvimento. Negociações envolvendo o BID, a SUDENE, o BNB, o
Ministério dos Esportes e do turismo e os governos dos Estados da Região, deram origem ao
PRODETUR-NE, implantado em sua primeira fase, no ano de 1994.
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Com objetivos propalados de gerar emprego e renda, aumentar o tempo de
permanência do turista no destino; aumentar o turismo receptivo14 e proporcionar novas
possibilidades de investimentos em infraestrutura turística, o PRODETUR-NE, concebido
como uma política de turismo findou por assumir atribuições de uma política que deveria
atender às demandas da população residente.
Segundo (BENI, 2000, p.110):

[...] o Estado atua no turismo sempre para garantir a melhoria do balanço de
pagamentos, a criação de empregos, a redução da sazonalidade e o incentivo à
proteção ambiental e, modernamente, esquecendo-se talvez de seus próprios fins,
relega-o a posição tão inferior, principalmente quando se trata dos benefícios
sociais, que chega a imprimir e divulgar nas políticas do setor a essencialidade do
investimento privado na estratégia que é de sua própria responsabilidade.

Financiado pelo BID e tendo o Banco do Nordeste como executor, o PRODETURNE, teve recursos destinados a obras de infraestrutura (saneamento, transportes, urbanização,
etc.), projetos de proteção ambiental e do patrimônio histórico e cultural, projetos de
capacitação de mão de obra, além de ações para o fortalecimento institucional das
administrações estaduais e municipais.
Os investimentos realizados através do PRODETUR-NE no Estado do Rio Grande
do Norte, já discriminados no Capítulo 2, levam à constatação de que a política do turismo
assumiu feições de política urbana, realizando obras de maior alcance que as de infraestrutura
turística, num claro movimento de inversão de papéis que, no futuro, fortaleceria a inércia do
Poder Público nas três esferas – federal, estadual e municipal - em relação às suas atribuições
específicas, e a imagem distorcida criada pela população de que o turismo é, de fato,
personagem central da administração pública e responsável pelos problemas da cidade, sejam
eles de ordem social, física ou econômica
A segunda fase do projeto, denominada PRODETUR-NE II, deu início à formação
de 16 polos turísticos distribuídos pela Região (Figura 2). Executado ainda pelo BNB, o
Projeto, em sua nova versão, tem como foco o planejamento estratégico da atividade turística.
Prioriza-se, então, a visão empresarial, investindo-se em infraestrutura pública e
empreendimentos privados, e capacitação profissional e empresarial. A nova versão do
Projeto volta seu olhar para questões de ordem social, no momento em que se dispõe a
trabalhar dentro dos parâmetros do desenvolvimento sustentável, tendo como objetivo a
melhoria da qualidade de vida das comunidades receptoras, criando, consequentemente, um
14

Receptivo – Conjunto de bens, serviços, infraestrutura, atrativos, etc, pronto a atender as expectativas dos
indivíduos que adquiriram o produto turístico. (BRASIL, 2007)
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ambiente favorável a novos investimentos e à geração de emprego e renda (FONSECA, 2005,
p.93).
Figura 2 – Polos de Turismo do PRODETUR-NE II.

Fonte: Banco do Nordeste

Pólos de Turismo:
 Costa dos Corais - AL
 Descobrimento - BA
 Chapada Diamantina - BA
 Litoral Sul - BA
 Salvador e Entorno - BA
 Costa do Sol - CE
 Capixaba do Verde e das Águas - ES
 São Luís e Entorno - MA
 Vale do Jequitinhonha - MG
 Costa das Piscinas - PB
 Costa dos Arrecifes - PE
 Costa do Delta - PI
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 Costa das Dunas - RN
 Costa dos Coqueirais - SE
O Polo Costa das Dunas (Figura 3), no Rio Grande do Norte, chega a beneficiar 1,1
milhão de pessoas entre a população residente e contempla 18 municípios, sendo eles: Arez,
Baía Formosa, Canguaretama, Ceará-Mirim, Extremoz, Macaíba, Maxaranguape, Natal, Nísia
Floresta, Parnamirim, Pedra Grande, São Gonçalo do Amarante, São José do Mipibu, São
Miguel do Gostoso, Senador Georgino Avelino, Rio do Fogo, Tibau do Sul e Touros. O Polo
se estende por todo o litoral oriental do Estado, abrangendo, ainda, parte do litoral norte,
atingindo cerca de 200 km.

Figura 3 - Municípios que compõem o Polo Costa das Dunas.

Fonte: Banco do Nordeste

Apesar de atuar predominantemente no litoral norte-rio-grandense, com destaque
para os atrativos naturais, o Polo Costa das Dunas concentra também atrativos históricos e
culturais. As oportunidades de investimentos, agora com um campo de abrangência maior,
vão além de hotéis, pousadas e restaurantes, para casas de espetáculos, campings, esportes
náuticos, atividades de turismo ecológico, e incentivo à produção e à comercialização do
artesanato local.
A implantação da nova fase do PRODETUR-NE trouxe, inegavelmente, avanços
para o turismo local, as falhas ou lacunas apresentadas na versão anterior, identificadas
mediante novos estudos, foram então supridas por meio de ações, de maior extensão, não só
na capital, mas em outros municípios de potencial turístico, promovendo o movimento de
interiorização do turismo. No entanto, a despeito das análises acerca dos resultados obtidos
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até então, a política do turismo continuou sendo mesclada à política urbana, assumindo como
suas as atribuições dos Governos Estadual e Municipal, como pode ser observado nas ações
executadas e nas ações em execução durante o PRODETUR NE II, mostradas na Figura 8.
A lista de ações, concluídas ou ainda em andamento, do PRODETUR-NE II no Rio
Grande do Norte (Quadro 1), apresentada pelo BNB, deixa clara a interação das duas
políticas.
Quadro 1 – Ações do PRODETUR/NE II – Plano iniciado em 2005.
PRINCIPAIS AÇÕES EXECUTADAS E EM EXECUÇÃO NO AMPARO AO PRODETUR NE II –
Estado do Rio Grande do Norte
Rodovia Tibau do Sul/Pipa e Anel Viário de Pipa
Capacitação Empresarial e Profissional do Polo Costa das Dunas para o Turismo
Elaboração da Base Cartográfica do Polo Costa das Dunas
Ampliação do Centro de Convenções de Natal
Implantação da Sinalização Turística do Polo Costa das Dunas
Recuperação de Áreas Degradadas de Rodovias do Polo Costa das Dunas Trechos: Goianinha/Tibau do Sul, RN 313/Nova Parnamirim, Pitangui/Jacumã e
Execução concluída
Binário de Pirangi.
Elaboração dos Planos de Gestão Municipal do Turismo dos municípios de Tibau
do sul, Nísia Floresta, Extremoz e Ceará-Mirim.
Elaboração dos Planos Diretores Municipais de Tibau do sul, Nísia Floresta,
Arez, Ceará-Mirim, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante e Senador Georgino
Avelino.
Elaboração do Projeto de Fortalecimento Institucional da SETUR/RN –
Secretaria Estadual de Turismo.
Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Pium, Cotovelo e Pirangi.
Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário da Redinha e Redinha Nova.
Elaboração dos Projetos Executivos de Reordenamento Urbanístico de Orlas do
Em execução
Polo Costa das Dunas (Muriu, Pitangui, Pirangi, Cotovelo, Jacumã, Tibau do Sul
e Pipa).
Elaboração do Projeto de Restauração do Museu da Rampa, em Natal.
Fonte: Dados do Banco do Nordeste - PRODETUR/NE II - Situação atual - Etapa de planejamento. Organizado
pela autora, 2012.
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3 O URBANO, A CIDADE E O TURISMO

O filósofo Henri Lefebvre, a partir de suas observações sobre o mundo moderno e as
relações do homem com seu espaço diante da vida cotidiana, apresenta um conceito de cidade
importante para se compreender as alterações que o tempo, as novas culturas e os aspectos
socioeconômicos promovem nos espaços urbanos. Segundo ele: “La ciudad es um lenguaje;
uma escritura, más exactamente. Escribe algo, escribe ante nosotros um conjunto vivido,
memorizado e imaginado” (LEFEBVRE, 1978, p.189)15. E complementa dizendo que as
cidades são como organismos vivos, que respiram, pensam, reagem, morrem e renascem.
Perceber as mudanças na relação do homem com o espaço, tratado como objeto de
compra e venda, e diferenciar aspectos de crescimento e desenvolvimento da cidade requer
um estado de observação constante e o reconhecimento dos agentes impulsionadores deste
processo.
A transformação do espaço, não em mercadoria, mas em objeto de desejo, pode ser
melhor compreendida a partir da observação de Lefebvre sobre o capitalismo e sua adaptação
a novas realidades: “O capitalismo parece esgotar-se. Ele encontrou um novo alento na
conquista do espaço, em termos triviais, na especulação imobiliária, nas grandes obras (dentro
e fora das cidades), na compra e venda do espaço”. (LÉFÈBVRE, 2008 p.140)
Utilizado para atender questões básicas de moradia, lazer, educação, trabalho etc., e,
até então, comercializado sem os recursos de sedução e encantamento, o espaço passa agora a
acumular significados mais amplos e, apesar de intensos, fugazes. A cidade, portanto,
representa um ideal de felicidade criado sob medida para cada público.
Deste modo, pode-se perceber a produção do espaço, não do concreto, mas do
idealizado que se “concretiza” temporariamente - visto que é irreal -, como uma forma de
dominação econômica e mesmo ideológica.
Lefebvre (2008, p.140) diz ainda que: “A produção do espaço em si não é nova. Os
grupos dominantes sempre produziram este ou aquele espaço particular, o das cidades antigas,
o dos campos (aí incluídas as paisagens que em seguida parecem “naturais”)”.
A sobrevivência do capitalismo em geral, assim como a do mercado imobiliário,
depende da criação de novos produtos a serem oferecidos ao consumidor. Desse modo, sua
associação à atividade turística, impõe uma dinâmica socioeconômica específica, permitindo a

15

A cidade é uma linguagem, uma escritura, mais exatamente. Escreve algo, escreve diante de nós um conjunto
vivido, memorizado e imaginado. (LEFEBVRE, 1978, p.189) - Tradução da autora.
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produção de novos espaços, ou a requalificação dos já existentes, de maneira a assegurar a
rentabilidade necessária para sua manutenção.
Tendo o turismo um caráter econômico e social, envolve uma série de atividades
produtivas, o que, em parte, lhe proporciona a possibilidade de adequar e ordenar o território
para seu uso efetivo. Essa adequação da cidade aos interesses do turismo se dá através do que
Lefebvre (2001, p.32) chama de “urbanismo dos promotores de vendas”, que visa abertamente
o lucro, priorizando a sociedade de consumo. O que se comercializa, a partir de então, já não é
somente um imóvel, uma moradia, mas sim, um lugar de felicidade e uma vida repleta de
gozos e satisfações. O espaço, por si só, já não é argumento suficiente para a venda. É preciso
agregar valores a ele para promover sua valorização no mercado imobiliário. Assim, o
urbanismo de vendas oculta sob uma aparência positiva e humanista, a estratégia capitalista
de domínio do espaço e sua luta constante contra a queda tendencial do lucro médio
(LEFEBVRE, 1999, p.141)
O urbanismo se adapta a essa realidade, e se movimenta em direção à tendência de
“produzir” para satisfazer os desejos da sociedade de consumo. No entanto, a chamada
ideologia da felicidade pede facilidades para consumir - objetos, serviços, produtos reais ou
não. Assim sendo, para atender a essa nova necessidade do mercado, é imprescindível a
participação do poder público, o que muitas vezes se dá pela criação ou flexibilização de leis
para propiciar a implantação de novos empreendimentos. Sobre isso, Maricato (1996, p. 26)
aponta que: “A lei do mercado é mais efetiva do que a norma legal”.
O turismo, assim como a atividade imobiliária, trabalha com desejos, idealizações.
Desse modo, seu produto, moldado para atender a uma demanda é, em grande parte, irreal. O
turista que vem em busca do lugar dos seus sonhos se depara, ao longo do tempo, com uma
realidade diferente, não tão sedutora e envolvente quanto a que lhe foi ofertada.
Os problemas decorrentes do “urbanismo dos promotores de venda” (LEFEBVRE,
2001, p.32), as consequências do crescimento desordenado do turismo, a rejeição velada das
comunidades locais, a sujeira, a violência, enfim, a falta de estrutura da cidade começa a se
evidenciar a cada momento. Caracteriza-se, então, a interrupção de um sonho, com
consequências danosas para todos os envolvidos: o turista, que se decepciona e se sente lesado
financeiramente; a comunidade, que vê seu espaço invadido por hábitos e costumes diversos
e, principalmente, adversos; e, em última instância, o empresariado local e o poder público,
que veem esgotadas as possibilidades de uso rentável dos espaços comercializados. Porém, a
despeito dos impactos negativos, a atividade se renova, transmuta seus aspectos, sua forma de
atuação e se insere novamente, atendendo às novas demandas, criadas para a sua manutenção,
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interesses/possibilidades mais rentáveis.
As alterações ocorridas em uma cidade que faz do turismo um de seus pilares de
sustentação abrangem os mais diversos aspectos: econômico, social, cultural e, obviamente,
urbanístico. Aí se identificam contrastes e contradições em que é quanto maior o volume de
capital investido e em circulação - relacionado à atividade turística -, tanto maior o
resultado negativo para as comunidades locais, muitas vezes desestruturadas. O resultado
dessa perda de identidade generalizada se reflete na relação de cada um com o novo espaço,
que agora não é mais só seu; violência, vandalismo, aumento desenfreado dos preços, sujeira
e desvalorização da cidade, enfim, uma completa desapropriação do indivíduo em relação ao
seu espaço de origem. Esse é o retrato da dinâmica da cosmopolitização trazida com a
economia turística. Entende-se por cosmopolitização a adoção de elementos, hábitos e
costumes de outras culturas, sobrepondo-os aos da cultura nativa promovendo, assim, sua
descaracterização.
O turismo, por seu caráter globalizante, cria o ambiente propício e faz uso da
cosmopolitização nas cidades economicamente regidas por ele. Seu objetivo maior é expandir
as possibilidades de “satisfação” do consumidor, no caso, o turista, oferecendo uma imensa
gama de opções e probabilidades de encantamento do cliente, atendendo às necessidades que
ele imagina ter, criadas pela Sociedade Burocrática de Consumo Dirigido (LEFEBVRE,
2001). Surgem, então, elementos de composição de um cenário, um mundo idealizado onde,
segundo Carlos (1996) tudo se transfigura em espetáculo e o turista em espectador passivo.
As transformações promovidas pelo turismo para diversificar e expandir seu campo
de abrangência findam por interferir também nas características originais da cidade a tal ponto
que gera a sensação de estranhamento, pela qual os habitantes do local desconhecem seu
espaço. Nasce, então, o “não lugar”, onde há tudo e não há nada; elementos diversos se
misturam, mas já não há identidade e, consequentemente, pertencimento. São ambientes
ilusórios, sem essência, onde tudo é encenação. A alteração dos elementos identitários de uma
cidade proporciona também o surgimento de uma arquitetura dissociada da cultura local,
repleta de falsos significados e de simbolismos, um simulacro de paraíso. (CARLOS, 1996)
Quais serão os fatores responsáveis por todo esse quadro? Certamente, não há apenas
um, muitos são os que deflagram o processo de “mercantilização” na transformação das
cidades. No entanto, a transformação do espaço em produto turístico e sua venda como tal têm
uma participação significativa na degradação socioespacial urbana, uma vez que se
comercializa um mundo que não existe, manipulando imagens e informações de acordo com
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os desejos do público, e mais: estabelece como verdade absoluta o mundo idealizado para o
consumo - objeto descartável, transitório e superficial -, o que interfere nos hábitos e no
comportamento dos moradores e frequentadores do local, e também na configuração do
espaço.
Ao analisar os impactos do crescimento econômico na cotidianidade, Lefebvre
(2008, p.11) afirma que: “O crescimento quantitativo da economia e das forças produtivas não
provocou um desenvolvimento social, mas, ao contrário, uma deterioração da vida social”. É
nessa perspectiva que se percebe as influências do turismo sobre a comunidade receptora, o
destino turístico, e sua caracterização como suposto elemento gerador de conflitos urbanos.
Segundo Yázigi (1996),

Infelizmente o turismo vem contentando-se com ilhas de prazer, além de cujos
limites ninguém se responsabiliza pelo que puder acontecer. Não se tem consciência
objetiva de que turismo e miséria (e tudo o que ela traz consigo) são incompatíveis.

A resposta da cidade, por sua vez, se efetiva através dos Movimentos Sociais
Urbanos, que, segundo Gohn (2007, p.13) são “ações sociais coletivas de caráter sociopolítico
e cultural que viabilizam distintas formas da população se organizar e expressar suas
demandas”.
Definindo o urbano como lugar de enfrentamento e confrontações, unidade de
contradições, Lefebvre explica a estruturação do espaço como:

[...] o resultado de uma história que deve ser concebida como a atividade de
“agentes” ou “atores sociais”, de “sujeitos” coletivos operando por impulsos
sucessivos, projetando e modelando de modo descontínuo (relativamente) extensões
de espaço. Esses grandes grupos sociais, compreendendo classes e frações de
classes, assim como instituições que seu caráter de classe não é suficiente para
definir (a realeza ou a municipalidade) agem uns com e/ou contra os outros. As
qualidades e “propriedades” do espaço urbano resultam de suas interações, de suas
estratégias, seus êxitos e derrotas. (LEFEBVRE, 1999, p.117)

Segundo o autor, o avanço e as pressões dos grandes grupos sociais modelam o
espaço de modo diferencial (LEFEBVRE, 1999, p.116) o que caracteriza a importância da
atuação popular organizada na configuração do espaço urbano.
Em Natal, os conflitos urbanos gerados pelo turismo - quando ainda não havia se
consolidado como importante destino turístico – vieram acompanhados de reações da cidade
através de movimentos populares organizados, em prol do que se denomina de preservação
ambiental. Como exemplo tem-se as mobilizações feitas pela comunidade, através de seus
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intelectuais, artistas, pela imprensa local, entre outros, feitas por ocasião da implantação do
Projeto PD/ VC - Parque das Dunas/Via Costeira.

3.1 A FORMAÇÃO DO URBANO E O TURISMO EM NATAL

Natal, capital do Rio Grande do Norte, denominada poeticamente pelo historiador e
folclorista Luís da Câmara Cascudo de “Noiva do Sol”, recebeu ao longo dos anos outros
adjetivos que se encarregavam de enaltecer suas belezas e características naturais.
Amplamente divulgada pelo marketing turístico e pelo city marketing como a “Cidade do Sol”
e, posteriormente, como a cidade com o ar mais puro das Américas, Natal sempre teve as
belezas naturais como cartão de visita. Estes atributos proporcionaram a construção de uma
imagem utilizada pelo marketing turístico, em que Natal é “vendida” prioritariamente pelas
suas paisagens, deixando em segundo plano seus aspectos históricos, diferentemente do que
ocorre em outros destinos turísticos do Brasil. Durante anos os atrativos turísticos de Natal se
concentravam na área litorânea, e a imagem recorrente nas campanhas publicitárias era a de
praias, buggys nas dunas e mulheres de biquínis ou camisetas transparentes, imagem cujo uso,
por sua mensagem subliminar, foi posteriormente reduzido, se não eliminado da grande
maioria das comunicações relacionadas ao setor turístico.
A elaboração de uma cidade com características de “paraíso” – sol o ano inteiro,
belas praias, mulheres atraentes, ar puro, entre outras coisas, findou por criar uma cidade
irreal, idealizada para atender aos desejos da demanda turística, supervalorizando alguns
aspectos locais, em detrimento de outros. A criação de uma “cidade espetáculo”, onde a
prioridade era o visitante, passou a prevalecer, o que, inicialmente foi aceito, mas
posteriormente rechaçado pela população residente, de onde advém parte das causas da
relação conflituosa entre os autóctones e os visitantes.
Neste sentido Debord (1997, p.24) diz que: “Toda a vida das sociedades nas quais
reinam as modernas condições de produção se apresenta como uma imensa acumulação de
espetáculos. Tudo o que era vivido diretamente tornou-se uma representação”. E culmina com
a seguinte observação: “O espetáculo é o capital em tal grau de acumulação que se torna
imagem”. Em se tratando o turismo de uma atividade essencialmente capitalista, duas coisas
são inevitáveis: a espetacularização do seu produto, no caso a cidade, e os conflitos surgidos
dessa relação contraditória.
A cidade ocupa uma área de 168,53 Km² e tem hoje – dados do Censo 2010 – uma
população de 803.739 habitantes. Localizada na mesorregião do Leste Potiguar, tem como
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municípios limítrofes: ao norte, Extremoz; ao sul, Parnamirim; a oeste, Macaíba/São Gonçalo
do Amarante; e ao leste, o Oceano Atlântico. Conta com 36 bairros distribuídos por suas
quatro regiões administrativas, como pode ser visto na Figura 4.
Figura 4 – Limites geográficos: Natal, bairros e regiões administrativas.

Fonte: SEMURB, Anuário Natal 2012.

A despeito de ter sido fundada no ano de 1599, Natal é, segundo Silva (2010, p.235),
uma cidade do século XX, pois é a partir das primeiras décadas deste século que a cidade
começa, de fato a se desenvolver e a se configurar como cidade. É somente após o advento da
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Segunda Grande Guerra, que Natal passa a ter o crescimento socioeconômico e espacial capaz
de tirá-la do isolamento habitual e colocá-la em lugar de destaque, com visibilidade perante o
Estado, a Região Nordeste e o País.
Até a década de 1940, a dinâmica urbana se deu nos bairros de Cidade Alta e
Ribeira, Rocas e Santos Reis, primeiros bairros da cidade, sendo os dois últimos,
comunidades predominantemente pesqueiras; Tirol e Petrópolis, bairros criados e ocupados
pelas classes dominantes; e o Alecrim, bairro ocupado por residências e pelo comércio
popular e pelas classes trabalhadoras -, após a Segunda Guerra, a partir de 1945, houve um
considerável crescimento demográfico, habitacional e econômico que alterou a configuração
urbana da cidade.
O grande fluxo de pessoas vindas para a cidade no período da Segunda Guerra, além
do contingente das Forças Armadas – funcionários públicos civis e militares brasileiros -,
gerou o desenvolvimento emergente do comércio local e um movimento de especulação
imobiliária, visando atender à nova demanda por moradia, o que representou um
encarecimento do custo de vida.
Objetivando conter os abusos nos valores cobrados pelas locações de imóveis houve
em 1942, a Lei do Inquilinato - que congelava os preços -, e a subsequente construção de
novas moradias.
O número de loteamentos da cidade continuou a crescer, mesmo no pós-guerra,
tendo uma redução no período de 1970/1979 e 1980/1989, como se pode verificar na Tabela
13.
Tabela 13 – Natal: produção de loteamentos no período de 1946 a 1989.
PERÍODO

Nº DE LOTEAMENTOS

% DO TOTAL

1946 a 1949
1950 a 1959
1960 a 1969
1970 a 1979
1980 a 1989
Total

17
121
57
14
12
222
Fonte: Ferreira (1996, apud SILVA, 2010, p.241).

7,7
54,5
25,7
6,3
5,9
100

Com a chegada dos anos de 1970, o crescimento de atividades geradoras de emprego
e renda, como a industrialização, a atividade turística e a construção civil, foi incentivado na
capital visando suprir a carência de postos de trabalho em uma cidade que teve um aumento
populacional de aproximadamente 63% (SILVA, 2010, p.242).
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A atuação da SUDENE, através de seus projetos econômicos visando atender às
novas demandas da cidade em transformação, propiciou a pavimentação de ruas, o aumento
da rede de água e esgotos e a extensão da rede elétrica, além da construção de
estabelecimentos comerciais de grande porte, como supermercados. Isto representou o
surgimento de empregos formais no mercado privado e, também, o consequente aumento do
quadro funcional dos órgãos públicos das três esferas - municipal, estadual e federal -, o que
caracterizou a expansão do setor terciário em Natal, cuja predominância se mantém até a
atualidade, tendo como um dos fatores de impulsionamento e manutenção, a atividade
turística.
Com uma dinâmica urbana diversa da que vinha ocorrendo até então, Natal se depara
com uma situação diferenciada: o surgimento de legislações urbanas e a redução das
possibilidades de loteamentos em função da escassez do solo urbano. (SILVA, 2010, p.242).
O pós-guerra, segundo LOPES JÚNIOR (2000, p.33) trouxe para Natal, assim como
para outras cidades do Nordeste, a especulação imobiliária, alterações na economia, com o
declínio da cotonicultura, e o crescimento do funcionalismo público, este último decorrente
das ações dos Governos de Getúlio Vargas e Juscelino Kubistchek, que objetivavam o
fortalecimento do aparelho estatal a nível federal (FURTADO, 2008, p.49). Este conjunto de
fatores representa conflitos já existentes na cidade do Natal, muito antes da sua transformação
em destino turístico e da consolidação da atividade como significativa para a economia do
Estado. Isso demonstra que os problemas referentes à especulação imobiliária, por exemplo,
não são originários da atividade turística.
A nova dinâmica econômica da cidade e do Estado, a partir dos anos de 1970, que se
reflete no aumento crescente da população, encontra ressonância na política habitacional do
País, que passa a ocupar lugar de destaque entre as ações governamentais com a implantação
de institutos e cooperativas que atuariam junto ao BNH – Banco Nacional de Habitação. A
expansão urbana, proveniente do aumento da população, foi acompanhada também pela
construção do Campus Universitário, a instalação do Laboratório do Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais; a instalação do Centro de lançamentos de foguetes de Barreira do
Inferno; a presença de instituições como o CATRE, para a formação de pilotos e, ainda, a
transferência do Comando do III Distrito Naval do Recife para Natal em 1975 (SILVA e
GOMES, 2007).
A despeito da existência de políticas habitacionais nos anos de 1950, considera-se
que foi a partir do final da década seguinte que a mesma tomou fôlego, uma vez que as
restrições quanto às categorias profissionais a serem contempladas para o financiamento

71

imobiliário pelas instituições como BNH, INOCOOP, institutos de pensões, entre outras,
foram revistas, ampliando, assim, o rol de possíveis beneficiários.
A década de 1980 se caracterizou pelo surgimento de diversos conjuntos
habitacionais na cidade, significando uma nova configuração urbana.
Ferreira (1991, apud Silva, 2010) aponta que:

O Estado promoveu 46.209 unidades, ocupando uma área de 4.377,91 há, no
período que corresponde aos anos de 64 a 90, através da COHAB e do INOCOOP,
sem contar os conjuntos habitacionais promovidos por outras instituições IPE,
IPASE, APERN, STBS, IPREVINAT, e MILITARES.

A construção de conjuntos habitacionais estava diretamente ligada à dotação de
infraestrutura urbana básica para as regiões ocupadas, tais como energia elétrica, ruas,
abastecimento de água, serviços de coleta de esgoto e lixo, além da construção de escolas,
igrejas, supermercados, entre outros, o que, lentamente ia transformando a feição urbana da
cidade, através da sua expansão para bairros mais afastados da área central onde
historicamente se concentrava a classe dominante.
Já na década de 1990, tem início o processo de verticalização da cidade, com a
construção de empreendimentos direcionados às classes de maior poder aquisitivo,
inicialmente em Tirol, Petrópolis, e depois em Candelária, Lagoa Nova, Capim Macio e Ponta
Negra.
Segundo Furtado (2008, p.54) a edificação desses conjuntos habitacionais (Potilândia
Mirassol, Neópolis, Candelária Ponta Negra e Cidade Satélite - construídos para a população
de média renda -, e os conjuntos da Zona Norte, Panatis, Soledade, Santa Catarina, Gramoré,
Jardim Lola, entre outros, voltados para a população de baixa renda) “gerou impactos
ambientais à cidade, uma vez que as dunas foram desfiguradas e surgiram, então, nas áreas
ocupadas pela população mais pobre, vales interdunares e áreas íngremes de risco”.
São diversos os registros de migração populacional provenientes das grandes secas
que assolaram o Estado, seguidos de outros fluxos de motivação focada na oportunidade de
emprego e melhoria das condições de vida. Estes fluxos migratórios trouxeram a Natal um
contingente considerável de mão de obra pouco qualificada, de acordo com Silva (2001) que
sintetiza o processo da seguinte maneira:

No Rio Grande do Norte, e particularmente na cidade de Natal, a migração e
crescimento urbano vêm determinadas por uma variedade de situações estruturais
(oferta de emprego, serviços de educação e saúde), cujo mecanismo atenuante das
tensões individuais e coletivas tem sido a emigração para centros urbanos ou
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regionais que, real ou aparentemente, são reconhecidos como pólos de economia
regionais e prestadores desses tipos de serviços.
Como conseqüência do fluxo migratório, o município de Natal, na década de 90
experimenta uma taxa de crescimento populacional de 6,4 por cento, trazendo na sua
esteira problemas sociais de toda natureza, desde a favelização à violência urbana.
Mesmo essa taxa caindo para 0,3 por cento em 2000, a capital potiguar continua
apresentando sérios problemas, resultantes das décadas anteriores.

Percebe-se, então, a partir das citações apresentadas até o momento, que os conflitos
urbanos de Natal surgem a partir de eventos que não estão, em sua maioria, relacionados à
atividade turística. O aumento populacional proveniente das secas, da Segunda Guerra, da
industrialização do Estado, entre outros, aliado aos interesses políticos e à inépcia do Estado
em acompanhar a velocidade do processo e suprir as demandas existentes, resulta na geração
de conflitos urbanos em Natal.
A despeito dos conflitos urbanos e da nova configuração urbana resultante do intenso
fluxo migratório, Natal manteve-se tendo como diferencial a paisagem: cidade nascida entre o
rio e o mar, na Zona da Mata do RN, onde predominam em seu relevo, restingas, dunas,
lagoas e mangues, lança mão de suas características geográficas para atrair a demanda
turística, usando seus atributos como principal elemento de interesse turístico, deixando em
segundo plano seus aspectos históricos, sua cultura, seus monumentos – salvo a Fortaleza dos
Reis Magos, ponto de partida para sua fundação.
As alterações na paisagem ao longo do tempo podem ser conferidas na sequência das
fotografias expostas a seguir (Figuras 5 a 18), onde se apresentam dois momentos da cidade: o
recente e o antigo.
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NATAL RECENTE (2006)

NATAL ANTIGA (SEM DATA)

Figura 5 – Vista do Morro do Careca, Ponta Negra

Figura 6– Vista da Praia de Ponta Negra

Figura 7– Vista da Praia de Areia Preta

Figura 8 – Praia de Areia Preta

Figura 9 – Vista aérea da Fortaleza dos Reis Magos e
da Praia da Redinha (Bairro Santos Reis e Redinha)

Figura 10 – Vista parcial do litoral de Natal (ao fundo,
a Praia da Redinha)

74

Figura 11 – Vista parcial da Praia do Forte

Figura 12 – Praia do Forte

Figura 13 – Vista parcial da Praia dos Artistas

Figura 14 – Praia dos Artistas

Figura 15 – Vista parcial da Praia do Meio

Figura 16 – Vista da Praia do Meio

Figura 17 – Ponta do Morcego

Figura 18– Ponta do Morcego

Fonte: SEMURB (2006)
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Além da paisagem, que passou por transformações ao longo do tempo, outro aspecto
característico foi seu perfil inovador. A Natal de meados dos anos de 1920 era considerada
por Cascudo (2011, p.42) uma cidade em busca pela renovação.
A Belle Époque influenciou a sociedade natalense até as primeiras décadas do século
XX; o sentimento e a visão futurista dos intelectuais da época e das décadas anteriores
refletiam os anseios das classes dominantes, que buscavam uma alternativa para a vida morna
e monótona da cidade. Era preciso reinventar. Havia, então, a cidade antiga e a nova cidade, a
Natal progressista, na qual intelectuais do início do século se empenhavam para implantar as
novidades trazidas pela modernidade, nos costumes, na arquitetura, no uso do automóvel, da
aviação comercial, enfim, o que fosse possível para que a cidade perdesse o aspecto de
província e se assemelhasse aos centros culturais adotados como referência na época –
Europa, Rio de Janeiro e Recife. (CASCUDO, 2011)
A Segunda Guerra Mundial, com a chegada dos cerca de dez mil soldados norteamericanos, trouxe transformações para o cotidiano de Natal, sendo uma delas, o uso das
praias de Areia Preta e Ponta Negra como estação de veraneio, culminando, nesta última, na
gradativa segregação da comunidade local e na apropriação daquele espaço por camadas
sociais mais abastadas. Tem-se, então, a percepção de um conflito referente ao uso e
apropriação do solo, no qual os residentes são vitimados por seus pares e pela atuação do
Estado. A chegada deste grande contingente de pessoas trouxe consigo mudanças de caráter
econômico - a expansão do comércio e o incremento do setor imobiliário -, e comportamental,
com uma interferência direta no cotidiano da população, ressaltando-se os casos de
prostituição, a adoção de novos hábitos, racionamento de novas formas de expressão, novos
valores. (FURTADO, 2008, p.47; DINIZ, 2009, p.40; GOMES NETO, 2010, p.75)
A expansão urbana de Natal tem relação direta com os sucessivos períodos de secas
no Estado, sendo este um dos principais fatores dos processos migratórios desenvolvidos
dentro do RN.
Segundo Silva (2001), as crises do algodão e da cana-de-açúcar nas décadas de 1950
e a 1960, que desencadearam o empobrecimento de parte da população, principalmente aquela
ligada à agropecuária, contribuiu para o deslocamento de um contingente populacional para
outras regiões em busca de emprego e de melhores condições de vida. Nesse contexto surge a
SUDENE – Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste -, cuja política, focada
nos aspectos urbano e industrial do desenvolvimento, promoveu, através de grandes
investimentos nos centros urbanos da região, o surgimento de fluxos migratórios para as
capitais.
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A forte demanda por moradia, decorrente dos fluxos migratórios surgidos nas
décadas anteriores, trouxe para Natal, na década de 1970 diversos investimentos na área
habitacional, sendo o setor da construção civil o grande gerador de empregos do período.
Os problemas existentes na cidade do Natal, hoje, representam décadas de acúmulo
de descaso e inoperância do Estado, em relação à falta de infraestrutura suficiente e adequada
para suportar a imensa carga populacional acumulada ao longo dos anos, decorrente dos
fluxos migratórios provocados, inicialmente pelas secas, pelas melhorias dos acessos e pela
busca por emprego na capital.
O crescimento populacional ocorrido entre as décadas de 1960 e 1980, por exemplo,
chegou a 165%, seguidos de taxas menos significativas nas décadas seguintes – 6,4% em
1980 a 1990 e 6,1% em 2000. E, a despeito dessa queda no percentual de crescimento da
população, os problemas surgidos pelo aumento da demanda perduram, acumulando-se no
cotidiano da população, gerando condições de vida pouco satisfatórias para a cidade de forma
geral.
Silva (2001) comenta a queda dos percentuais de crescimento populacional de Natal
nas décadas de 1990 e 2000, observando os impactos gerados pela ausência de ações efetivas
do Estado.
A população de Natal em 1980 era de 416.898 habitantes, passando a 685.140 em
1991, representando uma taxa de crescimento de 6,4 por cento, embora tenha se
verificado uma queda na taxa de crescimento em 2000 (6,1 por cento) com a
população chegando a 709.422 habitantes, Isso não significa que a capital potiguar,
nesse período, mesmo tendo recebido menos migrantes, haja implantado uma
política de saneamento dos problemas socioambientais e espaciais, resultantes dos
deslocamentos de migrantes, sem qualificação profissional. Os problemas
avolumam-se e as transformações socioeconômicas e urbanísticas parecem não
resolver a demanda por emprego-trabalho e demais serviços básicos essenciais.
Natal passou a comandar o processo de produção espacial, através do
desenvolvimento do setor de serviços que nela se concentra, cooptando problemas
de gestão administrativa e de planejamento socioambiental de dimensões agravantes,
em razão da precariedade das ações dos poderes públicos federal, estadual e
municipal.

Esta afirmação nos leva a considerar que os conflitos urbanos identificados pela
pesquisa no período de 2006 a 2010, já integravam o cotidiano da cidade, desde um período
em que a atividade turística era ainda incipiente e, por isto, sem força de atuação suficiente
para ser responsabilizada pelo surgimento destes.
A nova configuração urbana de Natal é resultado de uma série de fatores e de
políticas públicas para o desenvolvimento da cidade, visando atender, ao menos parcialmente,
as demandas surgidas com a migração. Assim, Silva (2001) observa que:
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Visando o entendimento do processo de expansão urbana de Natal, a partir desse
período (pós-guerra), faz-se importante destacar algumas políticas públicas
empreendidas determinantes do desencadeamento desse processo: a criação da
SUDENE, o programa habitacional, a intensificação da atividade industrial, o
crescimento do setor terciário, a atividade extrativa do petróleo, a atividade turística
e as “novas” demandas de serviços.

A despeito de terem se concentrado em áreas cuja ocupação era predominantemente
feita pelas classes sociais de maior poder aquisitivo, alguns investimentos em infraestrutura
foram realizados, mesmo que atendendo a apenas uma parcela da população. A partir dos
anos 1970, a ampliação do sistema de abastecimento de água, saneamento e drenagem, a
criação do novo terminal rodoviário da cidade, a pavimentação das ruas, a abertura de
avenidas, a urbanização das praias, além dos investimentos na área da Saúde, com a criação
do Hospital Walfredo Gurgel, e na Educação, com a criação da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte e a expansão da rede de ensino, serviram também como estímulo para a
continuação do fluxo migratório para Natal.
A nova infraestrutura urbana proporcionou a chegada de novos investimentos do
setor terciário, com a chegada de grandes empresas de comércio e a implantação da atividade
turística com forte apelo comercial.
Furtado (2005) destaca como obras de grande relevância para o turismo em Natal,
algumas realizadas na década de 1970, tais como: o viaduto de Ponta Negra, construído em
1974, a pavimentação da chamada Estrada de Ponta Negra, posteriormente denominada de
Avenida Engenheiro Roberto Freire, em 1975, a pavimentação e duplicação da Avenida
Prudente de Morais, no ano de 1979. Na sequência, a construção de um novo terminal
rodoviário no ano de 1981, e, no ano de 1983, a criação da Via Costeira, dentro do projeto
Parque das Dunas, além do Centro de Convenções de Natal, situado na Via Costeira. Desta
forma, percebe-se que um conjunto de fatores gerados pelo crescimento da cidade e também
impulsionadores deste processo, atuavam na construção de uma nova dinâmica urbana, onde
o ritmo de crescimento, dissociado da atuação do Estado no atendimento às novas demandas,
representava a geração de conflitos que, acumulados, viriam a eclodir na mídia e, alguns
deles, a se transformar em movimentos sociais urbanos.
A década seguinte, a de 1990, representou o momento de consolidação de Natal
como destino turístico. Neste período houve a criação do maior evento festivo da cidade, o
carnaval fora de época, o Carnatal, com sua primeira edição no ano de 1991, - durante o
governo de José Agripino Maia, em cuja gestão anterior (1983 a 1986) foi construída a Via
Costeira e implantado o parque hoteleiro de Natal -, responsável por um intenso fluxo de
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pessoas de outras localidades, que se deslocam para Natal com o intuito de participarem da
festa, e aproveitam para estender sua estadia por mais alguns dias. Ainda neste espaço de
tempo, houve a ampliação da rede hoteleira e a modernização do Aeroporto Internacional
Augusto Severo, em Parnamirim.
Concomitantemente, enquanto a atividade turística crescia, movimentando a
economia potiguar e criando oportunidades de negócios, emprego e renda, através da
implantação de empresas do setor de hospedagem, entretenimento e lazer, a cidade via
alterados também o padrão de consumo da população, associado à chegada de shopping
centers, hipermercados, serviços e comércios diferenciados, que responderiam pelo novo
perfil da cidade: uma Natal modernizada, com novos anseios e costumes.

3.2 O TURISMO E SUA ESPACIALIZAÇÃO
O Turismo é, segundo a AIEST – Associação Internacional de Especialistas na
Ciência do Turismo (BAHL,2003, P.4)

É o conjunto de relações e fenômenos resultantes de uma viagem e permanência em
uma determinada localidade de pessoas que lhe são estranhas desde que tal
permanência não estabeleça nenhum vínculo permanente, e em geral, não esteja
ligadas a nenhuma atividade lucrativa.

Sendo uma atividade de lazer de cunho essencialmente econômico, o turismo se
apoia inicialmente em três pilares para que possa acontecer efetivamente e assumir seu
formato comercial: os recursos turísticos, a infraestrutura e, por fim, o atrativo turístico em si.
Em um ambiente de grande competitividade em que as cidades de potenciall turístico
lançam mão de uma série de recursos para atrair visitantes, a preservação de recursos naturais
tem se mostrado uma atitude coerente e necessária para a sobrevivência de um destino
turístico. Mas o aspecto de maior relevância ainda é a relação do homem com a natureza e,
direcionando o foco para a atividade turística, a relação do morador com o visitante,
fundamental para o real deselvolvimento da localidade e a manutenção da atividade turística
de maneira equilibrada, através da qual todos os interessados têm a possibilidade de êxito.
Difícil imaginar hoje um turismo dissociado da natureza, uma vez que esta ocupa
lugar de destaque dentre os pontos de interesse e de comercialização em termos de imagem,
independente do local a ser visitado. Nas regiões frias comercializa-se a neve, os passeios
pelas estações de esqui; nas regiões serranas, a paisagem e a temperatura amena; nas regiões
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áridas, as trilhas pelo sertão, as escaladas pelas rochas; nas regiões litorâneas, as belas praias,
as paisagens, a brisa marinha e a culinária. Assim também era no período que foi do século
XVI até meados do século XIX, quando as viagens eram feitas por indicação médica para
locais em que o paciente tivesse contato com a natureza: banhos de mar, ar puro das
montanhas etc.
Historicamente percebe-se uma tendência a escolher o local de destino considerandose seus aspectos climáticos, sua localização e a paisagem a ser proporcionada. Uma
vinculação, quase uma dependência para o desenrolar da atividade turística.
Considerando-se estes aspectos, aliando-os ao costume trazido pela família real, em
1808, adotado imediatamente pela aristrocracia brasileira, de buscar as praias como solução
medicinal, somando-se, ainda, ao diagnóstico elaborado pelo BNDES, em que o turismo
aparece como potencialidade econômica devido principalmente aos atrativos naturais de que
dispõe o Brasil, a atividade turística naturalmente se estabeleceu em espaços de belas
paisagens, muitas intocadas, outras, pouco valorizadas pela própria população residente.
No Rio Grande do Norte o turismo teve sempre como ponto central as praias de
areias claras e água em temperatura amena, onde se pode aproveitar o sol, cuja incidência é
maior do que a de outras regiões do país. Desta forma, a exploração territorial do turismo nas
praias de Natal, estendeu-se, formando o que hoje se denomina de ZET - Zona de Especial de
Interesse Turístico -, delimitada pelo Plano Diretor de Organização Físico-Territorial do
Município de Natal, Lei nº 3.175/84, aprovado pela Câmara Municipal e sancionado pelo
Prefeito Marcos Formiga.
Ao longo do tempo, atravessando os planos diretores seguintes, assim como suas
atualizações/alterações, a Zona Especial de Interesse Turístico, (Figura 19), manteve-se,
mesmo com a participação popular nas edições seguintes do planejamento urbano, com
inferências sobre questões de gabarito, mas sempre considerando a atividade turística como
norteadora dessa delimitação.
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Figura 19 – Zona de Interesse Turístico de Natal – área de confinamento

Fonte: Base cartográfica SEMURB. Dados de pesquisa, 2012.
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O confinamento da atividade turística às ZETs, conforme detalhado na Figura 20,
representa um a concentração de investimentos, a elaboração de paisagens idealizadas,
formatadas de acordo com as expectativas da demanda. Entretanto, apesar dos males
representados por esta prática, em países onde há violência, miséria, ingerência
administrativa, incapacidade técnica e péssimas condições de vida para farta parcela da
população, é comum que

haja o surgimento de espaços de confinamento, também

denominados de ‘bolhas’(YÁZIGI, 2003). E estes espaços de ‘segurança’ e ‘paraísos
particulares’ surgem não apenas no universo da prática turística, eles existem na vida
cotidiana, com a separação social, espacial, racial, ou seja, o agrupamento de ‘iguais’, tais
como condomínios fechados, clubes, escolas de alto padrão, enfim, espaços de segregação.
A prática do confinamento no turismo, além de agrupar visitantes para que vejam e
desfrutem do que o destino turístico tem ‘de melhor’, serve para isolar o visitante, impedindo
que seja vista a realidade da população e a forma como é utilizado o espaço da cidade pela
população residente.
Como consequência da permanência dos problemas há a ebulição de conflitos
urbanos, e a atribuição ao turismo da apropriação dos melhores espaços da cidade,
expropriando a população do que lhe é de direito. Em Natal esta realidade se concretiza no
episódio da implantação do megaprojeto Parque das Dunas/ Via Costeira, que priorizava o
uso do espaço em questão para o turismo, tirando da população o acesso às praias locais; nas
ameças da especulação imobiliária no bairro de Mãe Luiza; assim como a construção dos
espigões de Ponta Negra, entre outros, situações que se devem à especulação imobiliária,
associada ou não à atividade turística.
Assim, Natal, cujos maiores atrativos sempre foram, reconhecidademente, suas
belezas naturais, manteve a atividade turística, por muitos anos, confinada à área das praias
urbanas, não havendo então, uma fluidez territorial da atividade turística.
Para Yázigi (2003, p 57),

O confinamento turístico, nas chamadas zonas turísticas são, lamentavelmente, um
equivalente potencializado da aberração da chamada “rua de lazer”, em que a vida é
compartimentada, inventada, não resolvida com o cotidiano das pessoas.

Segundo o autor, em se tratando de zona turística, a exclusão, a segregação, é
inevitável. O que indica, portanto, que buscar uma nova modalidade de turismo, em que haja a
interação com o cotidiano daquela localidade, prescinde de reformas socioculturais
significativas, já que o Brasil, apresenta aspectos socioeconômicos que geram uma espécie de
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abismo entre as classes sociais, provocando também uma segregação espacial. A cultura, por
sua vez, ao ser transformada em mercadoria, propicia distorções , “[...] desde a pauperização
da paisagem ao desvirtuamento de um modo peculiar de vida” (YÁZIGI, 2003, p.58), geradas
pela perda da essência daquela cultura e pela transformação equivocada de valor de uso em
valor de troca, que transforma tudo em “produto” e, assim, negociável.
No intuito de diversificar a oferta de produtos turísticos, concentrados desde o início
nos aspectos naturais da cidade, criou-se uma circuito histórico, turístico e cultural, (v. Figura
20) porém, sem a adoção de quaisquer ações para efetivá-lo como produto turístico.

83

Figura 20 - Circuito histórico, turístico e cultural ilustrado

Fonte: base cartográfica SEMURB. Dados de pesquisa, 2012.
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Ao se delimitar uma zona de confinamento, priorizam-se determinadas partes da
cidade, onde, consequentemente haverá a concentração de investimentos, o que gerará um
fluxo contínuo de consumo deste espaço, uma vez que ao mercado turístico, por sua
característica de comercializar o “ideal”, só interessam espaços que possam proporcionar
satisfação e prazer aos visitantes. Assim, a despeito da criação de um circuito histórico,
turístico e cultural de natal, a tentativa ainda não despertou o interesse do trade turístico,
consequentemente não é oferecido como produto aos visitantes, e não o será enquanto não
houver a criação das condições adequadas – segurança, limpeza, bens e serviços – para seu
consumo. A população residente também pouco desfruta deste circuito cultural, não dando à
sua história a importância merecida, salvo em alguns eventos isolados, como o Natal em Natal
onde há espetáculos em alguns pontos do Centro da cidade, e a Caminhada Histórica que
acontece anualmente, desde o ano de 2008.
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4 A ATIVIDADE TURÍSTICA E OS CONFLITOS URBANOS

A atividade turística tem como uma de suas características a comercialização de
sonhos. Desta forma, age diretamente sobre população, atuando em duas frentes de igual
importância, mas com abordagens diferentes: no turista e na população residente. O visitante
vem em busca de uma experiência idealizada, planejada passo a passo e vivenciada
antecipadamente; o residente, por sua vez, experimenta as contradições existentes na cidade,
seus conflitos, e os associa à atividade que provoca alterações no seu cotidiano: o turismo.
A conquista do turista se dá, então, através da construção de um lugar idealizado, um
paraíso particular onde ele, ao sair do seu cotidiano, terá momentos de intensa realização,
sendo tratado com deferência nunca antes vivenciada. Habitará, mesmo que temporariamente,
em um ambiente confortável, luxuoso; terá empregados à sua disposição; refeições à sua
escolha; paisagens admiráveis à sua espera; o tempo subordinado à sua vontade. Tudo o que
ele não tem em seu dia a dia repleto de atribulações e atribuições, com obrigações em casa, no
trabalho, engarrafamento nas ruas, paisagens tediosas, falta de tempo e dinheiro contado.
Para conquistar a preferência do cliente em potencial, toda uma rede de informações
é articulada, onde o marketing se faz presente, atuando desde as ações do Estado, com seu city
marketing, estabelecendo diferenciais para tornar o espaço um destino de considerável
competitividade, passando pelas agências de viagens que oferecem seus serviços através de
negociações, empresas aéreas que vendem seus trechos de voo, hotéis e restaurantes, enfim,
toda a gama de prestadores de serviços turísticos. A intenção é conquistar o cliente, cujos
únicos requisitos a serem preenchidos são o desejo de viajar e a condição de pagar por isto.
Do outro lado está a população residente, já devidamente trabalhada para aceitar a
chegada dos visitantes, muitos deles, de modos/costumes incompatíveis como a cultura local.
O visitante, mais do que recepcionado, deve ser acolhido para que fique à vontade, satisfeito,
consuma o mais que puder, e retorne, de preferência trazendo amigos e familiares. Convencer
o residente a se despojar de seu espaço, sua cultura e sua tranquilidade é tarefa que só pode
ser cumprida com a conivência da população, uma vez que, as relações sociais necessárias
para que o turista se encante com a cidade visitada, não podem ser forçadas. O argumento
maior, utilizado desde o início do turismo comercial, é a possibilidade de desenvolvimento
local, a geração de emprego e renda, e a melhoria da qualidade de vida da população.
Voltando seus olhos para o retorno financeiro a população residente se rende ao
discurso do turismo como atividade “salvadora” e se entrega às mudanças advindas do fluxo
intenso de pessoas, sem, inicialmente, se dar conta dos impactos que isto trará ao seu
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cotidiano. Deixando-se encantar pelos modelos de comportamento, moda, tipo físico, enfim,
modelos de beleza e sucesso, propagados pelos meios de comunicação de massa, a cidade
sucumbe ao turismo sem se preservar, aderindo aos modismos, alterando seu modo de vida,
destituindo-se de seus valores, sem observar que o visitante na verdade encarna um
personagem, com atitudes que não fazem parte da sua realidade, nem da dele mesmo.
Este desencontro entre encenação e realidade, é também apresentado pela própria
cidade, quando recebe os turistas e mostra apenas a parte da cidade que passou por reparos,
trechos construídos/reformados/revitalizados, exclusivamente com o objetivo de proporcionar
ao turista a sensação de estar no local dos seus sonhos. Até a cultura local é adaptada para
que, apresentada aos visitantes, encante e impressione. A espetacularização da cultura, assim
como a alteração das paisagens, é uma prática ambígua do turismo, que finda por envolver e
ludibriar a todos: visitantes e residentes.
Murphy (apud Ross, 2002, p.136) descreve duas possibilidades para as novas
relações estabelecidas a partir do crescimento do turismo, entre turistas e a população
residente.

Num dos extremos, as mudanças sociais relacionadas ao turismo podem levar ao
desenvolvimento, representando avanços socioeconômicos na comunidade, melhoria
do padrão de vida e um enriquecimento geral, tanto social quanto cultural, na vida
de uma cidade, levando a percepções de prosperidade social e econômica.

Este é, sem dúvida, o cenário desejado por toda cidade que se abre ao turismo,
investe não apenas recursos financeiros, mas deposita suas expectativas nos benefícios
apregoados ao turismo, como possibilidade real de melhorias na qualidade de vida. No
entanto, a outra possibilidade, mais próxima do que é vivenciado hoje nos destinos turísticos
do Brasil e em muitos outros do mundo, aponta a face do desapontamento da população.

No outro extremo, as mudanças podem levar à dependência, representada por um
crescimento econômico que deixa a estrutura social subdesenvolvida ou reforça e
intensifica injustiças sociais existentes, Nessa segunda situação, Murphy diz que
alguns membros da comunidade-anfitriã ganham muito em termos de crescimento e
desenvolvimento, ao passo que a maioria dos residentes não participa ou não se
beneficia econômica ou socialmente com essa indústria em nenhum grau
significativo. Uma situação dessas pode levar a sentimentos de rancor, amargura e
expressões de hostilidade em relação a outros residentes e aos visitantes. (ROSS,
2002, p.136)

A insatisfação gerada por esse mundo artificial cria na mentalidade popular o
sentimento de perda, de subtração de seus valores e de sua liberdade de ir e vir, usando seu
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espaço como bem lhe aprouver. Essa é uma imagem distorcida – não que o turismo não
provoque impactos negativos, mas porque não é o grande causador dos problemas enfrentados
pela população, nem o único –, que impede que a população reconheça sua parcela de
responsabilidade neste processo, e mais: impede que reconheça a responsabilidade do Poder
Público, e também a sua própria acomodação diante da inoperância do Estado para resolver as
situações conflituosas e a falta de atendimento às necessidades da população.
Esta percepção do turismo pode ser verificada nos discursos de alguns estudiosos,
empresários, da própria população, e de algumas notícias de jornal, que apresentam fatos
referentes a problemas da política urbana, como sendo de responsabilidade do turismo.
Percebe-se que o turismo em Natal passou a ser tratado como o vilão da história, a quem se
atribui a responsabilidade de muitos problemas, sem que haja de fato relação entre as partes.
O levantamento dos conflitos urbanos expostos pela mídia nos anos de 2006 a 2010
apresentou também algumas matérias em que o turismo é apontado como responsável por
problemas da cidade, sem que se caracterize um conflito urbano, uma vez que não há
denúncia ou reivindicação, sendo, então, a matéria caracterizada como opinião do veículo de
comunicação. Outras vezes o turismo aparece como justificativa para a resolução de questões
urbanas de grande importância, como se fosse essa a maior justificativa para tal. Há situações
em que o turismo aparece como prioridade para que problemas sejam resolvidos. Há, enfim, o
uso indiscriminado do turismo como prioridade, e como desculpa, seja pelo poder público,
com o discurso da geração de emprego e renda, justificando o investimento direcionado, seja
pelo empresariado, que superdimensiona sua importância no cenário econômico da cidade
para justificar toda e qualquer ação em benefício próprio, seja pelos residentes, que se
acomodam e não cobram do Estado o atendimento efetivo às suas demandas.

4.1 CONFLITOS URBANOS E TURISMO EM NATAL
A atividade turística na capital potiguar tem seu início propriamente dito no final da
década de 1970, quando é elaborado o plano urbano-turístico da cidade e iniciada a
construção da Via Costeira – considerada como um marco para a transformação da localidade
no destino turístico de considerável demanda no mercado nacional nos últimos 30 anos. A Via
Costeira foi apenas o início de um período de transformações a que a cidade e seus habitantes
foram e ainda são submetidos; o turismo de pequena escala, com hotéis simples e “praias de
grande beleza, cidade segura e povo hospitaleiro” – conceitos utilizados pelo marketing
turístico para comercializar Natal como produto turístico -, pouco a pouco deixaria de existir.
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Durante o III PNT – Plano Nacional de Turismo -, no governo militar de João Batista
de Figueiredo, ocorria em Natal, a implantação do megaprojeto turístico PD/VC – Parque das
Dunas/Via Costeira, idealizado no final dos anos de 1970 e implantado no início da década
seguinte. Seu projeto original previa , segundo Fonseca (2005, p.119),

[...] três unidades turísticas, com a construção de cinco hotéis de até 15 andares, a
residência oficial do governador, o Instituto de Biologia Marinha, um Centro de
Convenções, uma área de camping, restaurantes e outros equipamentos de lazer,
além da construção de uma rodovia estruturante – a Via Costeira -, do Parque das
Dunas e de unidades de preservação ambiental.

As estratégias utilizadas pelo Estado para atrair o empresariado local foram
incentivos financeiros para a aquisição de terrenos e para a construção de unidades hoteleiras,
além de incentivos fiscais a partir do funcionamento dos empreendimentos. Ainda assim, o
PD/VC não recebeu o apoio imediato do empresariado, o que forçou uma de suas quatro
alterações (ANEXO K). O desinteresse do empresariado pela Via Costeira, no início, pode ser
constatado pelo depoimento de Benivaldo Azevedo, ex-secretário de Indústria e Comércio em
1975/1979 e 1988/1990 (apud CAVALCANTI, 1993, p.113):

[...] Não existia realmente grande interesse da iniciativa privada em investir no setor,
porque não havia grande demanda que justificasse esse interesse. Posteriormente,
com a abertura do setor turístico, esse interesse veio a surgir e permitiu atrair
investidores tanto do Estado como de outros Estados para o setor, realmente
complementando a necessidade de oferta de aposentos em função de uma procura
que estava crescendo.

No entanto, Benivaldo Azevedo revela também que “[...] a mudança de
comportamento do empresariado aconteceu não somente em função do crescimento da
demanda por aposentos, mas particularmente pelo que o Estado ofereceu como forma de atrair
investimentos”.
Há que se observar que o turismo, sendo uma atividade que promove e é promovida
por ações de deslocamento e permanência temporária, atua diretamente sobre o espaço urbano
e, em contrapartida é também afetado pelas situações que se desenvolvem neste ambiente.
Desta forma, percebe-se que a política urbana e a atividade turística não ocorrem
isoladamente, havendo, então uma inter-relação que as une. Essa ligação vai desde a
infraestrutura urbana criada pelo Estado até às políticas de ocupação e uso do solo, que
findam por possibilitar a implantação do turismo e seu desenvolvimento, o que fica evidente
quando se observa o caso da Via Costeira, com as diversas adequações do projeto, e as
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facilidades oferecidas aos empresários para possibilitar a implantação do parque hoteleiro da
cidade.
Segundo Cavalcanti (1993, p.35)

[...] as ações do Estado materializadas em políticas públicas, não são obra do acaso,
nem expressam uma resposta isolada deste; situam-se no processo social,
consequentemente, na estrutura social e nos movimentos conjunturais que
expressam as contradições sociais básicas e o jogo de interesses presentes nos
diferentes momentos. No confronto desses interesses, o Estado tenta impor os
interesses que defende, que no País representam interesses ligados ao padrão de
acumulação decorrente do modelo de desenvolvimento implantado. E esta
articulação tem no espaço urbano seu lugar principal.

O turismo, como atividade capitalista promove e se promove também pelo consumo
do espaço, “um espaço que há muito deixou de ser neutro, geográfica e geometricamente, e
tem sido instrumentalizado para diversos fins” (LEFEBVRE, 2008, p.8). Para o autor, “o
espaço é político e ideológico, é um produto social. O espaço sempre foi político e
estratégico”.
E é nesse contexto, de produção e consumo político do espaço, que se desenrolam
todas as ações referentes ao megaprojeto PD/VC – sua criação, implantação e as sucessivas
alterações. Um projeto que, ainda no início, tinha como discurso a ordenação do solo e a
abertura de uma via para promover a integração urbana, ligando Ponta Negra a Areia Preta,
Praia do Meio e à outra área nobre da cidade – os bairros e Tirol e Petrópolis -, mas que vinha
a atender a interesses econômicos de maior vulto.
O processo de implantação do PD/VC se estendeu por vários anos - idealizado no
fim dos anos de 1970, implantado nos anos 1980 -, tendo seu projeto passado por quatro
reformulações, sendo a última delas documentada e enviada à Assembleia Legislativa para
apreciação e transformado em Lei nº 6.379 de 11 de fevereiro de 1993. Estas alterações,
ocorridas ao longo de governos diferentes, foram realizadas, atendendo aos interesses dos
grupos que estavam no poder em cada período, o que fica bem claro a partir da observação
dos quadros com o projeto original e as respectivas alterações quanto à distribuição do solo
entre os equipamentos turísticos. Cavalcanti (1993, p.112) exemplifica esta situação a partir
da análise da primeira reformulação do projeto PD/VC, em que os grupos A.Gaspar, Souto
Hoteís e Felipe Lundgren foram beneficiados com duas áreas cada.
O espaço assim produzido/consumido, na sociedade capitalista, apresenta
contradições devido à sua fragmentação, quando é comercializado, despedaçado, vendido em
parcelas. E essas contradições, segundo Lefebvre, explodem no plano institucional.
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Nesse plano, percebe-se que a burguesia, classe dominante, dispõe de um duplo
poder sobre o espaço; primeiro pela propriedade privada do solo, que se generaliza
por todo o espaço, com exceção dos direitos das coletividades e do Estado. Em
segundo lugar, pela globalidade, a saber, o conhecimento, a estratégia, a ação do
próprio Estado. (LEFEBVRE, 2008, p. 57)

A reformulação do projeto inicial, alterando o número de empreendimentos para 12
unidades e a redução da categoria exigida para sua implantação, para quatro e três estrelas,
somados aos preços dos terrenos, foi determinante para a adesão ao projeto urbano turístico
mais importante para a atividade turística do RN.
Fonseca (2005, p.120) diz que

[...] um dos fatores que despertou grande interesse entre empresários locais para se
tornarem potenciais investidores da Via Costeira foi o baixo preço dos terrenos em
uma área altamente valorizada. O preço do m² nessa área foi negociado entre US$
0,68 e US$ 5,60 (excetuando-se o do Hotel Jatiúca – US$21,49) [...].

A despeito da bandeira de “emprego e renda” empunhada pelo Estado para promover
a aceitação de seus projetos relacionados ao turismo, o PD/VC esbarrou em uma questão mais
ampla e de maior densidade social: a preservação do meio ambiente, mais especificamente, da
área de dunas na qual se pretendia implantar o complexo turístico que levaria o RN ao rol dos
destinos turísticos de grande demanda no País.
Com os movimentos ambientalistas que ocorriam no mundo, os eventos relacionados
ao tema e o discurso da sustentabilidade, grupos organizados de Natal se posicionaram contra
a mercantilização de uma área de fragilidade ambiental, considerando-se que até terrenos de
Marinha - solicitados ao Ministério do Exército pelo Governo do Estado em 1977 e cedidos
em 1980 (CAVALCANTI, 1993, p.101) e as áreas de preservação determinadas na primeira
versão do Projeto, e passaram a integrar os grupos de terrenos negociáveis. Ou seja, grande
parte da área em questão era, a partir de então, passível de comercialização.
As intervenções urbanísticas propostas pelo Projeto do Parque das Dunas/Via
Costeira para dar suporte à atividade turística provocaram a indignação da população, que
respondeu através de manifestações e protestos, pressionando o poder o público e o
empresariado, em defesa da área de fragilidade ambiental que abrigaria o complexo hoteleiro
da cidade. O movimento, formado por profissionais liberais e ambientalistas, foi considerado
o movimento social de maior importância em defesa do meio ambiente, ocorrido na cidade.
De sua ação resultou a criação de uma reserva ecológica para preservar o ecossistema da área
da Via Costeira: o Parque Estadual das Dunas de Natal.

91

A construção de grandes hotéis era o que faltava para o incremento do turismo em
Natal. Após a implantação do PRODETUR/RN – Programa de Desenvolvimento do Turismo
no Rio Grande do Norte – em 1995, a cidade, já com o setor hoteleiro estruturado, passa a ser
“vendida” pelas operadoras de viagens como um lugar paradisíaco, com as mais belas praias
do Nordeste brasileiro, o ar mais puro das Américas e uma série de outros supostos atrativos.
A estratégia deu certo: houve o aumento do número de voos nacionais e o início dos voos
charters16, a construção de mais hotéis e restaurantes de luxo e o aumento de opções de lazer,
voltadas para atender ao público visitante. (FURTADO, 2008, p.96; FONSECA, 2005, p.145)
À medida que o turismo se consolidava, outros movimentos surgiam na tentativa de
conter o avanço da especulação imobiliária em dois casos: a) na construção de espigões na
Praia de Areia Preta; b) na privatização do espaço público em áreas próximas à Mãe Luiza,
impedindo o acesso dos moradores às praias adjacentes.
A década seguinte - 1990 - trouxe o “boom” turístico; com a comemoração dos 400
anos da cidade (em 1999) e o intenso investimento do poder público e do trade turístico na
sua divulgação em eventos de grande porte, como o Carnaval do Rio de Janeiro - quando a
cidade foi tema de samba-enredo -, feiras internacionais de turismo, a produção de material
publicitário para o mercado internacional, a realização de famtour - viagem de familiarização,
inteiramente patrocinada pelo Governo do Estado, oferecida a jornalistas especializados e
agentes de viagens, para a divulgação da cidade -, entre outros.
A partir de 2000, Natal virou alvo do turista estrangeiro, não o que vinha apenas para
visitar, mas o que, diferenciando-se principalmente pelo poder aquisitivo, vinha com a
intenção de investir. O Rio Grande do Norte, então, passa a vivenciar um período de intensa
movimentação no mercado imobiliário com a incorporação e construção de novos
empreendimentos para atender à demanda de segunda residência, muitas vezes por empresas
de capital estrangeiro. É nesse contexto que o setor imobiliário avança em direção ao cartão
postal da cidade, tencionando a construção de espigões nas proximidades do Morro do
Careca, Ponta Negra, ameaçando a paisagem local, num claro movimento de contradição e
descaso pela cidade (PINHEIRO, 2011, p.121).
Sendo esta uma incoerência inerente ao sistema capitalista, que necessita
permanentemente de avanços e renovações para sua manutenção, Lefebvre (2000, p.375-376)
observa:

16

Voo fretado, com tarifas mais econômicas que as praticadas no mercado e regras pré-estabelecidas quanto às
datas de saída/regresso. (BRASIL, 2007).
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L'espace,
la
terre,
le
sol,
n'ont pas
disparu,
absorbés
par
la production industrielle, au contraire: intégrés au capitalisme, ils
s'affirment
comme
éléments
ou
fonctions
spécifiques,
dans
son
extension. Extension active: bond en avant des forces productives,
modalités nouvelles de la production, mais dans le cadre du mode et
des rapports de production capitalistes; ce qui veut dire que cette
extension (de la production, des forces productives) s'accompagne
encore d'une reproduction des rapports de production à laquelle
l'occupation entiere de l'espace ne peuvent être indifférents. Ne seulement le
capitalisme
s'est
emparé
de
l’espace
preexistant,
de
la
terre, mais il tend à produire l'espace, le sien. Comment? A travers
et par l'urbanisation, sous la pression du marché mondial. sous la loi
du reproductible et du répétitif, en détruisant la nature et les temps
naturels. L'économique fétichisé dans le marché mondial et l'espace
qu'il determine, la politique portee à l'absolu ne risquent-ils pas
détruire leur propre fondement, la teere, l'espace, la ville et la
campagne?et par consequent de s'auto-détruire? 17

Em resposta à atuação desmedida do setor imobiliário em Ponta Negra, a sociedade
se organiza e cria, e, 2006, o movimento social SOS Ponta Negra, que consegue congregar
não só o cidadão comum, mas pessoas de destaque e influência na sociedade, formadores de
opinião, políticos, estudantes etc., provocando ampla discussão sobre o assunto e a suspensão
das licenças de construção no local.
A intensa pressão popular exercida pelo Movimento e o êxito alcançado pelos
constantes protestos realizados, agora com o auxílio de novas estratégias e instrumentos – a
mídia e as redes sociais de comunicação (internet) – corroboram a afirmação de Santos (2004)
sobre a atuação dos MSU – Movimentos Sociais Urbanos - e suas possíveis conquistas.

Os movimentos populares urbanos podem contribuir para a conquista de espaços
efetivos de participação popular no interior da sociedade civil. Podem, ainda,
contribuir para a alteração da lógica da apropriação e uso do espaço urbano, pela
alteração das leis de uso e ocupação do solo [...] (SANTOS, 2008, p.17).

A reconhecida importância da participação popular enquanto movimento organizado
nos leva indubitavelmente ao estágio anterior, sem o qual não haveria a deflagração de
qualquer movimento social: a identificação dos conflitos. Estes, em estágio precedente ao dos
17

O espaço, a terra, o solo não desapareceram absorvidos pela produção industrial, ao contrário: integrados
ao capitalismo, eles se afirmam como elementos ou funções específicas, dentro de sua extensão. Extensão ativa:
salto das forças produtivas, modalidades novas da produção, mas no quadro do modo e das relações de
produção capitalistas; o que quer dizer que esta extensão (da produção, das forças produtivas) é acompanhada
ainda por uma reprodução de relações de produção às quais a ocupação inteira do espaço não pode ser
indiferente. Não somente o capitalismo está apreendido no espaço preexistente, da terra, mas ele tende a
produzir o espaço, o seu. Como? Através e pela urbanização, sob a pressão do mercado mundial, sob a lei do
reproduzível e do repetitivo, destruindo a natureza e os tempos naturais. A fantasia econômica no mercado
mundial e o espaço que ele determina, a política levada ao absoluto não se arriscam a destruir seu próprio
fundamento, a terra, o espaço, a cidade e o campo? E por consequência se autodestruir? – Tradução: Kleiton
Cassemiro.
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movimentos e protestos que vão às ruas, estão presentes no dia a dia da população e, na
maioria das vezes, carecem de meios e ferramentas para se fazerem conhecer, principalmente
porque se trata de uma relação de desigualdade, em que o sistema de interesses, cuja ação
objetiva o interesse individual, se sobrepõe ao sistema solidário, cuja ação se volta aos
interesses e demandas coletivos (BORDENAVE, 1994).
A constatação de que poucos foram os movimentos sociais urbanos referentes à
relação Turismo versus Cidade, mesmo sendo Natal um destino turístico de grande demanda,
nos levou a buscar o estágio anterior, para comprovar, na origem dos movimentos sociais a
existência ou não de elementos que pudessem comprovar o que a imagem criada pela
população acerca da atividade aponta como verdade: o turismo como o grande gerador dos
problemas vivenciados pela cidade.
É inegável que uma atividade que movimenta milhares de pessoas em fluxo quase
contínuo de ir e vir a uma cidade destino causa problemas de ordem física, social e mesmo
cultural. Porém, há que se questionar o que causa de fato estes problemas, a atividade em si
ou a falta de planejamento e ordenamento pelo Estado?
O turismo em Natal passou por diversas etapas, sendo desenvolvido lentamente, com
um ar pouco comercial, onde a hospitalidade se fazia presente, com a população ainda na fase
de encantamento, mostrando o que havia de melhor aos visitantes eventuais. Com o passar do
tempo e as novas dinâmicas econômicas, um novo ritmo, mais intenso, se fez presente
também na atividade turística, provocando alterações no espaço e nas relações entre o
residente e o turista.
A atividade turística, deflagrada oficialmente nos anos de 1980, a essa altura já se
apresentava de maneira diversa, voltada para um público também diverso que em nada lembra
os antigos visitantes da Cidade do Sol. A própria cidade, por sua vez, também em nada se
assemelhava àquela que encantou a tantos viajantes por sua beleza, tranquilidade e
acolhimento.
Natal passa, a partir da implantação do parque hoteleiro, a promover um turismo sem
diferenciais, com sua estrutura comprometida por problemas de segurança, limpeza,
mobilidade urbana, poluição e preços exorbitantes, tráfico de drogas e prostituição. As
características que atraíam a curiosidade e o interesse dos visitantes, fazendo de Natal um
destino turístico de grande potencial, certamente já não são as mesmas; a atividade, que
inicialmente representava um incremento à economia local e a possibilidade de melhoria de
vida para a população, assume uma feição puramente mercantilista, consumindo espaços,
hábitos, costumes e força de trabalho para se manter em permanente movimento,
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descaracterizando, e muitas vezes destruindo, os aspectos que possibilitaram sua existência,
fortalecimento e continuidade: a beleza da paisagem e a identidade do local, reflexos do seu
povo.
Para entender as transformações urbanas provocadas pelo turismo e as reações da
cidade pela ação de movimentos sociais de caráter ambientalista, é preciso, antes e mais nada,
identificar quem são os agentes impulsionadores desse processo. De que maneira o poder
público e o setor privado atuam nessa realidade? Quais as consequências diretas decorrentes
do crescimento do turismo como atividade voraz e desagregadora?
Para que se possa compreender a atuação de cada agente neste processo conflituoso
que é a relação turismo/cidade, é preciso ressaltar que a produção do espaço é, antes de tudo,
um processo social e, consequentemente histórico (COSTA; SOUSA, 2010). Assim, mesmo
que possamos relacionar a subserviência do Estado ao capital, ao mercado privado, é inegável
sua hegemonia, em relação à produção do espaço, uma vez que estabelece o código de normas
que rege a todos os segmentos, em tese, indiscriminadamente.
Segundo Costa; Souza (2010, p. 22), independente de quem esteja exercendo a
hegemonia, cabe à sociedade, caso esteja insatisfeita, a deflagração de contra movimentos, ou
seja, de movimentos contrários ao que está em vigor, protestando, buscando através dos
movimentos sociais, alcançar o que atenda aos seus anseios. Assim: “A ausência ou
ineficiência do Estado e a voracidade conquistadora de agentes de mercado obrigam
sociedades a reagirem na luta cotidiana pela sobrevivência”.
Lefebvre (2001, p.115) afirma que a desestruturação da cidade manifesta a
profundidade dos fenômenos de desintegração (social, cultural). Esta assertiva culmina com a
questão de pesquisa proposta: Qual a participação do turismo no surgimento dos conflitos
urbanos de Natal?

4.2 CONTRIBUIÇÕES DO VIVIDO

O estudo realizado se propôs a identificar os conflitos urbanos surgidos em Natal entre
2006 e 2010, destacados pela mídia impressa, através do jornal de maior circulação diária do
RN; um periódico que desde 1950 vem sendo ininterruptamente um veículo de informações,
denúncias e reivindicações. Da mesma forma foi realizado estudo similar em pesquisa feita
pelos Departamentos de Arquitetura e de Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte, porém com maior extensão, que englobava um período de 10 anos, 1976/1986 – tendo como uma das ferramentas de busca, a mídia impressa.
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As duas pesquisas têm em comum as categorias de análise, sendo a atual, acrescida
de subcategorias referentes à atividade turística, vislumbrando identificar se há ou não uma
correlação entre os conflitos urbanos e o turismo, atividade econômica que teve seu ápice não
só na capital, mas no Estado do RN, durante o período estudado.
Considerando as diferenças entre a estrutura de cada uma dessas pesquisas, a
primeira mais complexa, e a segunda, mais focada na correlação turismo x cidade, é
importante tomar conhecimento de alguns tópicos conclusivos apresentados pelo estudo
anterior.
Há que se começar pela conceituação de conflitos urbanos, que norteia os dois
estudos. Segundo Borja (1975, p.41), conflitos urbanos são “la expresión y respuesta que da
uma colectividad a las contradiciones generadas por el proprio desarrollo urbano”18.
Andrade et al. (1987), por sua vez, classificam conflitos urbanos como “expressão e
resposta que setores da população dão às contradições geradas pelo próprio desenvolvimento
urbano, contradições essas expressas nas “carências urbanas” ou na ação do Estado”.
Há, ainda, a definição adotada pelo Observatório dos Conflitos – IPPUR/UFRJ, em
que se apresenta com maior riqueza de detalhes, a compreensão do que são conflitos urbanos:

Todo e qualquer confronto ou litígio relativo à infraestrutura, serviços ou condições
de vida urbanos, que envolva pelo menos dois atores coletivos e/ou institucionais
(inclusive o Estado) e se manifeste no espaço público (vias públicas, meios de
comunicação de massa, justiça, representações frente a órgãos públicos, etc.).
Manifestação coletiva que tenha a cidade como espaço e objeto de suas
reivindicações.

Borja (1975, p.41) complementa sua compreensão de conflitos urbanos, ressaltando
que nem todos os conflitos têm a característica de urbano, mesmo que ocorram nas cidades e
se relacionem a elas.
Para o autor, é importante observar que

No se trata pues de todo conflicto social que se produce en el espacio urbano, sino
aquellos que hacen referencia a la organización de la produción y del consumo en
el territorio (usos del suelo y accesibilidad del equipamiento) y a las reglas e
instituiciones que regulan la acción de estos mecanismos (el Estado y lós
organismos de gestión local, La apropiación privada del suelo, la consideración de
la ciudad como conjunto de bienes y servicios de consumo colectivo en tanto
mercancia, etc.)19.
18

A expressão e resposta que dá uma coletividade às contradições geradas pelo próprio desenvolvimento
urbano. Tradução própria.
19
Não se trata pois de todo conflito social que se produz no espaço urbano, senão aqueles que fazem referência
à organização da produção e do consumo no território (usos do solo e acessibilidade do equipamento) e as
regras e instituições que regulam a ação destes mecanismos (o Estado e os organismos de gestão local, a

96

De posse deste aporte teórico, considerou-se a busca pelos conflitos surgidos na
cidade, considerando-se cinco categorias de análise, cujo detalhamento oferece a
possibilidade de um mapeamento extenso sobre as relações da população residente, do
Estado, do empresariado e dos turistas entre eles e com o espaço que ocupam, mesmo que
temporariamente.
Compreendida a delimitação proposta por Borja (1975) quanto à caracterização do
que sejam conflitos urbanos, buscou-se identificar quais as dificuldades e que afloraram na
imprensa, referentes a questões de uso e apropriação do espaço, questões que poderiam
surgir com o viés de posse da terra, moradia, urbanização, regulamentação do uso do solo ou,
ainda, apropriação do espaço para fins comerciais, sendo esta a primeira categoria de análise.
A segunda categoria trata do uso de bens e serviços, observando os seguintes itens
disponibilizados para a população: transportes, iluminação, limpeza pública, equipamentos de
segurança, equipamentos de educação, WC público, abastecimento de água, pavimentação,
sinalização, saneamento, equipamentos de saúde, área de lazer, pontes, manutenção de vias,
cemitério, mercado/centro comercial, correios, igrejas, distribuição de gás e bancos.
A terceira categoria é a dos conflitos relacionados às ações políticas desenvolvidas
pelo Estado, considerando-se que estes poderiam surgir a partir de questões pela participação
da comunidade na gestão urbana, em oposição a ações urbanísticas, e em oposição a medidas
governamentais escalonadas em três níveis – federal, estadual e municipal.
A categoria seguinte se debruça sobre as questões apresentadas quanto à
deterioração das condições de vida, abordando a deterioração do meio ambiente, a
deterioração súbita das condições de vida, a violência urbana, e, aqui, contando com o
acréscimo de subcategorias que buscam retratar a percepção da população e dos agentes
atuantes nestes conflitos de maneira geral, quanto aos impactos sociais supostamente
provocados pela atividade turística. Acrescentou-se, então, os itens referentes à violência
relacionada ao turismo, xenofobia, turismo sexual, além de conflitos relacionados a
prostituição e drogas, independente da causa atribuída, sendo a eventual relação destas duas
últimas com o turismo, devidamente identificada no levantamento dos dados.
A quinta e última categoria, trata da degradação ambiental, um dos impactos
negativos também largamente atribuídos ao turismo, cujo detalhamento se deu com a
observância dos itens desmatamento, erosão, despejo de resíduos, queimada, lixo,
assoreamento de rios/lagoas e obstrução da paisagem. A complementação desta categoria se
apropriação privada do solo, a consideração da cidade como conjunto de bens e serviços de consumo coletivo
enquanto mercadoria, etc).Tradução própria.
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dá pela identificação da relação dos mesmos com a atividade turística ou com outro tipo de
atividade.
O Relatório Conflitos Urbanos em Natal 1976/1986, ao traçar um perfil da
constituição do espaço urbano em Natal, apresenta alguns problemas que se mantiveram até
os dias atuais, e cujos efeitos negativos interferem fortemente no cotidiano da cidade.
Ao tratar da urbanização de Natal, da industrialização ocorrida através dos incentivos
da SUDENE no RN, observa que o crescimento econômico registrado na época (1970), não
foi suficiente para elevar os níveis de renda da população, que chega aos anos de 1980, com
80% da população ativa recebendo menos de três salários mínimos, e um grande número de
desempregados.
A chegada do turismo como opção de desenvolvimento econômico, respaldada pelo
Governo Federal, fez migrar o capital da construção civil e do setor imobiliário para o novo
segmento econômico, o que estabelece em Natal a instituição do setor de serviços como o
suporte da economia local.
É neste cenário que a cidade cresce, atrelada à industrialização, à migração de
grandes contingentes rurais e, à atividade turística, sem, no entanto, contar com a criação de
uma atividade econômica que desse sustentação, emprego e renda à população, a não ser o
setor terciário.
O crescimento desenfreado da cidade nesse período cria bolsões onde a moradia é
precária, por falta de condições de acesso aos planos de habitação instituídos pelo Governo.
Desta forma, o Relatório identifica que 10% da população da cidade vivia em favelas.
Outra questão relevante apresentada no Relatório (ANDRADE, BORGES;
FERREIRA, 1987, p.11) é a do “desencontro” entre as demandas da população e o que é
proporcionado pelo Estado.

No que se refere à dotação de serviços e equipamentos urbanos, a produção em
massa de moradia pelo Estado não vem acompanhada pelo aumento em número,
nem qualidade, dos equipamentos e serviços de saúde, educação, segurança,
transporte e saneamento básico, proporcionais ao seu número de habitantes.

Percebe-se, então, a defasagem no atendimento às necessidades da população,
levando à conclusão de que “[...] o processo de urbanização de Natal deu-se de forma
desordenada e sem as mínimas condições para o atendimento das necessidades básicas de uma
grande parcela da população.” (ANDRADE, BORGES; FERREIRA, 1987, p.11).

Esta
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afirmação pode ser constatada observando-se os números revelados pela pesquisa, através dos
conflitos urbanos expostos na mídia impressa.
Em face dos conflitos urbanos identificados durante a pesquisa, e apresentados no
capítulo a seguir, pode-se atribuir sua existência ao descompasso existente entre as
necessidades da cidade, em função da sua nova configuração – construída através das
migrações, da implantação de novos negócios, do cenário político vigente em cada um desses
momentos – e as ações promovidas pelo Estado no intuito de suprir as novas demandas.
Poulantzas (1985, p.147) define Estado como “uma relação, mais exatamente como
uma condensação material de uma relação de forças entre classes e frações de classe, tal como
ele expressa, de maneira específica, no seio do Estado”.
Partindo-se deste conceito, e considerando-se que o Estado, de acordo com o
autor “... representa e organiza a ou as classes dominantes, em suma, representa, organiza
o interesse político a longo prazo do bloco do poder, composto de várias frações das
classes burguesas...”(op.cit. p.145), este descompasso se justifica dentro do jogo de
interesses políticos emergente em cada período.
O autor nos mostra também que o Estado detém uma autonomia relativa quanto a
essa ou àquela fração do poder, a fim de assegurar a organização do interesse geral da
burguesia sob a hegemonia de uma das duas frações (op.cit. p.147). O que nos leva a perceber
que o Estado, dentro dessa correlação de forças que o compõe, atendendo prioritariamente às
classes dominantes pode, porém, atender a outros grupos, a depender da pressão exercida por
eles.
Trata-se do mesmo jogo que, ao longo da implantação do projeto PD/VC, gerou
diversas alterações em relação ao projeto original; que gerou o conflito quanto à construção
do hotel da empresa BRA na Via Costeira, inicialmente aprovado, e depois embargado,
gerando uma contenda judicial que culminou com o abandono da obra e a retirada de Natal
dos planos de voo da referida empresa aérea. Outro conflito gerado pela “flexibilização” de
algumas normas foi o relacionado à construção dos espigões junto ao Morro do Careca, em
Ponta Negra. A construção, inicialmente aprovada pelos órgãos reguladores do município, foi,
a partir da pressão popular por meio da mídia, e da atuação de segmentos da sociedade civil
organizada, suspensa, ainda que temporariamente – o conflito ainda permanece. Estes são
alguns casos representativos da flexibilidade adotada pelo Estado, atendendo a grupos
detentores do capital, em detrimento da população como um todo. Interesses particulares
versus interesses coletivos.
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4.3 NOTÍCIAS DE NATAL – OS CONFLITOS URBANOS EM DOIS MOMENTOS

A partir do levantamento feito na mídia impressa, a compreensão acerca dos
conflitos urbanos surgidos em Natal – mesmo considerando que a parcela que vem à tona
através da imprensa certamente é inferior à quantidade de conflitos urbanos existentes de fato
– é a de que eles são provenientes da falta de planejamento nesta urbanização e da ausência ou
inoperância do Estado, quando este, visando atender às classes dominantes, ora se omite, ora
se posiciona a favor destas classes sociais, flexibilizando suas normas, permitindo a
execução/implantação de projetos e ações que as beneficiem, em detrimento dos interesses da
população. Esta percepção se dá, efetivamente, através da análise dos dados coletados de
2006 a 2010. Nestes, é bem clara a concentração de conflitos na categoria de uso de bens e
serviços, assim, como a predominância do embate entre a população residente e o Estado.
Observando-se os dados referentes aos conflitos de 2006 a 2010, constata-se que,
dentre os 1.451 conflitos urbanos identificados durante os cinco anos, 44,72% se referem ao
uso de bens e serviços; 20,33%, à degradação das condições de vida; 14,47% dizem respeito à
degradação ambiental; 11,09% tratam do uso e ocupação do solo; e, finalmente, 9,37%,
relacionam-se a ações políticas desenvolvidas pelo Estado.
De posse dos dados das duas pesquisas – 1976 a 1986 e 2006 a 2010 -, verificou-se
que, das quatro categorias de análise comuns aos dois estudos, apenas uma apresentou
diminuição de percentual – a de usos de bens e serviços, o que pode ser atribuído às
diferenças quanto ao recorte temporal e à quantidade de matérias analisadas. As outras
categorias apresentaram crescimento, porém, mantendo-se todas, nos dois períodos, com
percentuais inferiores a 25%.
Quanto à distribuição espacial dos conflitos (ver Figura 21), percebe-se, no período
completo, a seguinte configuração: na Região Administrativa Norte aparecem 9,4% dos
conflitos urbanos; na Região Administrativa Sul, 30,34%; a Região Administrativa Leste,
21,72%; a Região Administrativa Oeste conta com 7,83%; a concentração na Via Costeira,
analisada separadamente das regiões administrativas, por ser um espaço de uso
eminentemente turístico, identifica-se a presença de 3,58%; os conflitos que tratam da cidade
de forma geral, sem se restringir a uma ou outra região administrativa específica, tratados
então como de localização geral, aparecem em 27,09%. Percebe-se aí, uma concentração dos
conflitos divulgados pela mídia impressa, na Região Administrativa Sul e na localização geral
da cidade, o que pode significar uma concentração real, ou ainda, que a população das outras
regiões, classificadas como mais carentes, não acessam os canais de comunicação para fazer
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suas denúncias e/ou reivindicações. Esta ‘omissão’, por sua vez, faz surgir outro
questionamento: a população não verbaliza suas dificuldades/necessidades porque não quer,
não sabe como fazê-lo, não tem coragem, não tem vontade ou não tem consciência dos seus
direitos, numa espécie de desapropriação de sua cidadania? Há também a questão da
parcialidade dos meios de comunicação, onde se apresenta a possibilidade da seleção das
matérias a serem veiculadas, de acordo com interesses políticos e econômicos.
Figura 21 – Total de conflitos por região administrativa em Natal/RN

Fonte: Base cartográfica SEMURB. Dados de pesquisa, 2012.
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Considerando-se a distribuição da população pelas Regiões Administrativas de Natal
e a renda dessas localidades, nos anexos (Anexo J), questiona-se como uma Região que detém
a maior concentração populacional da cidade e o menor percentual de rendimento é a que
apresenta o menor percentual de conflitos registrados na mídia impressa?
A Região Administrativa Norte apresenta índice de 37,7% de população, renda
média de 0,92 salários mínimos e apresenta o percentual de 9,4% dos conflitos urbanos
registrados no período de 2006 a 2010. Enquanto que as Regiões em que surge a maior
concentração de conflitos urbanos expostos pela mídia impressa detêm condições
socioeconômicas diferenciadas, a saber: a Região Administrativa Sul, com 20,21% de
população e renda média de 3,45 salários mínimos, concentra 30,34% dos conflitos; a Região
Administrativa Leste, por sua vez, com 14,35% da população e renda média de 2,86 salários
mínimos, concentra 21,72% dos conflitos urbanos da cidade. Estas incongruências,
encontradas a partir do cruzamento e análise dos dados da pesquisa, suscita o questionamento
quanto à parcialidade e à integralidade da presença dos conflitos na mídia impressa, levandose em conta os interesses políticos que cercam os meios de comunicação, uma vez que a
concessão de uso é dada pelo Estado, em sua maioria, a representantes de grupos políticos.
Andrade et al. (1987, p.91) observa que
As denúncias na imprensa são também um reconhecido instrumento de luta nas
experiências de conflito e mesmo fora delas. Como já foi noticiado, mesmo quando
a ocorrência de determinados problemas urbanos não dá origem a um conflito
manifesto, é grande a procura dos jornais pela população, dado à magnitude que o
problema alcança quando se torna de conhecimento público. Isto porque, sendo os
jornais diários da cidade de representantes de grupos políticos opostos (um, governo
e outro, oposição) há interesse dos mesmos em polemizar em cima das carências da
cidade, e da ação ou omissão dos poderes públicos.

Esta observação suscita os seguintes questionamentos: haveria uma possível seleção
de matérias a serem veiculadas, de acordo com interesses do veículo de comunicação
escolhido como fonte desta pesquisa? A população estaria utilizando outros canais de
comunicação como instrumentos de luta em relação aos conflitos urbanos? A população
estaria alienada a ponto de não se expressar em relação aos problemas da cidade? Perguntas
que só poderão ser respondidas com a continuidade deste estudo, ampliando-se as variáveis,
as categorias de análise, e adotando-se outros veículos de comunicação como fontes de dados.
Considerando que as especificações deste trabalho são claras quanto à observância de
conflitos urbanos na mídia impressa, através do jornal diário de maior circulação no Estado,
cuja linha editorial não sofreu dissolução, há que se ater ao percurso delimitado,
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reconhecendo, sim, a necessidade de um estudo mais abrangente, pelo qual se possa
compreender estas vertentes que se fizeram conhecer durante o processo.
Dentro do universo estudado, verificou-se que a atividade turística teve pouca
relação com o surgimento de conflitos, sendo identificados conflitos convergentes em apenas
duas das cinco categorias de análise, sendo elas: deterioração das condições de vida, e
degradação ambiental. Dentre os 1.451 conflitos urbanos identificados no levantamento feito
em 1.440 dias de veiculação, e nas 851 matérias selecionadas, foram detectadas apenas 41
ocorrências referentes à deterioração das condições de vida, e 18, à degradação ambiental.
Dos conflitos relacionados ao turismo, tivemos a frequência descriminada a seguir, na Tabela
14.
Tabela 14 – Conflitos relacionados ao turismo de 2006 a 2010.
CATEGORIA DE ANÁLISE
Deterioração das condições de vida
Prostituição
Turismo sexual
Drogas
Deterioração do meio ambiente
Violência urbana
TOTAL
Degradação ambiental
Obstrução da paisagem
Lixo
Despejo de resíduos – esgoto
Erosão
Total

ANOS
2006
2007
2008
09
--16
--07
--01
-----33
--2006
2007
2008
05
09
01
---------05
09
01
Fonte: Dados de pesquisa, 2012.

2009
----08
08
2009
-----

2010
------2010
-01
01
01
03

TOTAL

41

18

De acordo com os números apresentados, percebe-se uma frequência de eventos
relacionados à prostituição – nove ocorrências – e ao turismo sexual – dezesseis ocorrências.
Curiosamente esta frequência aparece apenas no ano em que foram feitas denúncias referentes
à exploração sexual relacionada ao turismo através da Rede Globo. Os temas prostituição,
turismo sexual e drogas aparecem no ano de 2006 e não se repetem nos anos seguintes. Esta
distribuição dos conflitos urbanos relacionados ao Turismo, identificados no período de 2006
a 2010 podem ser observados na Figura 22.
A subcategoria Violência Urbana detém oito inserções, todas referentes a assaltos a
hotéis e a turistas, cuja ocorrência ocasionou ameaças de operadoras internacionais de
turismo, de suspender a emissão de turistas para Natal e a exigência de maior segurança não
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só na cidade, mas nos pontos de interesse turístico no litoral do Estado, por parte das
operadoras e dos empresários locais.
Figura 22 – Mapa de localização de conflitos relacionados ao turismo

Fonte: Base cartográfica SEMURB. Dados de pesquisa, 2012.
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Na categoria Degradação Ambiental, a maior frequência se deu em matérias
referentes à obstrução da paisagem, com 15 inserções, sendo 14 delas referentes ao conflito
estabelecido com a construção do hotel da BRA, e apenas uma relacionada aos espigões de
Ponta Negra. Há neste caso, uma observação a ser feita: a despeito da estreita relação entre a
construção dos espigões de Ponta Negra e a atividade turística, tendo em vista a presença de
flats entre os prédios a serem edificados, os conflitos em que figuram como elementos
principais não fazem menção ao turismo, mas sim à especulação imobiliária, ao uso e
apropriação do espaço, às políticas urbanas e à obstrução da paisagem relacionada a
atividades outras.
Vale salientar que estas ocorrências foram consideradas, levando-se em consideração
a classificação de conflitos urbanos dada pelo Observatório dos Conflitos do IPPUR, em que
se observa a existência de denúncia e/ou reivindicação por parte de pelo menos dois atores
coletivos e/ou institucionais.
Os conflitos de maior frequência – prostituição, turismo sexual, drogas e obstrução
da paisagem - surgiram na gestão do prefeito Carlos Eduardo Alves, entre 2006 e 2008. A
gestão seguinte, de Micarla de Souza, de 2009 em diante, apresenta oito conflitos referentes à
violência urbana e três referentes à degradação ambiental.
Pode-se dizer que os conflitos relacionados ao turismo, que tiveram destaque na
mídia nos dois períodos, revelam os interesses do Estado. No primeiro momento (1976/1986),
duas situações se mostram claramente: a primeira, em que a prefeitura tinha que se mostrar
atuante diante dos problemas que ganharam projeção nacional – a tríade prostituição/turismo
sexual/drogas; a segunda refere-se a um conflito também de grande visibilidade, e também
um embate entre o setor privado e o poder público – a construção do hotel da BRA,
desrespeitando as determinações da legislação urbana quanto ao gabarito da construção,
obstruindo a paisagem. O segundo momento (2006/2010) demonstra a descontinuidade na
divulgação destes eventos a despeito de não terem sido solucionados, e a divulgação pouco
significativa daqueles referentes às questões ambientais. Há duas questões a serem feitas neste
momento: os números encontrados correspondem à realidade? Os números encontrados
correspondem a uma realidade que interessava ao poder público vigente em cada época?
A despeito das dúvidas suscitadas, é preciso que se leve em conta as observações de
Lopes Júnior (2000). Quanto a esta relação específica – turismo e degradação ambiental -, o
autor (op.cit. p. 260) destaca que: “[...] nosso trabalho procurou mostrar que, ao contrário das
análises passionais feitas por pesquisadores e atores sociais, o turismo não implica somente
degradação do meio ambiente e dos lugares visitados”. E complementa:
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[...] o turismo apenas potencializa, em Natal, uma situação de degradação
anteriormente existente. Degradação ambiental que é elemento constitutivo da
urbanização de quase todo o litoral brasileiro. (op.cit., p.260)

Diante desta realidade, faz-se necessária a reflexão acerca dos momentos presentepassado-presente, para se compreender o espaço e o tipo de atuação de cada agente dos
referidos conflitos, o que se buscou alcançar através do método regressivo-progressivo de
Henri Lefebvre.
Após o mapeamento dos conflitos, a verificação de sua relação com os conflitos
estudados no decênio 1976/1986, a verificação de sua relação com o turismo, este estudo
identificou os agentes presentes nestes conflitos. Estes agentes foram agrupados nas seguintes
categorias: Estado, onde estão representados os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário;
População Residente, que agrupa toda a população que vive em Natal independente de grau
de instrução, classe social, profissão ou qualquer tipo de segmentação, considerando sua
forma de expressão na mídia impressa, que se dá através de pequenos grupos, desassociada de
qualquer tipo de organização formal; há a População Organizada, formada por movimentos
sociais urbanos, ONGs, associações, agremiações, enfim, todo tipo de agrupamento
organizado que se tenha feito presente nas publicações; Empresariado, que agrupa
empresários dos mais diversos segmentos; e, por fim, a categoria dos Turistas, que contempla
os visitantes, independente de onde estejam hospedados, tempo de permanência, meio de
acesso, classe social, nacionalidade ou origem.
Nesta análise, ainda sem identificar a relação “denunciante versus denunciado”,
identifica-se a presença do Estado em 86,49% dos conflitos – o aprofundamento da análise
demonstrará posteriormente que o Estado aparece na grande maioria das vezes na posição de
denunciado, sendo seu embate maior realizado com a população residente, ocupando a
posição de denunciante; a População Residente surge em 30,18% dos casos; a População
organizada responde por 16.12%; o Empresariado figura em 13,37%%, enquanto que os
Turistas aparecem em 1,2% dos casos.
Para traçar um panorama da correlação de forças presente nestes conflitos, optou-se
pela síntese maior, agrupando os agentes anteriormente identificados, em apenas dois grupos:
Estado e Sociedade Civil, esta englobando população residente, população organizada,
empresariado e turistas. Neste quadro, observa-se a seguinte configuração, considerando-se os
números de maior destaque na relação “denunciante versus denunciado”: Estado versus
Sociedade Civil aparece com 7,52%; os conflitos Estado versus Estado surgem com 10,92%;
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mas é a relação conflituosa da Sociedade Civil versus Estado, que ocupa o lugar de maior
destaque, apresentando 70,03%.
O período estudado anteriormente apresentou resultados similares, respeitando-se as
diferenças referentes ao recorte temporal e às fontes de pesquisa. O relatório sobre Conflitos
Urbanos em Natal – 1976/1986 apresentou os seguintes números gerais quanto às categorias
analisadas: os conflitos referentes ao uso e apropriação do solo aparecem com 6,8%; os
referentes ao uso de bens e serviço respondem por 73,1%; Quanto às ações políticas
desenvolvidas pelo Estado percebeu-se 7,1%; e os conflitos relacionados à deterioração das
condições de vida respondem por 13%.
A presente pesquisa, com levantamento de dados de 2006 a 2010, sendo, portanto,
metade do tempo pesquisado pelo Relatório de Conflitos Urbanos, e realizada unicamente no
jornal de maior circulação do Estado, apresenta os seguintes percentuais para as mesmas
categorias de análise: Uso e Apropriação do solo, 11,09%; Uso de bens e serviços, 44,72%;
Políticas desenvolvidas pelo Estado, 9,37%; e Deterioração das condições de vida, 20,33%.
Percebe-se, então, uma evolução percentual dos conflitos referentes ao uso e apropriação do
solo (6,8% / 11,09%); às ações políticas desenvolvidas pelo Estado (7,1% / 9,37%); e quanto
à Deterioração das condições de vida (13% / 20,33 %). A categoria que trata do uso de bens e
serviços apresentou uma involução percentual (73,1% / 44,72%). Ver comparativo na Tabela
15.
Tabela 15 – Mapeamento dos conflitos – 1976/1986 e 2006/2010.
MAPEAMENTO DOS CONFLITOS NOS DOIS PERÍODOS ESTUDADOS
Período
1976/1986
2006/2010
Uso e apropriação do solo
6,8%
11,09%
Uso de bens e serviços
73,1%
44,72%
Ações políticas des. Estado
7,1%
9,37%
Deterioração das condições de vida
13%
20,33%
Fonte: Dados da pesquisa, 2012 e Relatório de Conflitos Urbanos de Natal 1976/1986.
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Gráfico 1 - Comparativo entre os conflitos urbanos em Natal – 1976 a 1986 e 2006 a 2010

Conflitos Urbanos em Natal - 1976 1986 e
2006 a 2010
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de vida
Fonte: Dados de pesquisa 2012.

O gráfico 1 demonstra o alto percentual de conflitos agrupados na categoria de uso
de bens e serviços nos dois períodos estudados, o que demonstra ser este o ponto de
concentração dos conflitos urbanos da cidade. Sendo esta categoria de análise a que concentra
os serviços prestados - implantados pelo Poder público ou pelo poder privado, mas
fiscalizados pelo poder público - à população de uma forma geral, percebe-se uma
distanciamento do Estado em relação à qualidade na prestação dos ditos serviços de uso
coletivo, sendo estes: transporte, iluminação, limpeza pública, equipamentos de segurança,
banheiro público, equipamento de educação. Abastecimento de água, pavimentação,
sinalização, saneamento, equipamentos de saúde, área de lazer, pontes, manutenção de vias,
cemitério, mercado/centro comercial, correios, igrejas, distribuição de gás e bancos.
As demais categorias apresentam uma elevação no período recente, o que poderia ser
associado ao aumento populacional na cidade e, em decorrência deste, a especulação
imobiliária, aumento da frota de veículos, o desemprego, consumo de drogas, violência,
prostituição, entre outros.
Dentre os conflitos urbanos identificados durante o período de 2006 a 2010, alguns
temas tiveram destaque e se apresentaram com maior frequência, tais como: segurança,
abastecimento de água, saneamento, lixo, conflitos na Via Costeira, e os espigões do Morro
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do Careca. A título de ilustração, apresenta-se aqui, nas Figuras 23 a 30, uma amostra do
material pesquisado na mídia impressa.
Figura 23 – Amostra de conflitos na mídia em 2006 – Esgoto e Hotel BRA

Esgoto incomoda a população no Centro
Publicação: 02 de Fevereiro de 2006 às 00:00
Alex Régis

SARJETA - Esgoto se acumula e incomoda que passa pelo local
No cruzamento da avenida Rio Branco com a rua Ulisses Caldas, no Centro da Cidade, um problema
fétido persiste incomodando quem passa ou trabalha naquele local. Diariamente, algumas vezes em
maior volume, água suja vem se acumulando na sarjeta da esquina mais próxima ao edifício Barão do
Rio Branco. Em certos dias, quando o volume é maior, a água fica escorrendo pela Ulisses Caldas, os
carros passam e as pessoas acabam sendo molhadas.
BRA decide solicitar uma indenização à Prefeitura
Publicação: 22 de Março de 2006 às 00:00
Junior Santos

DIRETOR - Marcelo Sampaio fala sobre prejuízo de R$ 2 milhões
Depois de embargar a obra do hotel BRA e ver a sua decisão administrativa ser derrubada por uma
ordem judicial, que determinou a continuidade da obra do hotel em construção na Via Costeira, a
Prefeitura de Natal se transformará em réu de mais uma ação envolvendo a questão. O diretor executivo
nacional da BRA, Marcelo Sampaio, disse que a empresa entrará com uma indenização contra a
Prefeitura.
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Figura 24 – Amostra de conflitos na mídia em 2006 – Segurança e Espigões

Moradores protestam contra falta de segurança
Publicação: 25 de Maio de 2006 às 00:00
Augusto César Bezerra

CAOS - Bairro de Mãe Luiza sofre com a violência e descaso das autoridades
A avenida João XXVIII, a principal via de acesso do bairro de Mãe Luiza, na Zona Leste de Natal, foi
fechada hoje das 8 às 9 horas da manhã durante um protesto dos moradores e comerciantes. Eles
cobraram das autoridades ações preventivas da polícia para coibir os constantes assaltos, assassinatos e
os casos de tráfico de droga envolvendo, principalmente, adolescentes.
Segundo a Associação dos Moradores, de janeiro a maio, foram registrados 21 homicídios. Durante o
protesto, em solidariedade, o comércio do bairro fechou as portas e suspendeu o atendimento.
Espigões avançam sobre área do Morro do Careca
Publicação: 23 de Setembro de 2006 às 00:00
Alex Régis

LOCAL - As obras de um dos prédios já estão adiantadas
Enquanto o novo Plano Diretor da Cidade não é aprovado pela Câmara Municipal, o mercado
imobiliário não perde tempo e investe em lotes para construção de condomínios verticais em áreas
adensáveis sem controle de gabarito na Vila de Ponta próximas ao Morro do Careca. O principal cartão
postal da cidade corre o risco de ficar escondido em meio a um paredão de edifícios.

110

Figura 25 – Amostra de conflitos na mídia em 2007 – Transporte e CAERN

Bilhetagem eletrônica gera polêmica
Publicação: 18 de Janeiro de 2007 às 00:00
Alex Régis

SISTEMA - Empresas entraram na justiça para não serem penalizadas
A bilhetagem eletrônica que ainda se encontra em fase de implementação no município de Natal, já está
gerando polêmica. Segundo a secretária-adjunta da Secretaria de Transporte e Trânsito Urbano (STTU),
Lúcia Rejane, as empresas de ônibus não esperaram a criação de um regulamento da prefeitura para dar
início às trocas das catracas. Atualmente, os ônibus já têm máquinas para a leitura dos cartões
magnéticos que asseguram a gratuidade aos idosos e deficientes físicos, mas a intenção dos empresários
é que a partir do dia primeiro de março os usuários do vale transporte passem a usar cartões
semelhantes.
Obra da Caern causa transtornos na av. Rio Branco
Publicação: 12 de Junho de 2007 às 00:00
Emanuel Amaral

ESGOTO - Comerciantes reclamam do vazamento e do mau cheiro
Comerciantes estabelecidos no final da avenida Rio Branco, na parte da Ribeira, estão revoltados com
os prejuízos contínuos de uma obra da Companhia de Águas e Esgotos do RN (Caern), realizada em
frente às suas lojas. Mesmo com a conclusão dos serviços, uma grande quantidade de esgoto corre pelas
calçadas das lojas, afastando os clientes e prejudicando os comerciantes.

111

Figura 26 – Amostra de conflitos na mídia em 2007 – Poluição ambiental e ETE Ponta Negra

Imunizadoras são suspeitas do desastre no rio Potengi
Publicação: 31 de Julho de 2007 às 00:00
João Maria Alves

MORTANDADE - Margens do rio Potengi ficaram cobertas de peixes e crustáceos
Um dos maiores desastres ambientais da história do Rio Grande do Norte resultou na morte de, pelo
menos, 40 toneladas de peixes e crustáceos entre os rios Jundiaí e Potengi. O trecho próximo ao bairro
dos Guarapes, em uma área localizada nos limites dos municípios de Natal, Macaíba e São Gonçalo do
Amarante, se tornou um cemitério a céu aberto de tainhas, siris, bagres, moreias e outros tipos de
pescado, por conta do que os pescadores chamaram de "água avermelhada e fedorenta" que os teria
deixado sem oxigênio.
MP é contra instalação de estações em Ponta Negra
Publicação: 08 de Novembro de 2007 às 00:00
O Ministério Público Estadual quer que seja anulada a resolução que autoriza a instalação de estações
de
tratamento
de
esgotos
individualizadas
e
particulares
em
Ponta
Negra.
A promotora de Defesa do Meio Ambiente Gilka da Mata encaminhou recomendação à secretária
municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (Semurb), Ana Míriam Machado, que também é presidente
do Conselho Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente (Conplam), dando um prazo de 15
dias para que o órgão anule a resolução 01/2007, que autoriza a instalação das estações de tratamento
de esgotos em Ponta Negra.
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Figura 27 – Amostra de conflitos na mídia em 2008 – Água e Trânsito

Falta d'água desespera moradores
Publicação: 21 de Fevereiro de 2008 às 00:00
Alex Régis

MARTÍRIO - Falta de água já começa a afetar a população como há 40 anos
Acordar de madrugada para juntar água em baldes. Essa é a rotina das pessoas que moram no Bairro
Nordeste, Felipe Camarão, e em outros bairros da capital que sofrem diariamente com o problema da
falta de água em Natal. Como é o caso da lavadeira Maria do Socorro Fonseca da Silva. "Tem dias que
consigo acordar de madrugada e pegar água, mas às vezes, nem de madrugada sobe água para a caixa e
eu que preciso lavar roupa para ganhar dinheiro tenho que ir para um poço que fica perto da minha
casa", disse Maria do Socorro, que mora no Bairro Nordeste
Problemas na avenida Bernardo Vieira continuam sem solução
Publicação: 09 de Outubro de 2008 às 00:00
Emanuel Amaral

CAOS - Mudanças feitas na avenida Bernardo Vieira não resolveram a lentidão no trânsito
As mudanças na avenida Bernardo Vieira foram feitas com o objetivo de desafogar um importante
trecho do trânsito da capital potiguar. Mas, passados oito meses desde a inauguração, parece que pouca
coisa mudou. Veículos de grande porte, como caminhões e carretas continuam a desacelerar o trânsito
no local.
"Fizeram uma faixa exclusiva para os ônibus, mas esqueceram dos outros veículos. Aí, ficam os carros
pequenos, as motos e os caminhões todos apertados em duas faixas estreitas. Nos horários de pico a
Bernardo Vieira se transforma numa grande confusão", disse o taxista Josimar Atanásio.
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Figura 28 – Amostra de conflitos na mídia em 2009 – Camelódromo e chuva

Ambulantes ameaçam fechar o camelódromo
Publicação: 25 de Abril de 2009 às 00:00
Junior Santos

Ambulantes foram para a frente da Semsur levando faixas
Os ambulantes que trabalham nos camelódromos do Alecrim e Cidade Alta, notificados para retirarem
das prateleiras os CDs e DVDs piratas, disseram ontem que a medida tomada pela Secretaria Municipal
de Serviços Urbanos (Semsur) gerará o enfraquecimento e o conseqüente fechamento do local. "Os
vendedores de Cds e Dvds são responsáveis hoje por muitos dos boxes ainda estarem em
funcionamento. Se não fossem eles muitos já tinha fechado as portas", afirmou o presidente da
associação do shopping popular, José Ubirajara de Lima.
Moradores cobram providências para os problemas das chuvas
Publicação: 13 de Maio de 2009 às 00:00
Cristiano Marques está cansado, não aguenta mais. Todo início de ano é a mesma coisa. O tempo frio e
as nuvens carregadas trazem também o medo. "Já comprei até andaimes pra guardar os móveis", diz,
enquanto aponta para a tábua que usa para impedir a entrada da água na sala de sua casa. Cristiano
mora nos arredores da Lagoa de São Conrado, em Dix-sept Rosado. Assim como ele, boa parte da
população de Natal já aprendeu a aceitar que tempo de chuva de fato não é tempo de bonança na
cidade.
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Figura 29 – Amostra de conflitos na mídia em 2010 – Buracos e Esgoto

"Buracos...só escapa quem voa"
Publicação: 19 de Novembro de 2010 às 00:00
Carla França – repórter
O conceito está na moda, em discursos e projetos do poder público e no planejamento urbano das
grandes cidades. O dicionário é claro ao fixar os significados da palavra. A realidade é que complica e
cria paradoxos. Em Natal, enquanto a "qualidade de mobilidade" parece ser dos buracos, crateras e
depressões nas ruas e avenidas - estão sempre aparecendo em pontos diferentes -; a faculdade de se
mover para a população motorizada, pelas mesmas razões, está seriamente prejudicada.
Aldair Dantas

Esgoto escorre pela praia e afasta banhistas e turistas
Publicação: 22 de Novembro de 2006 às 00:00

Joăo Maria Alves
SUJEIRA - Cartão Postal, praia de Ponta Negra, volta a ser alvo da poluição
Uma verdadeira anti-propaganda para a cidade que pretende divulgar suas belezas naturais em outros
estados e países como um paraíso tropical urbano. O que se vę em um certo ponto do calçadão de Ponta
Negra, próximo ŕ rua Francisco Gurgel vai contra os princípios básicos da preservação do meio
ambiente e da qualidade de vida. Várias vezes por dia uma cachoeira de esgoto corre livremente, em
direção ao mar, saindo de uma galeria pluvial. Há fortes indícios de que o problema é causado por
ligações clandestinas de esgoto.
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Figura 30 – Amostra de conflitos na mídia em 2010 – Lixões

MP constata aumento de lixões e aponta culpados
Publicação: 10 de Março de 2010 às 00:00
Através de um procedimento aberto para investigar o surgimento de lixões em Natal o Ministério
Público chegou à constatação de que eles estão se proliferando. Pior: isso estaria acontecendo não só
devido à ação de populares sem a cultura adequada da cidadania ou dos carroceiros que atuam na
cidade. Mas empresas privadas e a própria Prefeitura de Natal estariam utilizando os depósitos
irregulares para descarregar lixo.
Júnior Santos

Equipe da TN flagra caminhão da empresa BRA Distribuidora despejando lixo numa área da Chesf, no
bairro do Bom Pastor
"Os principais responsáveis são empresas que colocam seu lixo em terrenos baldios públicos e
privados, mas também há carroceiros, a própria população e as terceirizadas. Temos vários processos
com placas de caminhões de empresas terceirizadas jogando lixo em terrenos baldios", explica João
Batista Barbosa.

Durante o levantamento dos dados da pesquisa, foi possível observar a publicação de
matérias que apresentam o turismo como elemento principal para a cidade, imputando-lhe um
valor, assim como às opiniões dos turistas, que está acima do que lhe confere de fato. São
textos em que o próprio jornal apresenta um problema, colhendo depoimentos negativos de
turistas sobre a cidade - como se estes a conhecessem e à sua realidade, ou fossem
especialistas no assunto tratado -, mas que, no entanto, não se caracterizam como conflito,
pois não há uma denúncia ou reivindicação constituída. Esta postura, adotada pelos veículos
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de comunicação contribui para a formação da imagem vilanizada do turismo, como o gerador
de impactos negativos para a cidade.
Em outros casos, a própria cidade, se coloca em situação de inferioridade ao aceitar
que o Estado privilegie áreas de interesse turístico como se fossem mais importantes que as
demais, desconsiderando as demandas da população residente.
A seguir, uma amostra das matérias que ilustram alguns desses casos, nas figuras 31
a 35, com trechos grifados, identificando a supervalorização da atividade turística e as
contradições decorrentes disto.
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Figura 31 – Fragmento de matéria Esgoto – o turismo como prioridade20

Esgoto escorre pela praia e afasta banhistas e turistas
Publicação: 22 de Novembro de 2006 às 00:00
Joăo Maria Alves

SUJEIRA - Cartão Postal, praia de Ponta Negra, volta a ser alvo da poluição
Uma verdadeira anti-propaganda para a cidade que pretende divulgar suas belezas naturais em outros
estados e países como um paraíso tropical urbano. O que se vê em um certo ponto do calçadăo de Ponta
Negra, próximo à rua Francisco Gurgel vai contra os princípios básicos da preservaçăo do meio ambiente e
da qualidade de vida. Várias vezes por dia uma cachoeira de esgoto corre livremente, em direçăo ao mar,
saindo de uma galeria pluvial. Há fortes indícios de que o problema é causado por ligaçőes clandestinas de
esgoto.
Turistas e natalenses, comerciantes e banhistas observam atônitos a força da água imunda que desce da
tubulaçăo e sem qualquer obstáculo escorre pela areia, chegando até o mar. Os dejetos que aparecem
boiando săo a prova flagrante de que o que se vę năo é água de chuva, sem falar que a intensa cachoeira
surge independente de como esteja o clima, chova ou faça sol. A imundície e o mau cheiro causam mal estar
a todos os que freqüentam o ponto, mas parecem năo ser suficientes para causar o mesmo impacto nas
autoridades. O problema é antigo e năo é por falta de reclamaçăo que năo foi resolvido.
O carioca José Maurício de Sá Vasconcelos, relaçőes públicas, morou no exterior por 15 anos seguidos,
mas escolheu a cidade do sol para viver. Ele já conhecia Natal há cerca de oito anos e, desde entăo, vinha
fomentando a idéia de se mudar em definitivo, um sonho realizado há 15 dias. Mas Maurício acabou se
decepcionando com o descaso da prefeitura com alguns problemas, um contraste com a beleza da cidade
que tanto admira. "Eu amo esta terra. Saí de onde morava porque sempre sonhei em morar aqui. Quando
eu cheguei aqui, há oito anos, isso aqui era um paraíso".
O relaçőes públicas reconhece que seria impossível encontrar hoje em dia a mesma Natal pela qual se
apaixonara tanto tempo atrás. O crescimento da cidade e o progresso que instalou nos últimos tempos traria
também, fatalmente, problemas como a tal cachoeira de água suja. Mas, segundo ele, o poder público năo
tem se esforçado o suficiente para acompanhar o crescimento da capital. "As autoridades precisam entender
que năo é tăo difícil administrar Ponta Negra assim. No Rio de Janeiro os bairros săo vários e maiores. E o
que tinha disso lá já foi resolvido".
Em funçăo do feriado de ontem, a reportagem da TRIBUNA DO NORTE năo conseguiu falar com a chefia
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (Semurb). Mas foi informada pela assessoria de
imprensa que o problema é crônico e já bastante conhecido pelos técnicos da secretaria. Mesmo assim, foi
garantido que o supervisor de água, solo e ar, Jean Leite, será avisado novamente da reclamaçăo e ainda
hoje, deve mandar técnicos para o local a fim de reavaliarem a gravidade da situaçăo.
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Figura 32 – Fragmento de matéria Violência – o turimo como prioridade21

Empresários lutam contra violência em Ponta Negra
Publicação: 05 de Fevereiro de 2009 às 00:00
Anastácia Vaz

INSEGURANÇA - Policiamento em Ponta Negra não tem inibido a ação de bandidos que agem com
frequência
A situação de violência nos hotéis em Ponta Negra está insustentável. É o que dizem os donos e
proprietários deste tipo de estabelecimento, alvo cada vez mais frequente da bandidagem. Nos últimos dois
meses, sete deles foram assaltados, com armas apontadas para as cabeças de funcionários e turistas. Os
assaltos estão se concentrando na região da área non aedificandi, entre a avenida Engenheiro Roberto Freire
e a praia.
Prejuízo - Segundo Murilo Felinto, diretor executivo da Associação Brasileira da Indústria dos Hotéis do
Rio Grande do Norte - ABIH/RN, os assaltos criam um prejuízo imediato, mas um muito maior a longo
prazo. E isso precisa ser avaliado pelas autoridades. "O turista assaltado não volta mais. E é pior quando ele
chega na cidade onde mora e conta o que passou a vinte, trinta pessoas", disse. Mas ontem, uma reunião
feita com a PM, com operários do trade turístico, demonstra que a classe está se organizando. "Nós temos
que cobrar. Essa iniciativa de hoje é válida", disse.
"Precisamos ficar próximos, porque a informação nestas horas é um fator muito importante", disse o
capitão Antônio Marinho, comandante da Companhia de Turismo. Ele usa como exemplo o fato de muitos
vôos charteres terem chegado à cidade, sem que ele tivesse sido avisado. "A partir do momento em que fui
avisado, passamos a acompanhar o pessoal", explicou. Quanto ao policiamento ostensivo do local, o oficial
disse que Ponta Negra hoje é um local privilegiado, por dispor de tantas viaturas. E reiterou a importância
da observação dos hoteleiros sobre as regras de segurança.
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Figura 33 – Fragmento de matérias Policiamento e Mercado – o turismo como prioridade.22

Policiamento ostensivo nas praias será reforçado
Publicação: 10 de Janeiro de 2009 às 00:00

SEGURANÇA - Gustavo Carvalho reúne a cúpula da Polícia Militar
O Governo do Estado apresentou ontem o plano para intensificar, a partir de hoje, o policiamento nas praias
do Rio Grande do Norte, duplicando o número de motocicletas da Polícia Militar que já trafegam pelo litoral
com o objetivo de oferecer mais segurança aos veranistas e turistas. O número de 500 policiais diários que
já está nas praias receberá um reforço de outros 200 homens que vão trabalhar das 9h às 18h, horário de
maior movimento no litoral.
Esse efetivo será distribuído nas praias de Ponta Negra, Cotovelo, Pirangi do Norte, Pirangi do Sul,
Pirambuzios, Búzios, Tabatinga, Camurupim, Barreta, Tibau, Pipa, Sibaúma, Barra de Cunhaú. Também
receberão reforços as praias da Redinha, Santa Rita, Genipabu, Barra do Rio, Graçandu, Pitangui,
Jacumã, Porto Mirim, Muriú, Maxaranguape e Touros.

Mercados de Natal não recebem manutenção
Publicação: 20 de Novembro de 2010 às 00:00
No século passado, eles eram frequentados por públicos das classes mais abastadas e serviam de palco para
encontros de intelectuais e personalidades da cidade. Hoje, os mercados públicos de Natal, não lembram em
nada o apogeu do passado. O descaso público, a inadequação dos espaços e a falta de manutenção
periódica e segurança, afastam cada vez mais clientes e turistas. No mercado da Avenida Interventor Mário
Câmara (Av. 6), a situação é calamitosa.
A falta de manutenção no mercado é percebida a partir da fachada do prédio. A última pintura, realizada por
uma empresa vendedora de café, está desbotada e os comerciantes já nem lembram mais quando fora
realizada. "A prefeitura não investe na melhoria do mercado. O potencial turístico e cultural do mercado da
Av. 6 não é levado em consideração pelos gestores da Semsur e da prefeitura", analisa o comerciante
Ivanilson Ferreira que trabalha no mercado há 8 anos.
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Figura 34 – Fragmento de matéria ETE – o turismo como prioridade.23

Conselho dos Guarapes é contra Estação de Tratamento
Publicação: 12 de Novembro de 2010 às 00:00
O objetivo dos ministérios públicos Estadual e Federal em promover uma audiência pública, na manhã de
ontem, era fechar um amplo consenso em torno da nova opção de destino dos esgotos das zonas Sul e Oeste
de Natal, a futura Estação de Tratamento (ETE) dos Guarapes, que substituirá a antiga opção do emissário
submarino de Ponta Negra. Várias entidades se somaram favoráveis à mudança, porém uma moção de apoio
não foi formalizada porque o conselho comunitário do bairro se mostrou contrário à obra.
Alex Régis

Audiência pública discute questão da Estação de Tratamento
Os dois lembraram que o Guarapes tem se tornado "depósito de problemas" da cidade e que no terreno
disponibilizado pela Prefeitura à Caern, a comunidade espera há anos pela instalação de uma escola de
tempo integral. "A estação será lá porque lá não mora ninguém da classe A, não mora professor, não mora
engenheiro, não mora promotor, não mora governador. Como podemos garantir que tudo será devidamente
tratado?", declarou Elinton Duarte.
A promotora de Justiça Gilka da Mata e o procurador da República Fábio Venzon disseram compreender a
preocupação dos representantes do conselho, mas lembraram que as discussões a respeito da obra estão
apenas se iniciando e nada impede que sejam incluídas diversas contrapartidas em benefício da comunidade.
Os ministérios públicos, no entanto, acreditam que a solução encontrada, uma estação com tratamento
"terciário". "Toda população dos Guarapes vai ser beneficiada com esgotamento e tudo vai ser estudado com
a comunidade", enfatizou Gilka da Mata. A promotora destacou que o projeto anterior, do emissário
submarino, ainda levantava uma série de dúvidas e vinha se tornando cada vez mais oneroso. O valor
estimado pela Caern já estava em R$ 203 milhões, contra R$ 106 milhões previstos para a primeira etapa.
O procurador Fábio Venzon acrescentou: "Essa questão financeira é um dado importante, mas além disso
se acaba de vez com o risco de um acidente no emissário deixar, por exemplo, Ponta Negra 15 dias sem
ninguém poder tomar banho em suas águas. Algo assim iria se refletir negativamente por anos em nosso
turismo".
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Figura 35 – Fragmento de matéria Abastecimento de água – o turismo como prioridade24.

Abastecimento de água é irregular no Tirol
Publicação: 21 de Dezembro de 2010 às 00:00
Marco Carvalho - repórter
O historiador Luiz Queiroz Filho, 45 anos, e a auxiliar de serviço gerais Maria de Lourdes Queiroz, de 42,
passaram mais de quinze dias sem ver uma gota pingar na caixa d´água. Eles moram na praça Marechal
Deodoro, no bairro de Tirol, e disseram que a realidade afetou toda a vizinhança pela mesma quantidade de
tempo. "Ontem [domingo] foi que água teve força e subiu um pouco para a caixa", disse Luiz.
Caern garante reserva para período do verão
Com a chegada do verão e um tempo mais quente, um maior consumo de água é inevitável. Prevendo isso, a
Caern já se planeja e utiliza suas reservas durantes os meses de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro.
"Temos uma reserva de 20% em relação ao que utilizamos cotidianamente. E tal reserva é destinada
justamente aos meses do verão, quando o consumo é maior. Mas não podemos nos descuidar do
desperdício e estar sempre atento", afirmou o gerente regional Natal Sul da Caern, Lamarcos Teixeira.
Segundo ele os novos investimentos de R$ 13 milhões na 3ª adutora no Jiqui reforçará ainda mais o
fornecimento. "É o nosso principal reservatório de superfície e que tem a sua água destinada a toda região
Sul e Leste".
Lamarcos esclareceu que apesar da estiagem, os níveis dos reservatórios não preocupam. "Mesmo sem as
chuvas em uma quantidade satisfatória, mantivemos um bom nível dos mananciais. E com a nova adutora, o
fornecimento crescerá 500 metros cúbicos".
Praias
Quanto à migração da população para as praias, característica da estação, a Caern garantiu
tranquilidade. "Ano passado não recebemos nenhuma reclamação, esse ano a expectativa é a mesma". As
palavras de Lamarcos Teixeira refletem a confiança e a preparação do órgão para o verão.
"Durante esse período, fazemos uma preparação e reativamos alguns poços. Além disso, aqueles
investimentos já citados irão reforçar ainda mais o nosso trabalho". A produção per capta é intensificada já
no planejamento das cidades para o verão, com a utilização das reservas.
Substituição da rede afeta abastecimento em Natal
Um dos pontos levantados pelo morador é justamente a resposta do órgão ao problema. "As tubulações da
parte antiga da cidade como Tirol, Petrópolis e Rocas, por exemplo, têm ligações de ferro. Ao longo do
tempo, o diâmetro da tubulação é reduzido e acaba por impedir a passagem da água. Temos água, mas
enfrentamos problemas com essas conexões de ferro", justificou o gerente da região Natal Sul da Caern,
Lamarcos Teixeira.
Segundo ele, esse não é o caso de Mãe Luiza e o Planalto, onde o fornecimento é comprometido por outras
questões. "No Planalto estamos aguardando uma licitação da Prefeitura para ser adquirido um anel de
distribuição e assim poder transferir água do Reservatório 6 (R6) de Candelária, para o R9 em Felipe
Camarão. Assim, aquele bairro terá o fornecimento normalizado".
Já em Mãe Luiza, o gerente toca na velha tecla do desperdício. "Em 90% do bairro a água chega. Em meia
dúzia de ruas na parte mais alta, enfrentamos problemas com a pressão, que é comprometida pelo
desperdício. Muitos não tem hidrômetros e outros não têm reservatórios e, assim, não sabem o quanto
24
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realmente gastam".
O gerente esclareceu que as obras para a substituição da rede continuará em 2011 com recursos do PAC 2,
programa do governo federal para aceleração do crescimento.
Lamarcos acrescentou ainda que a direção do órgão já está estruturando o plano diretor de abastecimento. A
organização surge em face da nova realidade de crescimento imobiliário em Natal, já que muitos
condomínios residenciais estão em construção. "Temos que prever e nos preparar para fornecer essa água
para todos. O novo projeto prevê que importaremos água do interior do estado para suprir nossas
necessidades", declarou o gerente, esclarecendo que Punaú, a 60 quilômetro da capital, será a localidade de
onde o abastecimento virá.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir da década de 1980, quando o turismo se consolidou como uma atividade
econômica importante para o Rio Grande do Norte e, mais especificamente para Natal,
diversas foram as alterações do espaço urbano e dos hábitos e costumes da população
provenientes da adequação da cidade para o seu desenvolvimento. Deste momento em diante
começam a figurar na mídia impressa conflitos urbanos relacionados à atividade turística,
suscitando discussões a respeito do projeto PD/VC, e cuja impressão – do turismo como
responsável pelo surgimento dos conflitos urbanos em Natal – tem se mantido na memória da
população desde então.
Para compreender a relação da cidade com a atividade turística foi feito um estudo
acerca da urbanização de Natal, a forma como se deu e os fatores impulsionadores deste
processo. Desta forma, foi feito um breve histórico da cidade, a partir dos anos de 1920, com
o intuito de compreender a formação e o desenvolvimento de Natal, suas características e
peculiaridades.
Constatou-se que os problemas existentes na cidade, e muitos dos conflitos
identificados pela pesquisa, eram provenientes de situações ocorridas anteriormente, e cujos
impactos tiveram desdobramentos nos dias recentes. O aumento populacional iniciado com os
fluxos migratórios das grandes secas ocorridas no Estado, a chegada do grande contingente de
pessoas na época da Segunda Guerra Mundial, seguidos dos investimentos do Poder Público,
na industrialização do Estado, no incremento à construção civil para a construção de moradias
e, por fim, a atividade turística, trouxeram a Natal novas demandas que, ao longo do tempo,
não foram atendidas em sua totalidade, o que se configurou em um acúmulo de problemas a
serem percebidos posteriormente.
Lopes Júnior (2000, p.260), ressalta que o desenvolvimento do turismo potencializa
situações já existentes na história de Natal:
A cidade do prazer25 não é apenas produzida pelo desenvolvimento do turismo,
muito embora esse desenvolvimento contribua, na verdade, para explicitar e
potencializar algo que já estava latente, como elemento constitutivo da própria
história da urbanização da cidade.

A carência de estudos aprofundados acerca da relação conflituosa entre o turismo e a
cidade – na perspectiva da compreensão dos conflitos urbanos -, e dos fatos ocorridos durante
25

Denominação dada por Lopes Jr. a Natal, onde as praias, dunas e lagoas fornecem as imagens e lugares para a
sua produção como cidade turística. (LOPES JÚNIOR, 2000, p. 18)
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a urbanização de Natal propiciou a elaboração da ideia da atividade turística como fator
gerador dos conflitos urbanos da chamada “Cidade do Sol”. Neste processo, não foram
percebidas as relações de poder e dos interesses econômicos que atuavam e atuam em
diversas áreas, determinando os rumos a serem seguidos pelo Poder Público, empresariado e
população em geral. Para verificar a veracidade da imagem construída pela população local,
este estudo buscou identificar que tipo de relação havia entre os conflitos urbanos e a
atividade turística na cidade, divulgados através da mídia impressa.
Atendendo aos objetivos traçados para este trabalho foram mapeados, inicialmente,
os conflitos urbanos em Natal no período de 2006 a 2010, identificando-se as categorias em
que havia maior predominância de conflitos e sua frequência em cada Região Administrativa
da cidade, além da Via Costeira. Em seguida foram identificados os agentes presentes nestes
conflitos, e a relação de Denunciante x Denunciado existente entre eles. A partir da coleta e
tabulação destes dados, partiu-se para uma leitura associada dos dados do Relatório Conflitos
Urbanos de Natal – 1976/1986, buscando-se verificar as mudanças e/ou continuidades dos
eventos identificados nos dois momentos estudados. Por fim, atendendo ao último objetivo
determinado para esta pesquisa, foram identificados os conflitos urbanos que emergiram
durante o período de 2006 a 2010, diretamente relacionados à atividade turística em Natal.
A despeito do grande volume de dados coletados e apresentados nesta dissertação, é
necessário que se tenha em mente os recortes espacial e temporal determinados, e a adoção
das categorias de análise utilizadas no Relatório Conflitos Urbanos em Natal – 1976/1986.
Este estudo teve como foco conflitos urbanos com características específicas - relacionados à
atividade turística na cidade do Natal -, em um período específico, utilizando como base o
mesmo formulário adotado na pesquisa anterior. Estas características, que inicialmente podem
parecer limitadoras, tiveram, em si, um aspecto positivo que foi a manutenção do foco da
pesquisa: apesar da demora para encontrar os dados que atendessem a critérios rígidos como
os estabelecidos neste trabalho, os resultados alcançados fornecem segurança quanto à sua
veracidade, sem o risco de interpretações subjetivas, uma vez que tratam de documentos,
registros de denúncias e reivindicações ocorridas na cidade, expostas pela imprensa.
Analisando-se os dados referentes aos conflitos urbanos da cidade veiculados no
jornal de maior circulação diária do Estado (Tribuna do Norte), combinados às informações
acerca da urbanização de Natal, e aos dados da pesquisa anterior, conclui-se que o turismo
não é o agente causador dos conflitos urbanos em Natal. Desta forma, é lícito afirmar que o
surgimento dos conflitos urbanos em Natal, com base nas notícias veiculadas na mídia
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impressa entre 2006 e 2010, não está diretamente relacionado ao crescimento da atividade
turística na cidade.
Este estudo buscou desmistificar a relação do turismo versus cidade, em que se
apresentam comumente posições opostas – a visão messiânica, em que o turismo aparece
como a solução para quaisquer problemas da cidade, e a visão vilanizada, em que o turismo
surge como causador desses mesmos problemas. Ao se confirmar a hipótese proposta,
percebe-se que a relação existente é a de corresponsabilidade, em que tanto o Estado quanto a
Sociedade Civil, têm participação na construção do espaço turístico e, por conseguinte, têm
sua parcela de responsabilidade no surgimento dos conflitos urbanos, seja por participação
efetiva, conivência ou por omissão.
É

importante

observar

a

atuação

de

forças

diferentes

neste

jogo

de

crescimento/desenvolvimento da cidade. Durante os dois períodos estudados percebe-se a
presença de eventos que se transformaram em conflitos, se configuraram em movimentos
sociais, e, apesar de aparentemente, ou momentaneamente solucionados, emergem novamente
nos noticiários da cidade, comprovando o movimento cíclico que se reproduz durante os jogos
de interesses de cada momento político. Os conflitos relacionados à Via Costeira e aos
espigões de Ponta Negra, que eclodiram em movimentos sociais urbanos, voltam aos jornais
mostrando que ainda há muito a ser feito pelos agentes interessados. O conflito da construção
do hotel da BRA, apesar de não ter se desdobrado em movimento social, ressurge assim como
os outros, pressionando o Estado a flexibilizar ainda mais suas leis para atender aos interesses
do capital.
As reações dos movimentos sociais urbanos ocorridas em Natal reforçam que a
participação popular, é, sim, de fundamental importância para a determinação de parâmetros
para a atuação do Estado e do empresariado. É a partir da apropriação que a população
residente se faz presente e se faz ouvir pelo poder público, se não obtendo pleno êxito em seus
intentos, ao menos atuando diretamente para que a população seja ouvida e seus direitos
respeitados.
Segundo Lefebvre (1978, p.165),
La apropriación no arrasa, sino que transforma la naturaleza – el cuerpo y la vida
biológica, el tiempo y el espacio dados – em bienes humanos. La apropriación es la
meta, el sentido, la finalidad de la vida social. Sin la apropriación, la dominación
técnica sobre la naturaleza tiende a ló absurso, a medida que crece. Sin la
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apropriación, puede haber crecimineto econômico y técnico, pero el desarrollo
social propriamente dicho se mantiene nulo.26

Considera-se que este estudo possa contribuir para a compreensão dos impactos
negativos do turismo sobre os destinos turísticos, possibilitando, assim, uma reflexão maior
sobre a questão, e a criação de mecanismos ou proposições para uma atividade turística que se
desenvolva, respeitando o patrimônio cultural da cidade. Para tanto, é necessário continuar os
estudos para compreender as conseqüências dessa relação conflituosa, que transforma, ilude e
desengana aos que atuam nesse universo.
Reconhecendo-se a dinâmica da atividade turística, para que se possa compreender a
dimensão das alterações promovidas na cidade, de uma forma geral, e no cotidiano da
população residente, de forma mais específica, sugere-se que se aprofunde este estudo,
diversificando-se as fontes de dados, priorizando-se as que não tenham relação direta com a
atividade turística, mas que revelem o dia a dia da população, suas necessidades e seus
anseios. É importante estabelecer o grau de atuação da atividade turística no cotidiano da
população: até que ponto o turismo é herói? até que ponto ele é vilão? Como é a Natal do dia
a dia? Como é a Natal turística? Quais as diferenças entre elas e por que existem? Quem
determina o futuro da cidade e a quem este futuro atende? É preciso compreender os
bastidores e se desvencilhar da imagem idílica da “Cidade do Sol” para desvendar os
meandros da atividade político-econômica que aparentemente rege a cidade, e só assim,
perceber o que ela representa de fato.
Ao fim deste trajeto, conclui-se que, do ponto de vista econômico, da projeção da
cidade no cenário nacional e internacional, da sua configuração em destino turístico de grande
demanda, os objetivos traçados pelos agentes interessados, no meio turístico denominados de
stakeholders, foram atingidos: Natal mudou, cresceu, desenvolveu-se nos mais diversos
aspectos, porém, a concentração de ações voltadas para o desenvolvimento do turismo na
cidade, a despeito das demandas da população residente, propiciou o acúmulo dos diversos
tipos de problemas no cotidiano da cidade. Problemas estes que se transformaram em
conflitos urbanos e, alguns, em movimentos sociais urbanos.
A síntese deste trabalho revela a existência de 1.451 conflitos urbanos presentes na
mídia impressa durante 2006 a 2010, sendo, 59 ocorrências diretamente relacionadas à
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A apropriação não destrói, mas transforma a natureza – o corpo e a vida biológica, o tempo e o espaço dados –
em bens humanos. A apropriação é a meta, o sentido, a funcionalidade da vida social. Sem a apropriação, a
dominação técnica sobre a natureza tende ao absurdo na medida em que cresce. Sem a apropriação, pode haver
crescimento econômico e técnico, mas o desenvolvimento social propriamente dito se mantém nulo. Tradução
própria.
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atividade turística na cidade. Percebe-se que, quantitativamente, a relação do turismo com o
surgimento dos conflitos urbanos é pouco significativa.
A despeito dos números apontados no levantamento de dados, e que confirmam a
hipótese proposta, há que se considerar a atuação do turismo no cotidiano da população
residente, seus impactos sociais, econômicos e culturais, tais como: alterações de hábitos,
espetacularização da cultura e reconfiguração urbana, impactos diretamente relacionados com
a atividade. Dentre os que se relacionam de maneira indireta, mas que provocam impacto de
igual ou maior proporção que os citados anteriormente, estão a especulação imobiliária, a
prostituição e consumo de drogas, que emergem através de qualquer atividade que promova
grande fluxo humano e financeiro.
De posse de todas estas informações, e, reconhecendo-se a existência dos interesses
políticos que predominam na relação entre o turismo e a cidade, demonstrada no surgimento e
na reincidência de conflitos urbanos em Natal, resta saber se a população residente continuará
se deixando conduzir por discursos muitas vezes desconectados da realidade, ou se optará por
se apropriar de seu espaço e de seus direitos de cidadãos, abraçando a luta por melhores
condições de vida e pelo respeito à sua cultura.
Qual será a história que Natal vai querer contar?
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APÊNDICE A - Cronometragem de tempo para o levantamento de dados
Tempo de deslocamento até o jornal Tribuna do Norte – 40min
1) Tempo de acesso da portaria até a sala do arquivo – 1min50s
2) Tempo de preparação para o manuseio do arquivo – 2min
3) Tempo médio de leitura de jornal sem matéria relacionada aos conflitos urbanos
destacados para avaliação – 2min
4) Tempo de médio de leitura de jornal com matéria erroneamente relacionada a
conflitos urbanos – 5min
5) Tempo médio de leitura de matéria relacionada a conflitos urbanos – 2min30s
6) Tempo médio de transcrição de matéria relacionada a conflitos urbanos – 4min30s
7) Tempo médio de consulta total por dia – 4h
8) Média de matérias lidas por dia – 12 matérias
9) Média de matérias relacionadas por mês – 16 matérias
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APÊNDICE B - Formulário de pesquisa

CONFLITOS URBANOS E AMBIENTAIS EM NATAL – 2000 A 2010 (PPGAU/UFRN)
JORNAL
PESQUISADOR (A)
TÍTULO
ENVOLVIDOS

DATA: __/__/2011

INÍCIO: ____h___min

FIM:

____h___min

BAIRRO

RESUMO

TIPOS DE CONFLITO
Uso
apropriação
espaço

e
do

Uso de bens e
serviços

Em relação
ações

às

políticas

desenvolvidas

( ) Posse da terra
( ) Apropr. do espaço para fins comerciais

( ) Moradia
( ) Urbanização
( ) Regulamentos do uso do solo

(
(
(
(
(
(
(
(

(
(
(
(
(
(
(

) Transporte
( ) Pavimentação
) Iluminação
( ) Sinalização
) Limpeza pública
( ) Saneamento
) Equip. Segurnça
( ) Equip. saúde
) Equip. Educação
( ) Área de lazer
) WC público
( ) Pontes
) Abastecimento d’água
) Pela participação da comunidade na gestão urbana

) Manutenção de vias
) Cemitério
) Mercado / centro comercial
) Correios
) Igrejas
) Dist. de gás
) Bancos

( ) Em oposição à ação urbanística
( ) Em oposição às medidas governamentais

pelo Estado

(
) Nível
federal

(
) Nível
estadual

( ) Nível municipal

Deterioração das

( ) Deterioração do meio ambiente

condições de vida

( ) Violência urbana

( ) Violência relacionada ao turismo
( ) Xenofobia
( ) Drogas
( ) Prostituição
( ) Turismo sexual

( ) Deterioração súbita das condições de vida

Degradação

( ) Relacionada ao turismo

( ) Relacionada a outro tipo de atividade

ambiental
(
foto

) Matéria com

( ) Erosão

( ) Desmatamento

( ) Despejo de resíduos (esgoto)

Outro tipo de conflito em relação à questão urbana?

Outro tipo de conflito relacionado ao turismo?

( ) Queimada

( ) Lixo

(
) Assoreamento de
rios/lagoas (aterro)

( ) Obstrução da paisagem
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APÊNDICE C - Gráficos e tabelas conflitos urbanos em Natal 2006 a 2010

TABELAS 2006
Tabela 16 - Resumo de dados – ano 2006
RESUMO DE DADOS – ANO 2006
Categ. de anál./mês

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Total

Uso e apropr. solo

03

01

05

00

00

04

01

01

02

00

03

07

27

Uso bens e serviços

04

22

07

12

09

11

03

13

02

01

04

11

99

02

00

02

03

00

01

05

00

02

02

00

08

25

06
(3t)

04

16
(16t)

15
(14t)

03

Em rel. ações polít.
desenvolv. pelo
Estado
Deterior. condições
de vida

72
(33t)
13
03
48
Degrad. ambiental
05
02
01
00
01
02
03
09
05
04
(4t)
(1t)
(5t)
20
31
30
32
18
271
Total
29
13
18
12
17
17
34
(3t)
(16t)
(14t)
4t
1t
(38t
Os números apresentados entre parênteses e acompanhados pela letra t, referem-se ao total de eventos, dentro do universo apresentado, relacionados à atividade turística.
Fonte: Dados da pesquisa, 2012.
03

06

02

03

05

Tabela 17 - Conflitos por região administrativa – 2006
CONFLITOS POR REGIÃO ADMINISTRATIVA - 2006
REGIÃO NORTE
REGIÃO SUL
REGIÃO LESTE
REGIÃO OESTE

10
72
33
03

VIA COSTEIRA
GERAL

13
26
Fonte: Dados da pesquisa, 2012.

05

04
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Gráfico 2 - Conflitos por região administrativa – 2006

CONFLITOS POR REGIÃO ADMINISTRATIVA - 2006
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Fonte: Dados da pesquisa, 2012.
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Tabela 18 - Síntese (agentes de conflitos) 2006
SÍNTESE (AGENTES DE CONFLITOS) 2006
ESTADO
POPULAÇÃO RESIDENTE
POPULAÇÃO ORGANIZADA
EMPRESARIADO
TURISTAS

257
71
53
36
07
Fonte: Dados da pesquisa, 2012.

Tabela 19 - Atuação dos agentes dos conflitos - 2006
ATUAÇÃO DOS AGENTES DOS CONFLITOS – 2006
DENUNCIANTE X DENUNCIADO 2006
ESTADO X SOCIEDADE CIVIL
ESTADO X ESTADO
ESTADO X ESTADO+SOCIEDADE CIVIL
SOCIEDADE CIVIL X ESTADO
SOCIEDADE CIVIL X SOCIEDADE CIVIL
SOCIEDADE CIVIL X SOCIEDADE CIVIL+ESTADO
SOCIEDADE CIVIL+ESTADO X ESTADO
SOCIEDADE CIVIL+ESTADO X SOCIEDADE CIVIL
SOCIEDADE CIVIL+ESTADO X SOCIEDADE CIVIL+ESTADO
TOTAL DO ANO

TOTAL
13
14
01
106
03
02
07
07
00
153
Fonte: Dados da pesquisa, 2012.
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Gráfico 3 - Atuação dos agentes dos conflitos (denunciante x denunciado) 2006

ATUAÇÃO DOS AGENTES DOS CONFLITOS (DENUNCIANTE X DENUNCIADO) 2006
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Fonte: Dados da pesquisa, 2012.
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MAPAS 2007
Tabela 20 - Resumo de dados – ano 2007
RESUMO DE DADOS – ANO 2007
Categ.
análise/mês
Uso e apropr. do
solo
Uso bens e
serviços
Em rel. ações
polít.desenvolv.
pelo Estado
Deterior. condições
de vida
Degrad.ambiental

Total

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Total

00

02

09

06

09

11

04

02

01

01

00

02

47

21

01

05

06

08

09

04

04

05

04

04

11

82

02

02

04

00

00

00

05

00

01

01

03

01

19

00

03

03

04

05

11

03

22

08

02

00

00

61

05
(1t)

00

06
(3t)

04
(2t)

02
(2t)

01

02

22
(1t)

04

01

01

03

51
(09t)

28
(1t)

08

27
(3t)

20
(2t)

24
(2t)

32

18

19

09

08

17

50
(1t)

260
(10t

Os números apresentados entre parênteses e acompanhados pela letra t, referem-se ao total de eventos, dentro do universo apresentado, relacionados à atividade turística.
Fonte: Dados da pesquisa, 2012.
Tabela 21 - Conflitos por região administrativa - 2007
CONFLITOS POR REGIÃO ADMINISTRATIVA – 2007
REGIÃO NORTE
REGIÃO SUL
REGIÃO LESTE
REGIÃO OESTE
VIA COSTEIRA
GERAL

07
46
28
05
10
63
Fonte: Dados da pesquisa, 2012.
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Gráfico 4 - Conflitos por região administrativa – 2007

CONFLITOS POR REGIÃO ADMINISTRATIVA - 2007
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Fonte: Dados da pesquisa, 2012.
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Tabela 22 – Síntese (agentes de conflitos) 2007
SÍNTESE (AGENTES DE CONFLITOS) 2007
ESTADO
POPULAÇÃO RESIDENTE
POPULAÇÃO ORGANIZADA
EMPRESARIADO
TURISTAS

268
64
26
50
02
Fonte: Dados da pesquisa, 2012.

Tabela 23 – Atuação dos agentes dos conflitos - 2007
ATUAÇÃO DOS AGENTES DOS CONFLITOS - 2007
DENUNCIANTE X DENUNCIADO 2007
ESTADO X SOCIEDADE CIVIL
ESTADO X ESTADO
ESTADO X ESTADO+SOCIEDADE CIVIL
SOCIEDADE CIVIL X ESTADO
SOCIEDADE CIVIL X SOCIEDADE CIVIL
SOCIEDADE CIVIL X SOCIEDADE CIVIL+ESTADO
SOCIEDADE CIVIL+ESTADO X ESTADO
SOCIEDADE CIVIL+ESTADO X SOCIEDADE CIVIL
SOCIEDADE CIVIL+ESTADO X SOCIEDADE CIVIL+ESTADO
TOTAL DO ANO

TOTAL
06
21
02
102
00
06
00
23
00
160
Fonte: Dados da pesquisa, 2012.
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Gráfico 5 - Atuação dos agentes dos conflitos (denunciante x denunciado)

ATUAÇÃO DOS AGENTES DOS CONFLITOS (DENUNCIANTE X DENUNCIADO) 2007
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Fonte: Dados da pesquisa, 2012..
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MAPAS 2008
Tabela 24 – Resumo de dados – ano 2008
RESUMO DE DADOS – ANO 2008
Categ. de
análise/mês

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Total

Uso e apropr. do solo

03

01

00

00

02

0

00

00

01

02

06

01

16

Uso bens e serviços

08

07

12

15

14

7

07

09

03

12

08

07

119

01

02

06

00

01

4

01

00

00

01

02

00

18

04

06

01

03

02

3

02

06

02

04

05

01

39

03

01

Em rel. ações
polít.desenv.pelo
Estado
Deterior.das condições
de vida

02
01
01
07
02
17
00
0
00
00
(1t)
(1t)
20
209
TOTAL
16
19
20
19
4
10
15
07
20
28
11
(1t)
(1t)
Os números apresentados entre parênteses e acompanhados pela letra t, referem-se ao total de eventos, dentro do universo apresentado, relacionados à atividade turística.
Fonte: Dados da pesquisa, 2012.

Degrad.ambiental

00

Tabela 25 – Conflitos por região administrativa - 2008
CONFLITOS POR REGIÃO ADMINISTRATIVA – 2008
REGIÃO NORTE
REGIÃO SUL
REGIÃO LESTE
REGIÃO OESTE
VIA COSTEIRA
GERAL

25
47
21
10
02
37
Fonte: Dados da pesquisa, 2012.
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Gráfico 6 - Conflitos por região administrativa - 2008

CONFLITO POR REGIÃO ADMINISTRATIVA - 2008
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VIA COSTEIRA

GERAL

151

Tabela 26 – Síntese (agentes de conflitos) 2008
SÍNTESE (AGENTES DE CONFLITOS) 2008
ESTADO
POPULAÇÃO RESIDENTE
POPULAÇÃO ORGANIZADA
EMPRESARIADO
TURISTAS

168
74
42
23
04
Fonte: Dados da pesquisa, 2012.

Tabela 27 - Atuação dos agentes dos conflitos - 2008
ATUAÇÃO DOS AGENTES DOS CONFLITOS – 2008
DENUNCIANTE X DENUNCIADO 2008
ESTADO X SOCIEDADE CIVIL
ESTADO X ESTADO
ESTADO X ESTADO+SOCIEDADE CIVIL
SOCIEDADE CIVIL X ESTADO
SOCIEDADE CIVIL X SOCIEDADE CIVIL
SOCIEDADE CIVIL X SOCIEDADE CIVIL+ESTADO
SOCIEDADE CIVIL+ESTADO X ESTADO
SOCIEDADE CIVIL+ESTADO X SOCIEDADE CIVIL
SOCIEDADE CIVIL+ESTADO X SOCIEDADE CIVIL+ESTADO
TOTAL DO ANO

TOTAL
05
15
0
112
0
03
02
03
00
140
Fonte: Dados da pesquisa, 2012.
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Gráfico 7 - Atuação dos agentes dos conflitos (denunciante x denunciado) 2008

ATUAÇÃO DOS AGENTES DOS CONFLITOS (DENUNCIANTE X DENUNCIADO) 2008
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Fonte: Dados da pesquisa, 2012.
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MAPAS 2009
Tabela 28 - Resumo de dados – ano 2009
RESUMO DE DADOS – ANO 2009
Categ. de análise/mês

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Total

Uso e apropr. do solo

00

01

00

01

00

00

08

01

02

03

00

02

18

Uso bens e serviços

04

11

15

06

08

06

26

29

28

15

24

19

211

01

03

02

10

03

01

00

02

02

00

00

06

30

03

08
(3t)

09
(5t)

05

04

02

13

02

03

02

11

05

67
(8t)

00

01

04

02

02

01

04

05

06

02

05

03

35

Em relação a ações
políticas desenvolvidas
pelo Estado
Deterior. das condições
de vida
Degrad. ambiental

24
30
361
24
17
10
51
39
41
22
40
35
(3t)
(5t)
(8t)
Os números apresentados entre parênteses e acompanhados pela letra t, referem-se ao total de eventos, dentro do universo apresentado, relacionados à atividade turística.
Fonte: Dados da pesquisa, 2012.
TOTAL

08

Tabela 29 – Conflitos por região administrativa - 2009
CONFLITOS POR REGIÃO ADMINISTRATIVA – 2009
REGIÃO NORTE
REGIÃO SUL
REGIÃO LESTE
REGIÃO OESTE
VIA COSTEIRA
GERAL

21
47
49
15
01
88
Fonte: Dados da pesquisa, 2012.
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Gráfico 8 - Conflitos por região administrativa – 2009

CONFLITOS POR REGIÃO ADMINISTRATIVA - 2009
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Fonte: Dados da pesquisa, 2012.
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Tabela 30 - Síntese (agentes de conflitos) 2009
SÍNTESE (AGENTES DE CONFLITOS) 2009
ESTADO
POPULAÇÃO RESIDENTE
POPULAÇÃO ORGANIZADA
EMPRESARIADO
TURISTAS

268
122
68
36
04
Fonte: Dados da pesquisa, 2012.

Tabela 31 - Atuação dos agentes dos conflitos - 2009
ATUAÇÃO DOS AGENTES DOS CONFLITOS - 2009
DENUNCIANTE X DENUNCIADO 2009
ESTADO X SOCIEDADE CIVIL
ESTADO X ESTADO
ESTADO X ESTADO+SOCIEDADE CIVIL
SOCIEDADE CIVIL X ESTADO
SOCIEDADE CIVIL X SOCIEDADE CIVIL
SOCIEDADE CIVIL X SOCIEDADE CIVIL+ESTADO
SOCIEDADE CIVIL+ESTADO X ESTADO
SOCIEDADE CIVIL+ESTADO X SOCIEDADE CIVIL
SOCIEDADE CIVIL+ESTADO X SOCIEDADE CIVIL+ESTADO
TOTAL DO ANO

TOTAL
24
12
0
158
05
13
06
01
01
220
Fonte: Dados da pesquisa, 2012.

156

Gráfico 9 - Atuação dos agentes dos conflitos (denunciante x denunciado) 2009

ATUAÇÃO DOS AGENTES DOS CONFLITOS (DENUNCIANTE X DENUNCIADO) 2009
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Fonte: Dados da pesquisa, 2012.
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MAPAS 2010
Tabela 32 – Resumo de dados – ano 2010
RESUMO DE DADOS – ANO 2010
Categ.de análise/mês

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Total

Uso e apropr. do solo

06

03

04

06

02

01

08

08

04

05

01

05

53

Uso bens e serviços

16

04

05

13

23

12

16

17

05

10

11

06

138

06

06

03

04

00

02

06

05

02

02

08

00

44

06

03

04

11

10

03

02

02

01

10

01

03

56

11
(2t)

08

05

08

06

05

01

02

03

07

02

01
(1t)

59
(3t)

Em rel. ações
polít.desenv.pelo
Estado
Deterior. condições
de vida
Degrad. ambiental

45
15
350
24
21
42
41
23
33
34
15
34
23
(2t)
(1t)
(3t)
Os números apresentados entre parênteses e acompanhados pela letra t, referem-se ao total de eventos, dentro do universo apresentado, relacionados à atividade turística.
Fonte: Dados da pesquisa, 2012.
TOTAL

Tabela 33 - Conflitos por região administrativa - 2010
CONFLITOS POR REGIÃO ADMINISTRATIVA – 2010
REGIÃO NORTE
REGIÃO SUL
REGIÃO LESTE
REGIÃO OESTE
VIA COSTEIRA
GERAL

21
59
63
37
06
28
Fonte: Dados da pesquisa, 2012.
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Gráfico 10 - Conflitos por região administrativa – 2010

CONFLITOS POR REGIÃO ADMINISTRATIVA - 2010
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Tabela 34 - Síntese (agentes de conflitos) - 2010
SÍNTESE (AGENTES DE CONFLITOS) 2010
ESTADO
POPULAÇÃO RESIDENTE
POPULAÇÃO ORGANIZADA
EMPRESARIADO
TURISTAS

294
107
45
49
01
Fonte: Dados da pesquisa, 2012.

Tabela 35 - Atuação dos agentes dos conflitos - 2010
ATUAÇÃO DOS AGENTES DOS CONFLITOS – 2010
DENUNCIANTE X DENUNCIADO 2010
ESTADO X SOCIEDADE CIVIL
ESTADO X ESTADO
ESTADO X ESTADO+SOCIEDADE CIVIL
SOCIEDADE CIVIL X ESTADO
SOCIEDADE CIVIL X SOCIEDADE CIVIL
SOCIEDADE CIVIL X SOCIEDADE CIVIL+ESTADO
SOCIEDADE CIVIL+ESTADO X ESTADO
SOCIEDADE CIVIL+ESTADO X SOCIEDADE CIVIL
SOCIEDADE CIVIL+ESTADO X SOCIEDADE CIVIL+ESTADO
TOTAL DO ANO

TOTAL
16
31
02
118
0
03
05
02
01
178
Fonte: Dados da pesquisa, 2012.
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Gráfico 11 - Atuação dos agentes dos conflitos (denunciante x denunciado) 2010

ATUAÇÃO DOS AGENTES DOS CONFLITOS (DENUNCIANTE X DENUNCIADO) 2010
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Fonte: Dados da pesquisa, 2012.
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MAPEAMENTO GERAL DE 2006 A 2010
Tabela 36 - Conflitos por categoria – 2006 a 2010
CONFLITOS POR CATEGORIA – 2006 A 2010
Categ. de análise/ano
Uso e apropr. do solo
Uso bens e serviços
Em rel. ações polít. desenv. pelo Estado

2006
27
99
25

2007
47
82
19

2008
16
119
18

2009
18
211
30

2010
53
138
44

TOTAL
161
649
136

Deterior. das condições de vida

72 (33tur)

61

39

67 (08tur)

56

295 (41tur)

Degrad. ambiental

48 (5tur)

51 (09tur)

17 (1tur)

59 (3tur)

210 (18tur)

35

%
11,09
44,72
9,37
20,33
(2,8tur)
14,47
(1,30tur)

TOTAL
271
260
209
361
350
1.451 (60tur)
Os números apresentados entre parênteses e acompanhados pela letra t, referem-se ao total de eventos, dentro do universo apresentado, relacionados à atividade turística.
Fonte: Dados da pesquisa, 2012.
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Gráfico 12 - Conflitos presentes – 2006 a 2010

CONFLITOS PRESENTES - 2006 a 2010
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Fonte: Dados da pesquisa, 2012.
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Tabela 37 - Conflitos relacionados ao turismo – 2006 a 2010
CONFLITOS RELACIONADOS AO TURISMO – 2006 A 2010
CATEGORIA/ANO
Deterioração das condições de vida
Degradação ambiental

2006
2007
33
00
05
09
Fonte: Dados da pesquisa, 2012.

2008
00
01

2009
08
00

2010
00
03
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Gráfico 13 - Conflitos relacionados ao turismo
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Fonte: Dados da pesquisa, 2012.
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Tabela 38 - Agentes de conflitos – 2006 a 2010
AGENTES DE CONFLITOS – 2006 A 2010
Categ. análise
ESTADO
POPULAÇÃO RESIDENTE
POPULAÇÃO ORGANIZADA
EMPRESARIADO
TURISTAS

2006
257
71
53
36
07

2007
2008
268
168
64
74
26
42
50
23
02
04
Fonte: Dados da pesquisa, 2012.

2009
268
122
68
36
04

2010
294
107
45
49
01

TOTAL
1255 (86,49%)
438 (30,18%)
234 (16,12%)
194 (13,37%)
18 (1,2%)

Tabela 39 - Conflitos por região administrativa – 2006 a 2010
CONFLITOS POR REGIÃO ADMINISTRATIVA – 2006 A 2010
LOCAL

2006

2007

2008

2009

2010

REGIÃO ADM. NORTE

10 (6,36%)

07 (4,4%)

25 (17,60%)

21 (9,50%)

21 (9,81%)

84

(9,4%)

REGIÃO ADM. SUL

72 (45,85%)

46 (28,93%)

47 (33,09%)

47 (21,26%)

59 (27,57%)

271

(30,34%)

REGIÃO ADM. LESTE

33 (21%)

28 (17,61%)

21 (14,78%)

49 (22,17%)

63 (29,43%)

194

(21,72%)

REGIÃO ADM. OESTE

03 (2%)

05 (3,14%)

10 (7,04%)

15 (6,78%)

37 (17,28%)

70

(7,83%)

13 (8,2%)

10 (6,28%)

02 (1,40%)

01 (0,45%)

06 (2,80%)

32

(3,58%)

26 (16,56%)

63 (39,63%)

37 (26,05%)

88 (39,81%)

28 (13,08%)

242

(27,09%)

157

159

221

214

VIA COSTEIRA
GERAL
TOTAL/ ANO

142
Fonte: Dados da pesquisa, 2012.

TOTAL LOCAL

893
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Gráfico 14 - Conflitos por região administrativa – 2006 a 2010

CONFLITOS POR REGIÃO ADMINISTRATIVA – 2006 A 2010
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Tabela 40 - Atuação dos agentes dos conflitos – geral 2006 a 2010
ATUAÇÃO DOS AGENTES DOS CONFLITOS – GERAL 2006 A 2010
DENUNCIANTE
EMPRESARIADO
ESTADO
ESTADO
ESTADO
ESTADO
ESTADO
POP.ORG
POP.ORG
POP.RESID
POP.RESID
POP.ORG+EMPRESARIADO+ESTADO
POP.ORG+ESTADO
POP.ORG+ESTADO
POP.RESID
POP.RESID+EMPRESARIADO+TURISTAS
POP.RESID+EMPRESARIADO
POP.RESID+ESTADO
POP.RESID+POP.ORG
POP.RESID+TURISTAS
POP.RESID+TURISTAS+ESTADO
ESTADO
POP.ORG
POP.ORG+EMPRESARIADO
POP.RESID
POP.RESID+TURISTAS
EMPRESARIADO+TURISTAS
ESTADO+EMPRESARIADO
POP.RESID+ESTADO
POP.RESID+POP.ORG
POP.ORG
POP.RESID
POP.RESID

DENUNCIADO
ESTADO
EMPRESARIADO
ESTADO
POP.RESID
TURISTAS
ESTADO+EMPRESARIADO
ESTADO
TURISTAS
ESTADO
EMPRESARIADO
ESTADO
EMPRESARIADO
ESTADO
POP.ORG+ESTADO
ESTADO
ESTADO
ESTADO
ESTADO
ESTADO+POP.ORG
ESTADO
POP.ORG
EMPRESARIADO+ ESTADO
ESTADO
EMPRESARIADO+ ESTADO
ESTADO
ESTADO
EMPRESARIADO
EMPRESARIADO
ESTADO+EMPRESARIADO
POP.RESID+EMPRESARIADO
POP.RESID+ESTADO
POP.RESID

TOTAL
78
23
93
16
2
3
150
1
308
3
1
31
7
5
2
21
10
25
1
2
22
4
2
13
5
4
1
2
1
1
3
3
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POP.RESID+ESTADO
POP.RESID+ESTADO
POP.RESID+ESTADO
TURISTAS
ESTADO

EMPRESARIADO+ESTADO
POP.ORG
POP.RESID
ESTADO
EMPRESARIADO+POP.RESID
Fonte: Dados da pesquisa, 2012.

2
1
1
1
1

Tabela 41 - Síntese da atuação dos agentes dos conflitos – 2006 a 2010
SÍNTESE DA ATUAÇÃO DOS AGENTES DOS CONFLITOS - 2006 A 2010
DENUNCIANTE X DENUNCIADO 2006 A 2010
TOTAL
%
ESTADO x SOCIEDADE CIVIL
64
7,52
ESTADO x ESTADO
93
10,92
ESTADO x ESTADO+SOCIEDADE CIVIL
05
0,58
SOCIEDADE CIVIL x ESTADO
596
70,03
SOCIEDADE CIVIL x SOCIEDADE CIVIL
08
0,94
SOCIEDADE CIVIL x SOCIEDADE CIVIL+ESTADO
27
3,17
SOCIEDADE CIVIL+ESTADO x ESTADO
20
2,35
SOCIEDADE CIVIL+ESTADO x SOCIEDADE CIVIL
36
4,23
SOCIEDADE CIVIL+ESTADO x SOCIEDADE CIVIL+ESTADO
02
0,23
TOTAL DO PERÍODO
851
Considera-se como Sociedade Civil os componentes dos grupos População Organizada, População Residente, Empresariado e Turistas.Fonte: Dados da pesquisa, 2012.
Elaboração própria.
Fonte: Dados da pesquisa, 2012.
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Gráfico 15 - Atuação dos agentes de conflitos (denunciante x denunciado) 2006 a 2010

ATUAÇÃO DOS AGENTES DE CONFLITOS (DENUNCIANTE X DENUNCIADO) - 2006 A 2010
600
500

400
300
200
100
0
Série1

Fonte: Dados da pesquisa, 2012.
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ANEXOS
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ANEXO A - Decreto que instituiu o Polo Costa das Dunas
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ANEXO B - Tabela de dados da pesquisa conflitos urbanos em natal – 1976/1986

173

ANEXO C - Circulação de jornais de 2006 a 2009

Fonte: Mídia Dados 2009
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ANEXO C - Circulação de jornais de 2006 a 2009

Fonte: Mídia Dados 2009
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ANEXO C - Circulação de jornais de 2009 a 2011

Fonte: Mídia Dados 2012
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ANEXO C - Circulação de jornais de 2009 a 2011

Fonte: Mídia Dados 2012
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ANEXO D - TURISMO RECEPTIVO (Fonte: Anuário Estatístico da EMBRATUR nº 34
Ano base 2006)
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ANEXO E - Turismo receptivo anuário estatístico EMBRATUR nº 35 ano base 2007
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ANEXO F - Turismo receptivo anuário estatístico EMBRATUR nº 36 ano base 2008
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ANEXO G - turismo receptivo anuário estatístico EMBRATUR nº 37 ano base – 2009
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ANEXO H - Turismo receptivo anuário estatístico EMBRATUR nº 38 ano base - 2010
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ANEXO I - DADOS DO TURISMO DO RN E EM NATAL 2006 A 2011 SETUR

INDICADORES DA REDE HOTELEIRA DE NATAL, 2011

MESES

UH'S
DISPONÍVEIS
NO PERÍODO

JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
TOTAL

159.960
144.480
159.960
154.800
159.960
154.800
159.960
159.960
154.800
159.960
154.800
159.960
1.883.400

UH'S
OCUPADAS
NO PERÍODO

HÓSPEDE
NO PERÍODO

PERNOITES
GERADOS

TAXA DE
OCUPAÇÃO(%)

139.506
75.955
319.014
87,21
97.071
51.879
198.410
67,19
110.750
55.000
224.622
69,24
89.227
52.400
180.606
57,64
80.876
46.874
152.956
50,56
76.200
43.860
146.976
49,22
105.663
60.804
224.909
66,06
80.534
46.722
152.354
50,35
91.366
53.800
178.909
59,02
103.810
61.244
210.734
64,90
98.752
61.033
197.105
63,79
103.675
61.395
217.034
64,81
1.177.430
670.966
2.403.629
62,52
OBS: Dados correspondentes a uma amostra de meios de hospedagem de Natal.
Fonte: SETUR/RN, 2012

PERMANÊNCIA
MÉDIA(DIAS)

RELAÇÃO
HÓSP./UH

4,20
3,82
4,08
3,45
3,26
3,35
3,70
3,26
3,32
3,44
3,23
3,53
3,58

2,29
2,04
2,03
2,02
1,89
1,93
2,13
1,89
1,96
2,03
2,00
2,09
2,04

190

FLUXO TURÍSTICO GLOBAL DO RN, 2006 / 2011
FLUXO TURÍSTICO GLOBAL

DISCRIMINAÇÃO
2006

2007

2008

2009

2010

2011

NATAL
BRASILEIROS

1.147.221

1.155.009

1.218.104

1.344.415

1.529.511

1.552.589

ESTRANGEIROS

226.012

196.118

173.047

131.322

120.591

122.264

TOTAL

1.373.233

1.351.127

1.391.151

1.475.737

1.650.102

1.674.853

RIO G. DO NORTE
BRASILEIROS

1.887.718

1.923.974

1.971.502

2.146.466

2.406.697

2.427.281

ESTRANGEIROS

299.162

255.951

229.979

181.020

168.276

168.741

TOTAL

2.186.880

2.179.925

2.201.481

2.327.486

2.574.973

2.596.022

Fonte: SETUR – RN
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DESEMBARQUE MENSAL NO AERO INTER. AUGUSTO SEVERO, 2006 / 2011
MESES

2006

2007

VAR(%)

2008

07 06

VAR(%)

2009

08 07

VAR(%)

2010

09 08

VAR(%)

2011

10 09

VAR(%)
11 10

JANEIRO

79.587

77.945

-2,1

89.581

14,9

96.022

7,2

124.174

29,3

143.896

15,9

FEVEREIRO

53.392

58.055

8,7

69.335

19,4

68.895

-0,6

91.728

33,1

93.328

1,7

MARÇO

58.036

60.634

4,5

71.511

17,9

70.119

-1,9

92.132

31,4

114.606

24,4

ABRIL

52.057

65.337

25,5

60.019

-8,1

68.214

13,6

84.343

23,6

108.725

28,9

MAIO

46.059

55.590

20,7

61.031

9,8

61.285

0,4

76.464

24,8

91.048

19,1

JUNHO

50.139

62.208

24,1

56.417

-9,3

67.568

19,8

82.267

21,7

95.195

15,7

JULHO

63.770

74.672

17,1

79.344

6,3

91.402

15,2

121.078

32,5

119.907

-0,1

AGOSTO

51.464

50.871

-1,1

58.440

14,9

71.014

21,5

94.149

32,6

98.346

4,5

SETEMBRO

55.352

61.011

10,2

59.486

-2,5

71.846

20,8

102.975

43,3

95.262

-7,5

OUTUBRO

54.149

65.471

20,9

60.895

-7,0

88.277

45,0

107.722

22,0

107.495

-0,2

NOVEMBRO

54.603

71.780

31,5

64.128

-10,7

79.661

24,2

102.264

28,4

99.943

-2,3

DEZEMBRO

76.406

84.232

10,2

88.870

5,5

114.371

28,7

137.866

20,5

126.062

-8,6

TOTAL

695.014

787.806

13,3

819.057

4,0

948.674

15,8

1.217.162

28,3

1.293.813

6,3

Fonte: SETUR – RN
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MOVIMENTO NO AEROPORTO INTER. AUGUSTO SEVERO, 2006 / 2011
ANOS

EMBARQUES

2006
2007
2008
2009
2010
2011

698.243
790.483
824.296
944.817
1.198.054
1.292.157

VAR. ANUAL
(%)

DESEMBARQUES

VAR. ANUAL
(%)

13,2
4,3
14,6
26,8
7,8

695.014
787.806
819.057
948.674
1.217.162
1.293.813
Fonte: INFRAERO/SETUR-RN

13,3
4,0
15,8
28,3
6,3

TOTAL

VAR. ANUAL
(%)

1.393.257
1.578.289
1.643.353
1.893.491
2.415.216
2.580.719

13,3
4,1
15,2
27,5
6,8

FLUXO TURÍSTICO GLOBAL MENSAL DE NATAL, 2006 / 2011

165.211
113.817
112.985
102.509
87.720
85.907
113.926
96.547
100.576
119.199
126.396
126.334

VAR
(%)
07 06
6,9
4,5
-8,1
-4,6
-1,5
-1,3
-0,1
-7,3
-5,0
1,3
-1,4
-5,5

1.351.127

-1,6

MESES

2006

2007

JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO

154.508
108.912
122.940
107.450
89.048
87.010
113.976
104.107
105.826
117.613
128.190
133.653

TOTAL

1.373.233

168.622
117.308
116.851
104.546
87.713
85.779
122.179
99.846
102.767
123.252
129.809
138.479

VAR
(%)
08 07
2,1
3,1
3,4
2,0
-0,1
-0,1
7,2
3,4
2,2
3,4
2,7
4,9

1.391.151

3,0

2008

178.911
122.985
123.692
114.689
95.368
88.499
126.665
100.924
104.474
139.176
136.651
143.703

VAR
(%)
09 08
6,1
4,8
5,8
9,7
8,7
3,2
3,7
1,1
1,7
12,9
5,3
8,5

1.475.737

6,1

2009

Fonte: SETUR – RN

201.023
131.647
136.873
119.839
104.876
101.870
143.540
111.591
123.954
153.012
151.250
170.627

VAR
(%)
10 09
12,4
7,0
10,7
4,5
10,0
15,1
13,3
10,6
18,6
9,9
10,7
18,7

208.457
131.950
143.792
125.099
109.575
103.595
143.916
112.591
121.432
152.630
150.109
171.707

VAR
(%)
11 10
3,70
0,23
5,06
4,39
4,48
1,69
0,26
0,90
-2,03
-0,25
-0,75
0,63

1.650.102

11,8

1.674.853

1,50

2010

2011

193

FLUXO TURÍSTICO GLOBAL DE NATAL, 2006 / 2011
ANOS

NACIONAL

2006
2007
2008
2009
2010
2011

1.147.221
1.155.009
1.218.104
1.344.415
1.529.511
1.552.589

VAR. ANUAL
(%)
0,68
5,46
10,37
13,77
1,51

INTERNACIONAL
226.012
196.118
173.047
131.322
120.591
122.264
Fonte: SETUR – RN

VAR. ANUAL
(%)
-13,23
-11,76
-24,11
-8,17
1,39

TOTAL
1.373.233
1.351.127
1.391.151
1.475.737
1.650.102
1.674.853

VAR. ANUAL
(%)
-1,61
2,96
6,08
11,81
1,50
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ANEXO J - Rendimento nominal médio mensal das pessoas de 10 anos ou mais de idade (em
salários mínimos) – 2010.

Fonte: SEMURB, Anuário Estatístico Natal 2011/2012.
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ANEXO K - Reformulações do projeto original do Parque das Dunas/Via costeira
Quadro 2 – Resumo das unidades turísticas no projeto inicial em execução – agosto de 1983
UNIDADE
TURÍSTICA
/HOTEL

CLASSIFICAÇÃO

Nº DE
PAVIMENTOS

Nº UNIDADES
HABITACIONAIS

Nº DE
PESSOAS

5*

06

363

727

5*
5*

06
06

400
320

800
640

UT I
Hotel
UT II
Hotel
Hotel
UT III
Hotel
Hotel
TOTAL

5*
04
400
5*
04
324
------1.807
Fonte: Cavalcanti (1993). Organização dos dados da autora

800
648
3.615

Quadro 3 – Resumo das unidades turísticas após a primeira reformulação – outubro;1983
Nº UNID.
HABITACIONAIS

Nº
PESSOAS

3
3
3

54
30
30

108
60
60

2*
3*
4*
5*

3
3
3
3

30
30
90
180

60
60
180
360

3*

3

72

144

F.Lundgren
2*
3
30
F.Lundgren
2*
3
30
Luiz Flor
3*
3
84
A.Benayon
5*
3
200
Governo do
ESCOLA HOTELARIAª
_
_
_
Estado
b
TOTAL: 12 ÁREAS
9 hotéis
_
_
902
ª - Não incluída nas Uts
b–
Incluída apenas as áreas negociadas com a iniciativa privada
Fonte: Cavalcanti (1993). Organização dos dados da autora

60
60
168
400

UNID. TURÍSTICA
/HOTEL
UT I
Natal Mar Hotel
Ponta Negra Praia Hotel
Jacumã Praia Hotel
UT II
Hotel Barra do Mar
Hotel Porto do Mar
Sol Praia Hotel
Parque das Dunas
Tropical Hotéis e Turismo
UT III
Marina Sol Hotel
Lundgren Hotel
Vila Flor
Costeira Palace

PROPRIETÁRI
O OU GRUPO

CLA
SSIF

Sami Elali
A.Gaspar
A.Gaspar

3*
4*
4*

Souto Hotéis
Souto Hotéis
Sol Hotéis
Meimberg
B.Azevedo/D.C
unha Lima

Nº
PAVIMENTOS

_
1.804
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Quadro 4 – Resumo das unidades turísticas após a segunda reformulação – dezembro/1986
UNID.TURÍSTICA/
EMPREENDIMENTO
UNIDADE TURÍSTICA I
Natal Mar Hotel
Hotel Jacumã
Ponta Negra Praia Hotelª
Via Costeira Hotel
Alagamar Praia Hotel

PROP.OU GRUPO

CLASS.

Sami Elali
A.Gaspar
A.Gaspar
M.Barreto/
H.Goldberg
Alonso Bezerra e
Pecol
Sami Elali
Sami Elali

Nº
PAVIM.

Nº UNID.
HABIT.

Nº
PESSOAS

3
3
3
3

150
34
100
100

300
68
200
200

3*
3*
3*
4*

3*
3
100
200
Portal do Atlântico
5*
3
200
400
G.Cinco Empreendimentos
-3
--UNIDADE TURÍSTICA II
Paulistania Praia Hotel (c)
Ricardo Curi
4*
3
128
256
Motta Hotéis (c)
Alvaro Motta
3*
3
90
180
Hotel Vila do Mar
Souto Hotéis
4*
3
100
200
Potiguar Pria Hotel
A.V.Omena
3*
3
60
120
Imirá Plaza
Fernando Paiva
4*
3
90
180
Parque das Dunas
F.Meimberg
5*
3
200
400
Jatiúca
Grupo Lundgren
5*
3
145
290
UNIDADE TURÍSTICA III
Vila Flor
Luiz Flor
3*
3
90
180
Marsol Hotel
F.Lundgren
2*
3
60
120
Praia Bela Hotel
Certa Hotéis
3*
3
100
200
Dowsley Empreendimentos
Alc.Dowsley
3*
3
70
140
Costeira Palace
Albert Benayon
5*
3
220
440
HOTEL PORTO DO MAR(b)
Sonia Pacheco
3*
3
150
300
ESCOLA DE HOTELARIA
Gov.Estado
3*
3
42
84
TAMBAQUI(c)
F.Wilkie
3*
3
70
140
VIVER(c)
J.Aníbal
3*
3
120
240
WATER PLAY PARK (c)
F.Garibaldi
TOTAL: 23 ÁREAS (d)
20 hotéis
--2.419
4.838
ª – Não foi computado no total de hotéis o Ponta Negra Praia Hotel por pertencer ao mesmo grupo do Hotel
Jacumã, sendo prevista uma expansão deste último.
(b) –Embora localizado na Via Costeira se situa fora das Uts.
(c) – Negociado em área de preservação
(d) – Incluídas apenas as áreas negociadas com a iniciativa privada.
Fonte: Cavalcanti (1993). Organização dos dados da autora

Quadro 5 – Resumo das unidades turísticas após a terceira reformulação – março/1991
UNIDADE TURÍSTICA/
EMPREENDIMENTO

UNIDADE TURÍSTICA I
Natal Mar Hotel
Hotel Jacumã
Ponta Negra Praia Hotel (ª)
Via Costeira Hotel
Alagamar Praia Hotel

PROP.
OU GRUPO

Sami Elali
A.Gaspar
A.Gaspar
M.Barreto/
H.Goldberg
Alonso Bezerra/
M.Santos

CLAS
S.

3*
3*
3*
4*

3*

Nº
PAVIMENTOS

Nº.UNID.
HABIT.

Nº.
PESSOAS

3
3
4
4

153
80
200
100

390
240
600
300

4

300

900
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UNIDADE TURÍSTICA II
Hotel Vila do Mar
Praia Bela Hotel (b)
Potiguar Praia Hotel (b)
Imirá Plaza
Parque das Dunas
Hotel Jatiúca
UNIDADE TURÍSTICA III
Parque da Costeira

Souto Hotéis
Certa Hotéis
A.V.Omena
Fernando Paiva
F.Bezerra/
F.Azevedo
Grupo Lundgren
F.Meimberg/
M.dos Anjos
F.Lundgren
Sami Elali
Alc. Dowsley
F.Wilke
Fábio Benayon

4*
3*
3*
4*
5*
5*

3
4
4
3
4
3

250
100
100
100
500
300

750
300
300
300
1.500
900

3*

4

150

450

Marsol Hotel
2*
3
200
600
Portal do Atlântico
5*
4
300
900
Dowsley Empreendimentos
3*
3
200
600
Hotel Tambaqui
3*
4
200
600
Costeira Palace
5*
4
300
900
ESCOLA DE HOTELARIA
Governo Estado
3*
3
100
300
(Hotel Barreira Roxa)
HOTEL PORTO DO MAR
Sonia Pacheco
3*
3
150
300
(c)
TOTAL: 16 ÁREAS (d)
15 hotéis
--3.810
11.430
(a) Não foi computado no total de hotéis por pertencer ao mesmo grupo do Hotel Jacumã, sendo prevista uma
expansão deste último.
(b) Negociados na mesma área
(c) Localizado fora das Uts
(d) Incluídas apenas as áreas com iniciativa privada.
Fonte: Cavalcanti (1993). Organização dos dados da autora

Quadro 06 – Resumo das Unidades turísticas e unidades especiais – quarta reformulação – (proposta)
UNIDADE TURÍSTICA/
UNIDADE ESPECIAL
UNIDADE TURÍSTICA I
Natal Mar Hotel
Hotel Jacumã
Ponta Negra Praia Hotel
Via Costeira Hotel
Alagamar Praia Hotel
UNIDADE ESPECIAL I
Área para hotel
UNIDADE ESPECIAL II
Área para hotel
Área para hotel
UNIDADE TURÍSTICA II
Hotel Vila do Mar
Potiguar Praia Hotel
Imirá Plaza
Parque das Dunas
Hotel Jatiúca
UNIDADE ESPECIAL III
(ÁREA DE ANIMAÇÃO
URB./TUR III)

PROPRIETÁRIO
OU GRUPO

Sami Elali
A.Gaspar
A.Gaspar
M.Barreto/
H.Goldberg
Alonso Bezerra/
M.Santos

Souto Hotéis
A.V.Omena
Fernando Paiva
F.Bezerra/
F.Azevedo
Grupo Lundgren

CLASSIF.
HOTEL

Nº.
PAVIMENTOS

Nº UNID.
HABIT.

Nº
PESSOAS

3
3
4
4

150
34
100
100

300
68
200
300

4

100

200

4*
3*
4*

3
4
3

100
60
90

200
120
180

5*

4

200

400

5*

4

145

290

3*
3*
3*
4*

3*
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UNIDADE TURÍSTICA III
Parque da Costeira
Marsol Hotel
Portal do Atlântico
Dowsley Empreendimentos
Costeira Palace

F.Meimberg/
M.dos Anjos
F.Lundgren
Sami Elali
Alc. Dowsley
Fábio Benayon

3*

3

2*
5*
3*

3
4
4

5*

4

HOTEL PORTO DO MAR (c)
S.Pacheco
3*
4
HOTEL BARREIRA ROXA
Privatizado
3*
3
TOTAL: 20 ÁREAS (d)
19 hotéis
--Fonte: Cavalcanti (1993). Organização dos dados da autora

90
60
200
70
220
150
42
--

180
120
400
140
440
300
84
--

