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RESUMO

A presente pesquisa tem como foco central levantar a discussão sobre as políticas
de turismo vigentes no Rio Grande do Norte e suas contribuições para a inserção
das comunidades locais litorâneas na atividade turística. Tendo como pano de fundo,
o neoliberalismo e sua influência no modelo de desenvolvimento do turismo adotado
no Rio Grande do Norte. Para tanto, foram pesquisadas as realidades concretas das
localidades litorâneas dos municípios de Ceará-Mirim, Extremoz, Parnamirim e Nísia
Floresta contemplados pelo Prodetur-RN I e II; por fazerem parte da porção turística
do Estado que já receberam investimentos de ordem nacional e internacional e; por
se localizarem no entorno geográfico da capital potiguar, Natal. Foram entrevistados
os gestores públicos municipais e os moradores das comunidades locais que
residem nos municípios a mais de dez anos. Também, foi levantada uma discussão
sobre o papel do Estado como principal agente hegemônico de políticas públicas e
facilitador na atração de investimentos nacionais e estrangeiros, tendo como
principal cenário o modelo neoliberal de desenvolvimento econômico. Aqui serão
abordadas as formas e estratégias da organização sócio-política das comunidades
locais, no que diz respeito, à inserção na atividade turística, bem como, apontando
críticas ao modelo de desenvolvimento em questão e sinalizando outros conceitos de
modelo de desenvolvimento, como o de base local, por exemplo. Ao término da
pesquisa, concluiu-se que o modelo de desenvolvimento do turismo no Rio Grande
do Norte é reflexo da forma de vida da sociedade, que as comunidades vivem em
condições precárias e que o modo de inclusão no turismo é quase que incipiente.
Também, foi possível detectar a inexistência de políticas públicas de turismo que
promovessem o planejamento da atividade turística, bem como, a inclusão das
comunidades nos processos de decisão e que, buscasse o desenvolvimento com
base nos princípios da sustentabilidade e da autonomia local.

Palavras-chave: Políticas de Turismo. Desenvolvimento do Turismo. Comunidade
Local. Prodetur RN. Neoliberalismo. Modelo Turístico Potiguar.

ABSTRACT

This research focuses on raise the discussion of existance tourism policies in Rio
Grande do Norte and its contributions to the integration of local communities in the
coastal tourist activity. Guided by the background of the neoliberalism and its
influence on the model of tourism development adopted in Rio Grande do Norte. For
that, were surveyed the concrete realities of coastal localities of the municipalities of
Ceará-Mirim, Extremoz, Parnamirim and Nísia Floresta covered by Prodetur-RN I and
II, by being part of the tourist portion of the state that have received domestic and
international investment and, because are located in the geographical area of the
Potiguar capital, Natal. We interviewed the municipal managers and the residents of
local communities who live in municipalities more than ten years. Also, was raised a
discussion on the role of the state as the main agent of public policies and hegemonic
facilitator in the attraction of domestic and foreign investments, with the main scenario
the neoliberal model of economic development. Here discuss ways and strategies of
socio-political organization of local communities, with regard to the inclusion in the
tourist and, pointing to the critical development model in question and signaling other
concepts of development model, such as local basis, for example. By the ending of

the research, was concluded that the model of development of the tourism in
the Rio Grande do Norte is reflected of the way of life of the society, that the
communities live in precarious conditions and that the way of inclusion in the
tourism is almost incipient. Also, it was possible to detect the inexistence of
public politics of tourism that promoted the planning of the tourist activity, as
well as, the inclusion of the communities in the decision processes and that,
searched the development on the basis of the principles of sustainable and
local autonomy

Keywords: Policies of Tourism. Tourism development. Local Community. ProdeturRN. Neoliberalism. Potiguar touristic model.
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INTRODUÇÃO

N

o mundo contemporâneo, as novas economias vêm ganhando
cada vez mais visibilidade e projeção no contexto das sociedades
capitalistas

como

é

o

caso

do

setor

de

serviços

e,

consequentemente, o de Turismo.
O Turismo se configura como uma das principais atividades econômicas do
Nordeste do Brasil, promovendo o surgimento de empresas especializadas, postos
de trabalho e geração de divisas. O Rio Grande do Norte compõe intencionalmente
a atividade turística, estruturando territórios e implementando políticas públicas, tais
como: a construção da Via Costeira de Natal, da Rota do Sol e da Ponte Newton
Navarro também denominada “Ponte de Todos”. Dessa forma,incentivando o
crescimento da atividade, com investimento em infra-estruturas, criando e
comercializando novos produtos e seduzindo o grande capital representado, em sua
maioria, pelos investidores nacionais e internacionais na forma de grupos ou cadeias
empresariais.
O Rio Grande do Norte, atualmente, é um dos estados que mais desponta
no cenário turístico nacional, recebendo milhares de visitantes durante todo o ano.
Isso se deve às Políticas de Mega-Projetos Turísticos materializadas no litoral do
Nordeste do Brasil e, aos investimentos oriundos do Prodetur-NE (Programa de
Ação para o Desenvolvimento do Turismo no Nordeste), que possibilitaram que o
Estado entrasse no roll do turismo nacional e internacional, principalmente, tratandose de um turismo tão competitivo como é hoje praticado no Nordeste do Brasil.
Entendendo-se o turismo como uma prática social e uma atividade
econômica, ele pode contribuir para o crescimento econômico e desenvolvimento
socioambiental nas localidades receptoras de turistas, entretanto, do contrário,
também é uma prerrogativa fidedigna, pois em muitos casos o crescimento
econômico se sobrepõe aos interesses do desenvolvimento com base local, sendo
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pensado e estruturado de forma mais ampla e com princípios individualistas,
desprezando as premissas da coletividade e do bem-estar social.
Documentos oficiais, de âmbito federal e estadual, afirmam que os
investimentos na atividade turística têm como finalidade a dinamização das
economias deprimidas, a diminuição dos desequilíbrios sócio-espaciais, a geração
de emprego e renda, dentre outros. No entanto, o modelo turístico potiguar não tem
contribuído para equalizar os benefícios proporcionados pela atividade e para a
promoção das localidades e comunidades litorâneas onde a atividade se
desenvolve, conforme os objetivos definidos pelas políticas públicas.
Assim sendo, levantou-se a seguinte questão central: Quais as dificuldades
que o modelo turístico potiguar apresenta para a inserção das comunidades
locais na atividade turística? dentre outras questões que ainda se fazem
pertinentes:


Que tipo de inserção da população local esse modelo turístico propicia?



Quais as estratégias encontradas pela população local para auferir benefícios
socioeconômicos proporcionados pela atividade turística?



Que tipo de relação as comunidades locais mantém com as áreas alvo de
visitação turística?



As políticas de turismo incentivam e/ou garantem o desenvolvimento
endógeno das comunidades litorâneas potiguar?

O objetivo principal da referida pesquisa foi discutir o papel do poder público
na promoção do desenvolvimento do turismo no contexto do neoliberalismo, a partir
da análise da atividade turística no litoral oriental potiguar e seus reflexos nas
comunidades locais. Acrescentando-se a este outro, objetivos relevantes para o
estudo apresentado:


Analisar de que forma o modelo turístico adotado proporciona a inserção da
população local na atividade em evidência;



Discutir as formas que as políticas públicas estaduais contribuem para a
inserção da comunidade no turismo local;
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Avaliar quais são as repercussões socioeconômicas do modelo turístico
adotado nas comunidades litorâneas;



Identificar as estratégias da população local para se inserir na atividade
turística.

A pesquisa se estrutura a partir de duas hipóteses:

a) No contexto do neoliberalismo, o Estado ao invés de contribuir para equalizar os
benefícios socioeconômicos, age cada vez mais no sentido de priorizar a promoção
das atividades econômicas desenvolvidas pelos atores hegemônicos (setor
empresarial), enquanto que a coletividade se torna cada vez mais subordinada às
determinações do mercado;

b) O modelo turístico desenvolvido no Rio Grande do Norte tem propiciado uma
pseudo-inserção das comunidades litorâneas no conjunto da atividade turística,
contribuindo para intensificar, ainda mais, as desigualdades e acentuar processos de
segregação e exclusão socioespacial.

O presente trabalho se refere ao estudo dos espaços turísticos constituídos
pelos municípios que receberam ou recebem investimentos do Prodetur-NE I e II e
pertencentes ao Pólo Turístico Costa das Dunas, sobre o prisma dos investimentos
turísticos nacionais e internacionais, bem como a respeito dos impactos gerados por
esses investimentos nas comunidades locais encontradas nos municípios.
Para se entender com mais precisão o quadro atual do perfil socioeconômico
e de que forma as comunidades se inserem na atividade turística do litoral potiguar,
a pesquisa se concentrará em 04 (quatro) municípios, onde utilizou, para efeito de
análise e ilustração, os dados gerais e turísticos das localidades supracitadas. Tal
análise proporcionará um melhor entendimento da dinâmica socioespacial pertinente
aos municípios (Ceará-Mirim, Extremoz, Parnamirim e Nísia Floresta) do Rio Grande
do Norte contemplados pela presente pesquisa, à luz do trinômio caracterizado pelas
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seguintes variáveis: crescimento da atividade turística – investimentos do poder
público – inserção das comunidades litorâneas potiguar.

A formação de territórios é pertinente à realidade vivenciada nos quatro
municípios selecionados pela pesquisa, os quais se estruturam como cenário
político-social-econômico no que diz respeito ao surgimento dos territórios, aqui
entendido como uma construção sociocultural oriundos de relações capitalistas de
poder.
Retomando o conceito de espaço, tem-se em Milton Santos uma das mais
relevantes contribuições sobre a temática. Seu conceito mais clássico sobre espaço
se define como:
Algo dinâmico e unitário, onde se reúnem materialidade e ação humana. O
espaço seria um conjunto indissociável de sistemas de objetos naturais ou
fabricados e de sistemas de ações, deliberadas ou não. (SANTOS, 1997a,
p. 49).

O espaço como principal objeto de consumo do turismo materializa-se por
meio dos objetos e ações como enfatizado por Milton Santos; sendo assim, o espaço
se recria e se reproduz constantemente nos lugares com potencial turístico, como é
o caso das localidades turísticas contempladas nesta pesquisa.
A partir da análise criteriosa dos desdobramentos das relações capitalistas e
de poder advindas dos processos de produção dos espaços nos municípios em
questão, bem como, com base nas perspectivas da população residente acerca do
crescimento da atividade turística e sua inserção no processo de desenvolvimento
da atividade, pode-se chegar a algumas conclusões e refletir sobre o modelo de
turismo que o Estado Brasileiro adotou para o desenvolvimento da atividade em
âmbito nacional e seus rebatimentos no território potiguar, mais precisamente, na
área delimitada para o desdobramento desta pesquisa.
Após a reflexão realizada sobre o modelo de turismo implementado pelo
governo do Rio Grande do Norte e de seus municípios, caminhou-se também pelas
trilhas dos modelos de desenvolvimento existentes para o ordenamento e gestão do
turismo nos municípios de Ceará-Mirim, Extremoz, Parnamirim e Nísia Floresta,
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tendo em vista o estudo aprofundado sobre a relação planejamento turístico
municipal – inserção dos residentes no turismo local.
A atividade turística deveria ser alicerçada em um planejamento amplo,
consistente e condizente com o fenômeno turístico. Desse modo, Molina (2005, p.
45) define planejamento como:

Processo racional, sistemático e flexível, cuja finalidade é garantir o acesso
a uma situação determinada, à qual não se poderia chegar sem ele. [...] o
processo de planejamento coordena e orienta as iniciativas e decisões, com
o objetivo de obter um Estado ou condição desejada.

Ao falar de planejamento turístico, considerou-se a importância das políticas
de turismo e território, pois esta abordagem embasa e fundamenta as questões
relacionadas à ocupação, à ordenação e à transformação do espaço apropriado pela
atividade turística conforme relata Cruz (2001, p. 22):

A transformação do espaço em produto turístico requer uma crescente
racionalidade devido à competitividade entre produtos turísticos, que se dá,
hoje, em escala global. Essas racionalidades e competitividade, que afetam
a organização de todos os setores produtivos, como forma de adequação e
sobrevivência a um mercado globalizado, fazem do planejamento territorial
uma condição do sucesso de planos e políticas setoriais.

A autora complementa seu pensamento afirmando que: “o planejamento
territorial se faz necessário para reorganização do lugar e para a elaboração de
políticas setoriais” (CRUZ, 2001, p. 22).
Sendo assim, a atividade turística poderá adquirir um caráter mais
responsável e comprometido com as questões sociais, culturais, econômicas e
ambientais, quando as políticas setoriais estiverem comprometidas com a
sustentabilidade do segmento, associando-as às práticas de proteção dos espaços
naturais, a excelência dos serviços e equipamentos oferecidos aos clientes e à
responsabilidade socioambiental.
Compreender essa dinamicidade da atividade turística tem sido um dos
grandes desafios dos últimos anos enfrentados pelos pesquisadores do turismo,
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uma vez que exige estudos científicos, dados empíricos e análises do
desenvolvimento do fenômeno em determinados espaços já turistificados, sobretudo
no que se refere aos anseios de conciliar turismo e desenvolvimento sustentável
com base local.
Coriolano (2003) posiciona-se com propriedade sobre o desenvolvimento
sustentável com base local, principalmente quando enfoca o incentivo às micro,
pequenas e médias empresas pelos fatores políticos e econômicos do lugar, pois se
sabe dos males que as grandes corporações turísticas podem causar a uma
localidade e a sua comunidade nativa, aumentando, desse modo, os impactos
socioambientais e tirando a oportunidade dos próprios residentes do lugar a
empreender seus sonhos e projetos.
Tendo em vista a importância que o turismo assume nas políticas
governamentais, especialmente no Rio Grande do Norte, torna-se pertinente avaliar
os efeitos socioeconômicos do modelo turístico adotado nas áreas turistificadas.
O estudo se torna ainda mais necessário, considerando-se que os
documentos oficiais apregoam e divulgam a idéia de que o turismo deve ser
estimulado, uma vez que, propicia a geração de renda e emprego e é um importante
indutor de desenvolvimento local com reflexos econômicos e sociais.
Que o turismo gera renda isto é quase consenso, mas sendo ele uma
atividade capitalista não pode por si só distribuir renda. A distribuição de renda só é
factível e possível se o modelo turístico adotado possuir essa meta como prioridade,
alicerçado por uma política de Estado mais ampla e condizente com as questões
sociais latentes na sociedade contemporânea, sobretudo nas localidades que
passam pelo processo de turistificação do espaço e da vida cotidiana da população
residente receptora de fluxos e investimentos turísticos.
A pesquisa perpassa pelas fronteiras do entendimento do papel do Estado
brasileiro no contexto do capitalismo e do neoliberalismo, buscando entender de que
forma a intervenção estatal repercute nas comunidades turistificadas e contribui para
a segregação socioespacial existente nas localidades contempladas pela pesquisa.
Portanto, se faz necessário uma reflexão teórico-metodológica para se tentar
compreender os efeitos provocados pela atividade turística nas localidades
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receptoras de turistas, bem como, analisar os índices de desenvolvimento existentes
nessas áreas e seus rebatimentos socioeconômicos e ambientais; sobretudo,
perceber de que forma as comunidades dos municípios se inserem na atividade
turística. Sendo assim, espera-se que o presente estudo venha a contribuir com as
pesquisas

e

os

esforços

para

o

entendimento

do

turismo

como

setor

hegemonicamente pensado por forças estatais e capitalistas, principalmente no
âmbito do Estado do Rio Grande do Norte e que possibilite uma discussão do
modelo turístico que propicie a inclusão social e uma inserção mais democrática e
justa das comunidades no desenvolvimento do turismo.
Os procedimentos metodológicos e técnicas de pesquisa se fundamentam no
levantamento preliminar de dados bibliográficos do objeto estudado, levando-se em
consideração o caráter científico, porém, estes serão consubstanciados pelo caráter
empírico de observações que foram realizados in loco e através de relatos
evidenciados a partir de contatos com as populações, empresários e gestores locais.
Dessa maneira, evidenciou-se maior precisão e confiabilidade nos dados gerados
pela pesquisa.
Adotou-se

metodologia

exploratória

de

abordagem

quanto-qualitativa,

partindo-se do princípio que existe uma relação dinâmica entre o mundo real e o
sujeito, um vínculo inseparável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito.
Segundo Dencker (1998, p.124), “a pesquisa exploratória procura aprimorar idéias
ou descobrir intuições. Caracteriza-se por possuir um planejamento flexível
envolvendo

em

geral

levantamento

bibliográfico,

entrevistas com pessoas

experientes e análise de exemplos similares”.
Complementando esse pensamento, foi aplicada a realização de entrevistas
por meio de formulários parcialmente estruturados, Laville e Dionne (1999, p.
188),afirmam que:

A flexibilidade da entrevista semi-estruturada possibilita um contato mais
intimo entre o entrevistador e o entrevistado, favorecendo assim a
exploração em profundidade de seus saberes, bem como de suas
representações, de suas crenças e valores.
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Os passos metodológicos da pesquisa seguiram este caminho:

A) Levantamento dos Dados Secundários e Bibliográficos

o Realizamos o levantamento preliminar de dados secundários pertinentes à
pesquisa através de documentos oficiais de governos, bibliografia sobre os
temas abordados, informações em sites institucionais (IBGE, IDEMA,
IPEA, Ministério do Turismo, PNUD etc.), além de leituras em fontes
secundárias específicas (livros, artigos, dissertações e teses científicas).
Depois de levantado o material bibliográfico necessário, o passo
subsequente foi a realização de leituras e seleção das informações
pertinentes.

B) Instrumentos de Coleta de Dados Primários

o Questionários de Entrevista - foram aplicados junto aos gestores públicos
locais (Gestores Municipais de Turismo), para coletar informações sobre
como o poder público contribui para inserção da comunidade na atividade
turística local e para conhecer de forma mais aprofundada as políticas de
turismo e desenvolvimento nas comunidades litorâneas dos municípios em
questão.

o Formulários de Pesquisa - ocorreu através da aplicação de formulários de
pesquisa com questões pré-estabelecidas junto às populações locais. A
amostragem foi de 102 (cento e dois) formulários direcionados a
moradores que residiam nas localidades litorâneas há, no mínimo, 10
(dez) anos. Desse modo, obtendo informações pertinentes à atividade
turística e de que forma a população local se inseriam na cadeia produtiva
do turismo.
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C) Pesquisa de Campo

o Visita in loco - foram realizadas visitas in loco para obtenção de
informações pertinentes à pesquisa por meio de coleta de imagens
fotográficas, mapas, projetos e documentos oficiais relacionados ao
turismo.

Para tanto, adotou-se procedimentos metodológicos como o estudo preliminar
dos dados sobre os municípios selecionados na pesquisa através do levantamento
bibliográfico e documental, análise quanto-qualitativa dos dados coletados e
observados empiricamente, bem como, aplicação de questionários de pesquisa junto
às populações residentes, empresários do turismo, profissionais de turismo e poder
público locais no âmbito dos municípios contemplados na pesquisa ora apresentada.
Com o objetivo de realizar a pesquisa quantitativa prevista no projeto de
dissertação intitulado: “Políticas de Turismo e Comunidade Local no Litoral Potiguar”,
optou-se por procedimentos necessários que foram adotados para execução do
levantamento dos dados, identificação das populações de estudo, coleta de
informações e detalhamento do plano e processamento dos dados.
Com base na análise dos objetivos da dissertação, decidiu-se considerar a
unidade amostral como sendo a própria unidade elementar. Assim sendo esta
unidade elementar, ou simplesmente elemento de uma população, passa a ser o
objeto ou entidade portadora das informações que se pretende coletar, enquanto
que a unidade amostral consiste em uma única ou mesmo várias unidades
elementares.
Nesta pesquisa, a unidade elementar/amostral corresponde aos moradores
nativos que residem no mínimo há 10 (dez) anos na faixa litorânea dos municípios
de Extremoz (Pitangui, Barra do Rio, Graçandu, Genipabu, Santa Rita e Redinha
Nova), Parnamirim (Pium, Cotovelo e Pirangi do Norte), Nísia Floresta (Pirangi do
Sul, Búzios, Tabatinga e Barreta) e Ceará-Mirim (Muriú, Porto-Mirim e Jacumã).
Considerou-se também como moradores nativos àqueles que contribuem para a
dinâmica social e econômica do município de forma mais permanente, ficando
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excluídos da análise; portanto, os indivíduos que se encontram no município apenas
no período de veraneio ou com a finalidade restritas de lazer.
A população-alvo da pesquisa pode ser definida como a população nativa que
habita a faixa litorânea dos municípios de Extremoz, Parnamirim, Ceará-Mirim e
Nísia Floresta.
Os setores censitários1 correspondentes a cada núcleo de praia foram
agrupados de acordo com os municípios correspondentes. Para cada um desses
agrupamentos foi considerado um estrato2:

Estrato 1: Extremoz (Pitangui, Barra do Rio, Graçandu, Genipabu, Santa Rita e
Redinha Nova) – 4.554 habitantes3
Estrato 2: Parnamirim (Pium, Cotovelo e Pirangi do Norte) – 4.819 habitantes

Estrato 3: Nísia Floresta (Pirangi do Sul, Búzios, Tabatinga e Barreta) – 2.889
habitantes

Estrato 4: Ceará-Mirim (Muriú, Porto-Mirim e Jacumã) – 2.597 habitantes

Objetivando conhecer a população estudada, fez-se uso das malhas digitais
dos municípios e dos setores censitários correspondentes às áreas de estudo.
Identificadas estas áreas, com a ajuda do Software TerraView 1.4.1, foram utilizadas
as informações dos agregados dos setores censitários, principalmente as
relacionadas ao número de moradores de cada núcleo de praia. Estas informações
podem ser acessadas através do site do IBGE e são determinantes para a obtenção
da amostra.

1

O IBGE utiliza os Setores Censitários como sistema de referência. O município é dividido em
pequenas áreas (setores) que, reunidas, recobrem toda a área do município. Os números de
habitantes de cada núcleo de praia foram retirados do Censo 2000.
2

Divisão da população em grupos segundo algumas características da população sob estudo.

3

Não foi contabilizada a população da praia da Redinha Nova.
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De acordo com os procedimentos técnicos, esta pesquisa é considerada um
levantamento que se caracteriza pela interrogação direta das pessoas, cujo
comportamento se desejou conhecer. Basicamente, procede-se à solicitação de
informações a um grupo significativo de pessoas acerca do problema estudado para,
em seguida, e mediante análise quantitativa, obter-se conclusões acerca dos dados
coletados (GIL, 2002).
A amostra é um procedimento indicado para a obtenção dos dados. A idéia
básica da amostragem é que, ao selecionar alguns elementos da população, se
pode tirar conclusões sobre toda a população. Há diversas razões para a utilização
de uma amostragem, podendo-se citar: custo mais baixo; maior velocidade na coleta
dos dados e disponibilidade dos elementos da população. O instrumento escolhido
foi um formulário que pode ser definido como a técnica de coleta de dados em que o
pesquisador elabora questões previamente e anota as respostas dos entrevistados
(GIL, 2002). O formulário se assemelha ao questionário, a diferença consiste que,
neste último, as questões são respondidas por escrito pelo próprio pesquisado.
O Plano Amostral se baseou na amostragem estratificada que se caracterizou
por dividir a população em partes que sejam mais homogêneas do que a população
em geral (estratos). Para efeito de cálculo, foi considerada a estimativa do tamanho
da amostra para a perspectiva de uma proporção na amostragem aleatória
estratificada. A população, objeto de estudo, foi dividido em quatro estratos (seção
1.2) e, a partir disso, foi calculada uma amostra que foi alocada proporcionalmente.
A4 partir dos cálculos estatísticos, concluiu-se a necessidade de entrevistar
102 moradores dos núcleos de praia, com erro máximo de estimação igual a
10% e com grau de confiança igual a 95%. A alocação da amostra nos estratos
pode ser vista no quadro abaixo:

4

Neste tipo de procedimento, a amostra é distribuída proporcionalmente ao tamanho dos estratos de
acordo com número da população residente no núcleo de praia pesquisado.
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E s tratos
E s trato 1
E s trato 2
E s trato 3
E s trato 4
T otal

T amanho da amos tra
31
33
21
17
102

Quadro 01 – Alocação da amostra nos estratos
Fonte: Setores Censitários do IBGE, 2000.
Organização estatística de Rosiana Clélia Barbosa de Andrade, 2008.

Devido a dificuldades operacionais, de tempo e de recursos humanos, o
processo de coleta de dados (aplicação dos formulários) seguiu alguns critérios de
conveniência do pesquisador. Na ausência da lista completa de moradores das
áreas pesquisadas, bem como do mapa dos setores censitários, contendo os
domicílios existentes nas áreas, a seleção dos elementos que devem compor a
amostra deve ser feita escolhendo-se, primeiramente, um domicílio de cada núcleo
de praia para aplicar o primeiro formulário e, em seguida, selecionando-se de três
em três residências para aplicação dos outros instrumentos; até a conclusão da
coleta de dados. Em cada domicílio, entrevistou-se apenas um morador, alternandose entre homens e mulheres, bem como entre diferentes faixas etárias.
Em cada estrato foram consideradas as seguintes proporções dentro de
cada núcleo de praia:

E s tratos
E s trato 1
E s trato 2
E s trato 3
E s trato 4

Núc leos de P raia
P itangui/B arra do R io/G raçandu
G enipabu/S anta R ita
P ium/C otovelo
P irangi do Norte
P irangi do S ul/B úz ios
T abatinga/B arreta
Muriú
P orto Mirim
J acumã
T otal

Quadro 02 – Alocação da amostra nos núcleos de praia
Fonte: Setores Censitários do IBGE, 2000.
Organização estatística de Rosiana Clélia Barbosa de Andrade, 2008.

Amos tra
24
7
17
16
11
10
13
1
3
102
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O formulário foi submetido a um pré-teste. O pré-teste está centrado na
avaliação do formulário, visando garantir que este mensure o que pretende medir.
Esta etapa consiste em selecionar indivíduos pertencentes ao grupo que se
pretende estudar. A aplicação de 10 formulários foi suficiente, mas se fez necessário
que os indivíduos entrevistados fossem típicos em relação ao universo pesquisado,
para melhor entendimento e aplicabilidade dos formulários. Tal procedimento se fez
importante para se verificar nas entrevistas se todas as questões foram respondidas
adequadamente, se o formulário apresentava-se muito extenso, qual a melhor forma
de se fazer as perguntas e mesmo a ordenação das destas; enfim, tudo o que puder
implicar a inadequação do formulário enquanto instrumento de coleta.
Diante da complexidade do objeto que se propõe estudar, os procedimentos
metodológicos utilizados foram apoiados às necessidades de compreensão da
realidade socioespacial dos quatro municípios pesquisados, valendo-se, para isso,
dos princípios e conceitos do método dialético.
O trabalho de campo foi realizado no mês de março de 2008 e foi conduzido
pelo próprio pesquisador. Para a obtenção dos dados foi utilizado um questionário
semi-estruturado com questões relacionadas às características dos moradores, à
inserção da população local na atividade turística, às políticas públicas e à inclusão
da comunidade local no turismo, às repercussões socioeconômicas do modelo
turístico adotado nas comunidades litorâneas e à forma pela qual a população se
organiza e atua para buscar sua inserção no turismo local.
Os dados coletados na pesquisa foram armazenados em um banco de dados
montado a partir do SPSS for Windows.
Em todas as análises foram considerados os municípios pesquisados, bem
como a área de estudo. Neste trabalho, a área de estudo que representa o litoral
potiguar é formada pelos municípios de Extremoz, Parnamirim, Nísia Floresta e
Ceará-Mirim. Trata-se, portanto, de toda a área contida amostra pesquisada.
A pesquisa se aprofundou no que diz respeito à implementação das políticas
públicas de turismo estaduais, uma vez que são mais importantes e é o Governo
Estadual que imprime o tom das políticas públicas, já o poder municipal exerce papel
coadjuvante e secundário, conforme será discutido ao longo do trabalho.
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Na primeira parte deste trabalho será dada ênfase ao recorte socioespacial e,
sobretudo, ao cenário atual dos municípios turísticos aqui contemplados, situandose, assim. sobre o principal objeto de análise da presente pesquisa.
O Turismo e a produção do espaço: uma relação incontestável será abordado
na segunda parte da pesquisa, destacando o papel de cada agente produtor do
espaço turístico e os rebatimentos da relação turismo-produção do espaço na vida
dos moradores das localidades litorâneas do Rio Grande do Norte.
A terceira parte da pesquisa fará uma contextualização do neoliberalismo e as
políticas públicas no cenário nacional, bem como, mostrará as conseqüências do
modelo do turismo potiguar nas comunidades locais nos municípios pesquisados.
Os resultados da pesquisa serão mostrados de forma quanto-qualitativa na
quarta parte do trabalho, revelando por meio de dados e análises a relação turismo –
comunidade local no litoral potiguar e; de que forma a gestão municipal do turismo
se apresenta no contexto local. Ainda, nesta parte do trabalho, será apresentado o
turismo comunitário como mais uma possibilidade de se desenvolver o turismo com
base local e de maneira mais responsável no que diz respeito à inclusão social e
distribuição das riquezas da atividade turística de forma menos centralizadora e
segregadora.
Enfim, a presente pesquisa possibilitará aos acadêmicos, pesquisadores,
gestores, empresários do turismo e à sociedade em geral, aprofundar os
conhecimentos sobre a atividade turística no Rio Grande do Norte, bem como, os
desdobramentos desta e os efeitos do modelo de desenvolvimento vigente na vida
dos moradores das comunidades litorâneas potiguar.
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1 MUNICÍPIOS TURÍSTICOS DO PÓLO COSTA DAS DUNAS: UM RECORTE
SOCIOESPACIAL

A

partir desse ponto, dar-se-á um olhar especial às certezas e

incertezas do fenômeno turístico no litoral potiguar sobre o prisma do
desenvolvimento com base local e sobre as forças políticas e

capitalistas hegemônicas que agem de diversas maneiras nas questões locais.
O recorte espacial desta pesquisa engloba os 04 (quatro), dentre os seis
municípios inseridos no Prodetur-RN I, localizados na Zona Homogênea do
Planejamento do Estado Litoral Oriental e inseridos no Pólo Turístico Costa Dunas5,
são eles: Ceará-Mirim, Extremoz, Parnamirim e Nísia Floresta6. Os dois
primeiros, ao Norte de Natal, concentram as praias de: Muriú, Porto Mirim, Jacumã,
Pitangui, Barra do Rio, Graçandu, Genipabu, Santa Rita e, Redinha Nova. E os
últimos, ao Sul de capital potiguar, destacando-se as praias de: Pium, Cotovelo,
Pirangi do Norte, Pirangi do Sul, Pirambúzios, Búzios, Tabatinga e Barreta.
Fonseca (2005, p. 107) comenta sobre os municípios que compõem o
principal núcleo receptor de turistas no Rio Grande do Norte, salientando que o
Estado possui dois pólos turísticos: 1) Natal e municípios circunvizinhos (CearáMirim, Extremoz, Parnamirim e Nísia Floresta) e; 2) Tíbau do Sul. Portanto, os
referidos municípios desta pesquisa possuem características geoambientais
similares, sobretudo, no que diz respeito à vegetação, clima, relevo, solo, recursos
hídricos, fazendo parte da Zona Costeira do Rio Grande do Norte. Nas Figuras 01,

5

Municípios do Pólo Turístico Costa das Dunas: Arêz, Baía Formosa, Canguaretama, Ceará-Mirim,
Extremoz, Macaíba, Maxaranguape, Natal, Nísia Floresta, Parnamirim, Pedra Grande, Rio do Fogo,
São Gonçalo do Amarante, São José do Mipibu, São Miguel do Gostoso, Senador Georgino Avelino,
Tíbau do Sul e, Touros.
6

Além dos quatro municípios mencionados, outros dois municípios foram englobados pelo ProdeturRN I: Natal e Tíbau do Sul.
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02 e 03 a seguir, pode-se observar com maior precisão o recorte espacial da
pesquisa, destacando-se os municípios contemplados neste estudo.
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Figura 02 – Mapa do RN, destacando os municípios
Fonte: Mapa Base IBGE, 2000.
Cartografia: Josué Alencar Bezerra, 2008.
Organização: Marcelo da Silva Taveira

Figura 01 – Mapa do Brasil, destacando o RN
Fonte: Mapa Base IBGE, 2000.
Cartografia: Josué Alencar Bezerra, 2008.
Organização: Marcelo da Silva Taveira

Figura 03 – Área de estudo, destacando as localidades pesquisadas
Fonte: Mapa Base IBGE, 2000.
Cartografia: Josué Alencar Bezerra, 2008.
Organização: Marcelo da Silva Taveira
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1.1 ABORDAGEM GEOGRÁFICA DOS MUNICÍPIOS PESQUISADOS

A análise das políticas de turismo e do modelo de desenvolvimento turístico
no âmbito do Rio Grande do Norte exige a compreensão das políticas
macroeconômicas para melhor entendimento do Programa de Desenvolvimento do
Turismo (PRODETUR), implantado nos anos 1990 com seus reordenamentos até os
dias atuais.
Os municípios de Natal e Tíbau do Sul embora sejam os de maior expressão
turística em todas as dimensões, não farão parte desta pesquisa, pois possuem
dinâmicas socioeconômica e espacial que contrastam com os demais municípios.
Natal desenvolve papel hegemônico no turismo potiguar e, Tíbau do Sul possui
dinâmica turística própria e diferenciada das existentes nos demais municípios do
Pólo Turístico Costa das Dunas por ser pólo de turismo internacional. Desse modo,
esses dois municípios se apresentam atípicos em relação aos outros, uma vez que,
a maior parte dos dividendos é gerada ou distribuída pelas cadeias produtivas do
turismo localizadas nas duas cidades destacadas, conforme aponta Fonseca (2005).
A alocação de recursos financeiros e dos investimentos dos Prodetur-RN I e
7

II

com a implantação da infra-estrutura, contribuiu decisivamente para o

crescimento da atividade turística nos municípios contemplados em sua primeira
fase de atuação, bem como, pelos projetos viabilizados na segunda fase do
Programa. Apesar de todos os seis municípios do Prodetur-RN I terem recebidos
investimentos na primeira fase, em 1994,nos quais Natal foi o mais beneficiado.
Contudo, os investimentos direcionados aos demais municípios acabaram
beneficiando o turismo da capital potiguar, uma vez que, Ceará-Mirim, Extremoz,
Parnamirim e Nísia Floresta atuam como apoio e dão suporte ao turismo
implementado no município de Natal. Enquanto, a outra cidade que compõe o grupo,
Tíbau do Sul, como já foi mencionada, possui uma dinâmica própria e independente
da praticada nos outros municípios, inclusive no de Natal.
Os documentos oficiais do Banco do Nordeste do Brasil em relação ao
Prodetur-NE afirmam que:

7

Duração do Prodetur-RN I – 1995/1998 (Banco do Nordeste do Brasil); Implantação do Prodetur-RN
II – 1999-2002 (FONSECA, 2005).
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Com a implementação da primeira fase do PRODETUR/NE ocorreram
melhorias significativas na infra-estrutura de saneamento básico (água e
esgoto) e de suporte ao turismo (aeroportos, urbanização de áreas
turísticas, centros de convenções, recuperação de patrimônio histórico),
bem como um aquecimento da economia das localidades turísticas
beneficiadas e/ou impactadas pelas ações do Programa. Entretanto
também pôde ser observada a ocorrência de impactos socioambientais
negativos direta e indiretamente associados às intervenções realizadas.
Tais impactos tiveram uma repercussão negativa, além de possivelmente
representarem comprometimento de parte dos resultados do Programa.

Vale salientar que, os municípios inseridos no Prodetur-RN I continuam
recebendo investimentos financiados pelo Convênio BNB/BID (Banco do Nordeste
do Brasil e Banco Interamericano de Desenvolvimento). Desse modo, o recorte
espacial contempla os quatro municípios que possuem características similares e
serão analisados em um período de mais de 10 anos, ou seja, período que vai da
instalação do Prodetur-RN I até os dias atuais, pois os quatro municípios estudados
fazem parte da Grande Natal. Constituem corredores turísticos e se alocam no
contorno do mar seguindo a costa. São ocupados, sobretudo, pelas 2ªs residências
para o veraneio, fenômeno em destaque no Estado, pois inúmeras famílias possuem
imóveis nas praias e permanecem nestes nos meses de verão, que vai de setembro
a dezembro, uma vez que, no Nordeste do Brasil, tal período está mais atrelado ao
período de férias escolares, ou seja, de dezembro a fevereiro.
O Quadro 03 apresenta as coordenadas geográficas, a área total dos lugares
ou praias e a altitude (aspectos da planície litorânea) e as divisas com as outras
comunidades.
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MUNICÍPIO

POPULAÇÃO*

COORDENADAS

CEARÁ-MIRIM

EXTREMOZ

62.424
habitantes

19.572
habitantes

ÁREA**

GEOGRÁFICAS**

Latitude:

5º 38’ 04” Sul

Longitude: 36º 25’ 32” Oeste

ALTITUDE
DA SEDE**

DISTÂNCIA EM
RELAÇÃO À
CAPITAL**

739,69 km², equivalente a
1,37%

da

superfície

33 metros

28 km

estadual.

Latitude:

5º 42’ 20” Sul

Longitude: 35º 18’ 26” Oeste

125,67 km², equivalente a
0,25%

da

superfície

LIMITES**

Norte – Maxaranguape
Sul – São Gonçalo do Amarante,
Extremoz e Ielmo Marinho
Leste – Extremoz, Maxaranguape e
Oceano Atlântico
Oeste –Taipu
Norte – Ceará-Mirim
Sul – São Gonçalo do Amarante e

41 metros

16 km

Natal
Leste – Oceano Atlântico

estadual.

Oeste – Ceará-Mirim e Natal
Norte – Parnamirim
NÍSIA

19.040

FLORESTA

habitantes

Latitude:

6º 05’ 28” Sul

Longitude: 35º 12’ 31” Oeste

306,05 km², equivalente a
0,59%

da

superfície

Sul – Arez e Senador Georgino
20 metros

35 km

Avelino
Leste – Oceano Atlântico

estadual.

Oeste – São José de Mipibu
Norte – Natal

120,20 km², equivalente a
PARNAMIRIM

124.690
habitantes

Latitude:
5º 54’ 56” Sul
Longitude: 35º 15’ 46” Oeste

0,24%

da

estadual.

superfície

Sul – São José de Mipibu e Nísia
53 metros

12 km

Floresta
Leste – Oceano Atlântico
Oeste – Macaíba

Quadro 03 - Dados geográficos dos municípios que compõem a área de estudo
* Fonte: IBGE (Censo 2000); ** Fonte: IDEMA (Perfil Municipal 2003).
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Os municípios que compõem a área de pesquisa são: Parnamirim, Nísia
Floresta, Extremoz e Ceará-Mirim, dentre eles, o mais populoso é Parnamirim,
seguido por Ceará-Mirim. Este se destaca por possuir uma área territorial com quase
740 km². Nísia Floresta é o mais distante da capital potiguar com 35 km de distância.
Parnamirim é o mais próximo, com apenas 12 km. Dos municípios em estudo,
Parnamirim e Extremoz fazem limites com Natal.
Todos os municípios têm um forte potencial turístico no que diz respeito a
atrativos histórico-culturais e naturais, possuem relativo fluxo e fazem parte da
imagem turística de Natal.
Estes municípios, por fazerem parte do Aglomerado Metropolitano de Natal,
mantêm grande interação com a capital, seja pelo comércio local, por deslocamento
de residentes para estudos ou pelos negócios.

Atuam como suporte turístico

(equipamentos, atrativos e entretenimento), dando qualidade ao destino turístico
Natal, pois é nestas comunidades que o turista desfruta do turismo de base local,
tendo oportunidade de manter contato com os residentes e apreciando valores e
padrões da cultura potiguar.

IDH-M

IDH-M

CIDH-M

IDH-M

IDH-M

IDH-M

RENDA,

RENDA,

LONGEVIDADE,

LONGEVIDADE,

ECUCAÇÃO,

ECUCAÇÃO,

1991

2000

1991

2000

1991

2000

0,646

0,489

0,544

0,568

0,672

0,585

0,723

0,575

0,694

0,509

0,593

0,591

0,711

0,626

0,779

Parnamirim

0,64

0,76

0,607

0,703

0,593

0,721

0,719

0,856

Nísia Floresta

0,564

0,666

0,546

0,575

0,562

0,674

0,584

0,75

IDH-M,

IDH-M,

1991

2000

Ceará-Mirim

0,547

Extremoz

Município

Quadro 04 - Índice de Desenvolvimento Humano nos municípios que compõem a área de estudo.
Fonte: IBGE, 2006 e; Atlas do Desenvolvimento Humano, 2003.

As informações acima traduzem que houve uma melhoria significativa em todos os índices pertinentes ao IDH-M, no
sentindo que houve uma evolução nos índices relativos à renda, longevidade e educação em todos os municípios. Pode-se dizer
que a evolução quantitativa e qualitativa implícita nesses índices também é oriunda da expansão da atividade turística e das obras
de infra-estrutura que tiveram rebatimentos nos municípios em questão.

1.2 VERANEIO E TURISMO: OS EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS E HOSPEDAGEM

Neste corredor, somados pelos municípios turísticos, destacam-se o
veraneio e o turismo. Este espaço se estrutura inicialmente para o lazer de veraneio,
e, posteriormente, recebe infra-estrutura direcionada ao turismo. Os quatro
municípios podem se beneficiar com a existência de meios de hospedagem,
restaurantes, agências de turismo, locadoras de veículos e espaços para o
entretenimento, como apresentado no Quadro 05:

Hospedagem

Alimentação

Agência
de viagens

Locadora
de veículos

Entretenimento

Ceará-Mirim

13

20

0

0

6

Extremoz

25

111

0

4

24

Parnamirim

14

186

10

6

61

Nísia Floresta

14

136

0

0

11

TOTAL

66

453

10

10

102

MUNICÍPIOS

Quadro 05 - Oferta de equipamentos turísticos nos municípios pesquisados
Fonte: Pesquisa SEBRAE, 2002.

Parnamirim se destaca por possuir o maior número de equipamentos
turísticos, embora a maioria pertença ao setor de A&B (Alimentos e Bebidas),
seguido por Nísia Floresta e Extremoz. Em relação ao município que possui o maior
número de empresas ligadas à hotelaria, está Extremoz. Vale salientar que em 2002,
apenas Parnamirim possuía Agência de Viagens.
Os quatro municípios apresentam um total de equipamentos inexpressivo se
comparado a Natal, o destino turístico mais conhecido, comercializado e divulgado
do Rio Grande do Norte, fazendo parte dos 65 Destinos Indutores do
Desenvolvimento do Turismo provido pelo Ministério do Turismo. A centralização de
esforços políticos e econômicos na cidade de Natal coloca os demais municípios em
desvantagens, não só em relação à tração de investimentos públicos e privados,
mas especialmente, no que diz respeito ao fluxo turístico e aos dividendos gerados
pelo setor.
Não se pode deixar de considerar que os dados aqui abordados são
referentes ao Inventário Turístico dos Municípios realizado pelo Sebrae em 2002, ou
seja, dado à dinamicidade da atividade turística, tais números não refletem mais a
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realidade atual, cabendo assim, a elaboração de um novo Inventário ou a
atualização dos dados turísticos dos municípios em questão por parte dos órgãos
públicos e privados competentes.
O município de Extremoz possui o maior número de meios de hospedagem
dentre

todos

os

municípios,

totalizando

25

empreendimentos.

Parte

dos

equipamentos está localizada nas localidades de Genipabu, praia que concentra o
maior complexo de dunas móveis da região, consolidando aquele espaço natural
como a principal atração turística do Estado.

14

Nísia Floresta

14

Parnamirim

25

Extremoz

13

Ceará-Mirim

Gráfico 01 – Equipamentos Turísticos: Hospedagem
Fonte: Pesquisa SEBRAE, 2002.

Em relação aos equipamentos especializados em A&B (Alimentos e Bebidas),
o município de Parnamirim é o que mais se destaca, seguido por Nísia Floresta e
Extremoz.

Enquanto,

Ceará-Mirim

possui

um

número

inexpressivo

de

estabelecimentos dedicados a serviços de alimentação, conforme ilustrado no
Gráfico 02. Porém, alguns equipamentos são referências no segmento gastronômico
no litoral do município de Ceará-Mirim, conforme ilustrado na Figura 04.
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136

Nísia Floresta

186

Parnamirim
111

Extremoz

Ceará-Mirim

20

Gráfico 02 – Equipamentos Turísticos: Alimentação
Fonte: Pesquisa SEBRAE, 2002.

A Figura 04 é um exemplo de equipamento turístico existente no litoral
potiguar, trata-se do Restaurante Naf Naf, localizado na Praia de Jacumã, em CearáMirim, umas das praias que apresenta forte especulação imobiliária e vários
empreendimentos em andamento ou concluídos.

Figura 04 – Restaurante Naf Naf - Praia de Jacumã, Ceará-Mirim/RN
Fonte: Marcelo Taveira, 2008.
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A comunidade de Pirangi do Norte, situada no litoral do município de
Parnamirim, é uma das principais responsáveis pelo número de equipamentos
destinados a alimentos e bebidas, uma vez que, a praia é um dos principais destinos
do turismo de lazer e de “segunda residência” da população residente de Natal.
Apenas o município de Parnamirim possui agências de viagens e os demais
municípios não possui tal tipo de equipamento turístico, conforme ilustrado no
Gráfico 03.
É importante ressaltar que, como a fonte dos dados é de 2002, há a
possibilidade de que as 10 agências de viagens não estejam mais em
funcionamento, ou que tal número tenha se ampliado, devido à dinamicidade do
turismo no mercado regional.

Nísia Floresta

0
10

Parnamirim

Extremoz

Ceará-Mirim

0

0

Gráfico 03 – Equipamentos Turísticos: Agência de Viagens
Fonte: Pesquisa SEBRAE, 2002.

Os municípios que possuem locadoras de veículos são Parnamirim e
Extremoz, segundo o Gráfico 04, mostrando, desse modo que, ambos municípios
possuem um turismo receptivo, mais dinâmico e uma atividade turística mais
aquecida economicamente. Todavia, a maior quantidade e as maiores empresas
desse segmento de mercado estão localizadas no município de Natal, em
conseqüência de sua relevância no contexto do turismo regional.

43

Nísia Floresta

0

6

Parnamirim
4

Extremoz

Ceará-Mirim

0

Gráfico 04 – Equipamentos Turísticos: Locadora de Veículos
Fonte: Pesquisa SEBRAE, 2002.

O município de Parnamirim é o que apresenta o número mais expressivo de
equipamentos turísticos voltados ao entretenimento, confirmando assim, a
concentração de uma maior oferta de produtos e serviços turísticos voltados às
atividades de entretenimento (Ver Figura 05), diferentemente dos demais municípios.

11

Nísia Floresta

61

Parnamirim
24

Extremoz

Ceará-Mirim

6

Gráfico 05 – Equipamentos Turísticos: Entretenimento
Fonte: Pesquisa SEBRAE, 2002.

Os

equipamentos

turísticos

especializados

em

lazer,

recreação

e

entretenimento são poucos no litoral potiguar, uma vez que existem mais
equipamentos de restauração em detrimento aos primeiros. Um dos equipamentos
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mais famosos do litoral oriental sul potiguar é o Big Blue, conforme ilustrado na
Figura 05.

Figura 05 - Big Blue, espaço de lazer localizado na Praia de
Búzios, Parnamirim/RN
Fonte: Marcelo Taveira, 2008.

Os equipamentos turísticos especializados em alimentação são os que mais
se concentram em todos os municípios pesquisados, destacando-se dentre os
demais equipamentos da oferta turística, conforme Figura 06. Essa realidade
assemelha-se a da maioria dos municípios das unidades federativas do Brasil,
segundo dados do IBGE (2003). A diversificação de equipamentos que prestam
serviços de alimentação (restaurantes, bares, lanchonetes, barracas e quiosques de
praia) predomina nas localidades turísticas do litoral nordestino, como é o caso dos
municípios contemplados nesta pesquisa e apresentados na Tabela 01.
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Figura 06 – Mapa: Equipamentos turísticos nos municípios
Fonte: Pesquisa SEBRAE, 2002.
Cartografia: Josué Alencar Bezerra, 2008.
Organização: Marcelo da Silva Taveira
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Tabela 01
Ceará-Mirim, Extremoz, Parnamirim e Nísia Floresta
Capacidade dos Meios de Hospedagem dos Municípios Pesquisados
2001

2002

2003

2004/2005

MUNICÍPIOS
MHS

UHS

LEI

MHS

UHS

LEI

MHS

UHS

LEI

MHS

UHS

LEI

Ceará-Mirim

4

30

103

8

71

225

10

93

270

10

93

270

Extremoz

20

350

1.178

25

422

1.521

24

430

1.510

24

430

1.510

Parnamirim

11

228

609

14

267

934

13

269

831

13

269

831

Nísia Floresta

11

162

488

12

116

467

12

121

462

12

121

462

TOTAL
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770

2378

59

876

3147

59

913

3073

59

913

3073

Fonte: SETUR/RN, 2006.
Legenda: MHS – Meios de Hospedagem, UHS – Unidades Habitacionais, LEI – Leitos.

O município de Extremoz foi o que apresentou maior crescimento ao longo
dos anos em relação à oferta de meios de hospedagem, unidades habitacionais e,
consequentemente, de número de leitos durante o recorte temporal avalizado.
Novos empreendimentos estão sendo instalados no município, com destaque para
as localidades litorâneas de Pitangui e Genipabu, as principais destinações turísticas
de Extremoz. Estes fluxos giram em torno dos atrativos naturais como praias,
lagoas, dunas, paisagens e mata atlântica. Sendo assim, as riquezas naturais do
município, além de envaidecer os moradores das localidades, despertam interesse
turístico atraindo investimentos de diferentes nacionalidades representados pelo
capital nacional e estrangeiro. E se o empresário local não se apropria, o outro o faz.
As possibilidades de acomodação desses fluxos podem ser apreciadas pela
capacidade dos meios de hospedagem do Gráfico 06.
Embora todos os municípios tenham apresentado crescimento com o passar
dos anos em relação à oferta de meios de hospedagem, é Extremoz possui de maior
número de estabelecimentos, foi o que se manteve com maior estabilidade no
decorrer dos anos pesquisados.
Os números de equipamentos de meios de hospedagem situados nos
municípios são relativamente poucos, mas considerando-se que são próximos à
Natal e esta capital possui a maior concentração de equipamentos, unidades
habitacionais e leitos do Estado, ela está entre as cidades mais bem equipadas em
relação a hotéis e pousadas do país.
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30
25
20

2001
2002

15

2003
10

2004/2005

5
0
Ceará-Mirim

Extremoz

Parnamirim

Nísia Floresta

Gráfico 06 – Capacidade dos Meios de Hospedagem - MHS
Fonte: SETUR/RN, 2006.

Conforme ilustrado no Gráfico 07, todos os municípios aumentaram a
quantidade de unidades habitacionais ao longo dos anos, no entanto, o que
apresenta a maior quantidade é Extremoz, seguido por Parnamirim e depois por
Nísia Floresta. Mesmo assim, Ceará-Mirim passa de 30 UH’s em 2002 para 93 em
2004/2005.

500
450
400
350
300

2001

250

2002

200

2003

150

2004/2005

100
50
0
Ceará-Mirim

Extremoz

Parnamirim

Nísia Floresta

Gráfico 07 – Capacidade de Unidades Habitacionais - UH
Fonte: SETUR/RN, 2006.
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O Gráfico 08 mostra que os municípios apresentaram no decorrer dos anos
um aumento na oferta de leitos, com exceção de Nísia Floresta, que teve uma leve
queda. Em relação ao município que possui a maior oferta de leitos, destaca-se
Extremoz, que chegou aos anos 2004/2005 com mais de 1.500 leitos, seguido por
Parnamirim. O município de Ceará-Mirim, embora tenha evoluído na oferta, aparece
com o menor número de leitos.

1600
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Parnamirim

Nísia Floresta

Gráfico 08 – Capacidade de Leitos - LEI
Fonte: SETUR/RN, 2006.

Municípios

Estabelecimentos
hoteleiros e outros
tipos de
alojamentos
temporários

Restaurantes e
outros
estabelecimentos
de serviços de
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Quadro 06 – Empregos Diretos Gerados pelo Turismo nos Municípios – 2004
Fonte: Caged, Ministério do Trabalho, 2006.

O município de Parnamirim é o que promove o número mais expressivo de
empregos diretos oriundos da atividade turística, com destaque para os
equipamentos de restauração que chega a gerar mais de 40% dos postos de
trabalho. Em seguida, embora bem distantes em termos numéricos, aparece o
município de Extremoz com a geração de pouco mais de 200 empregos.
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Figura 07 – Mapa de Empregos Diretos Gerados pelo Turismo nos Municípios
Fonte: RAIS/CAGED, 2002-2006.
Cartografia: Josué Alencar Bezerra, 2008.
Organização: Marcelo da Silva Taveira

Como os dois principais destinos indutores do turismo do Rio Grande do
Norte são Natal e Tíbau do Sul (Ministério do Turismo, 2008), respectivamente, são
estes dois municípios que geram o maior número de empregos e postos de
trabalhos no âmbito da atividade turística, tanto no que concerne ao trabalho formal,
conforme cadastrado no Ministério do Trabalho (2006), bem como, no mercado
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informal do turismo, pois possuem uma dinâmica do turismo bem diferenciada dos
demais municípios e concentram o maior número de equipamentos, produtos e
serviços turísticos do Estado. Desse modo, somando o número absoluto dos
trabalhadores do turismo nos quatro municípios contemplados na pesquisa, não
chegam nem próximo da quantidade de postos de trabalhos que são frutos da
organização da cadeia produtiva do turismo em Natal. A Figura 07 apresentada
acima revelou a realidade dos empregos gerados pelo turismo na região
pesquisada.
Na próxima parte da pesquisa será discutida a relação turismo e produção do
espaço, tomando como base a realidade da região litorânea potiguar e suas
interfaces no âmbito da atividade turística.
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2 TURISMO E PRODUÇÃO DO ESPAÇO: UMA RELAÇÃO INCONTESTÁVEL

C

omo qualquer outra área do conhecimento, o turismo necessita abrir

diálogo com outros saberes e com fazeres regionais. A própria
natureza do fenômeno turístico é contraditória e ambivalente, tanto

na literatura como na sua práxis. A falta de padronização de conceitos utilizados por
docentes, pesquisadores e empresários do turismo têm provocado a utilização
prática inadequada, inviabilizando, muitas vezes, a compreensão do turismo.
O turismo busca na ciência geográfica bases teóricas para fazer entender a
relação espaço-turismo, uma vez que, o espaço se configura como o principal objeto
de consumo do turismo. O espaço, por meio de suas peculiaridades e, em especial,
pelo sistema de ações e pelo sistema de objetos que nele se instalam, atrai e seduz
visitante, ou seja, os sujeitos do turismo, os turistas e os residentes (os que
trabalham e os que enriquecem como empresários).
Não há produção que não seja produção do espaço, não há produção do
espaço que se dê sem o trabalho. Viver, para o homem, é produzir espaço. Cada
homem não vive sem trabalho, o processo de vida é um processo de criação do
espaço geográfico. A forma de vida do homem é o processo de criação do espaço.
(SANTOS, 1997b, p. 88).
São muitas as definições e os conceitos de turismo, bem como, os contrasensos a respeito de seu entendimento. Mas, veja-se o que Remy Knafou (1996, p.
62) pensa sobre o assunto:

O turismo é uma atividade humana que, por excelência, proporciona muitas
idéias prontas, frequentemente falsas; julgamentos sumários, até mesmo de
“cientistas” que entendem possuir uma idéia sobre a questão, já que em
certas ocasiões também são turistas.

Francisco De La Torre também dá sua contribuição para o entendimento do
turismo como fenômeno necessário à vitalidade humana e à economia mundial.
Revela o turismo como:
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[...] um fenômeno social que consiste no deslocamento voluntário e
temporário de indivíduos ou grupos de pessoas que, fundamentalmente por
motivos de recreação, descanso, cultura ou saúde, saem do seu local de
residência habitual para outro, no qual não exercem nenhuma atividade
lucrativa nem remunerada gerando múltiplas inter-relações de importância
social, econômica e cultural. (LA TORRE apud BARRETTO, 1995, p. 13),

É importante enfatizar que o turismo, antes de tudo, é uma prática social,
conforme afirmado por De La Torre, mas também uma atividade econômica, política,
cultural e psicológica que deixa reflexos nas comunidades receptoras. Esse
pensamento é defendido e divulgado por meio dos discursos oficiais da Organização
das Nações Unidas (ONU) ao ampliar o conceito de turismo. Wahab (1991, p. 26)
assim define o turismo:

[...] uma atividade humana intencional que serve como meio de
comunicação e como elo de interação entre povos, tanto dentro de um
mesmo país como fora dos limites geográficos dos países. Envolve o
deslocamento temporário de pessoas para outras regiões, país ou
continente, visando a satisfação de necessidades outras que não o
exercício de uma função remunerada. Para o país receptor um turismo é
uma industria cujos produtos são consumidos no local formando
exportações invisíveis. Os benefícios originados deste fenômeno podem
ser verificados na vida econômica, política, cultural e psicológica da
comunidade.

O turismo como um fenômeno econômico gerador de rendas é um consenso,
no entanto, tal atividade, parece ir além desse fato, como afirma Almeida (1996):

O turismo se configura como um processo de produção de um complexo de
imagens, atores e territórios para que a exploração possa ser efetivada. O
turismo ao contrário do que se pensa, não é somente conseqüência natural
dos desenvolvimentos tecnológicos de transportes de massa, das
comunicações. É também mais uma forma de exploração planejada, uma
estratégia de dominação sobre os países subdesenvolvidos, porém ainda
ricos de ecossistemas naturais de interesse turístico.

O turismo tem se mostrado um fenômeno mais complexo do que muitos
estudos apresentam. Alguns teóricos, particularmente aqueles que analisam o
fenômeno do ponto de vista das ciências sociais, concordam em um aspecto: o
turismo é um fenômeno extremamente complexo, dinâmico, que se apresenta de
múltiplas formas e nos mais diversos contextos, sendo difícil apreendê-lo, em sua
totalidade, por meio de apenas uma perspectiva teórica. É necessário para estudar o
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fenômeno turístico, diferenciar os segmentos e compreendê-lo conectado à
abordagem econômica, social e política que o gerou, permitindo o estabelecimento
de reflexões mais consistentes sobre o significado histórico desta atividade.
Nesse sentido, o ponto de partida para o avanço qualitativo na área do
turismo é o repensar os múltiplos significados e esclarecer alguns pontos
relacionados aos diversos entendimentos, objeto que se encontra, em contínuo
processo de construção e reconstrução no bojo das discussões de caráter técnico,
cientifico, empírico e político.
Desse modo, é pertinente construir definições mais específicas de turismo,
mais sólidas e reveladoras, principalmente, em se tratando de um fenômeno
socioeconômico e cultural que gera bens e serviços para a satisfação de diversas
necessidades básicas e secundárias. A literatura existente sobre turismo considera
conveniente a flexibilidade dos conceitos, mas há uma base conceitual que precisa
ser definida e padronizada.
A variedade de conceitos e de definições não inviabiliza esta padronização,
desde que se mantenha o rigor da cientificidade. Há inúmeros esforços no âmbito
acadêmico para o entendimento do fenômeno turístico e de seus rebatimentos na
sociedade contemporânea, com destaque para sua relação com o espaço
geográfico.
Para Cruz (2003, p. 21), o turismo se materializa em uma dada porção do
espaço geográfico, sendo essa relação entendida como:

O espaço geográfico é o principal objeto de consumo do turismo e disso
decorre uma das mais importantes especificidades da prática social do
turismo: o consumidor-turista tem de se deslocar até o produto a ser
consumido, o lugar turístico [...], ainda complementa: em função dessa
característica intrínseca, o turismo acaba por impingir transformações,
diretamente, a pelo menos três porções do espaço geográfico: sobre os
pólos emissores de fluxos, os espaços de deslocamento e os núcleos
receptores de turistas.

Esta reflexão no contexto atual da atividade turística sob a óptica do olhar
geográfico, conforme destacado, abre possibilidades de novas discussões para o
entendimento do turismo como uma das principais atividades que dinamiza e
também é responsável pela produção do espaço no litoral potiguar. Porém, Carlos
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(1999) traz mais uma contribuição ao analisar a força do turismo na transformação e
apropriação dos espaços geográficos, como mostra a seguinte fragmentação textual:

O turismo representa a conquista de uma importante parcela do espaço que
se transforma em mercadoria (e que entra no circuito da troca), como é o
caso de praias, montanhas e rios, tornando-se um novo e rentável ramo da
atividade produtiva, sob esta determinação. Nesse sentido os lugares
passam a ter existência real em decorrência de sua trocabilidade por
intermédio da atividade dos promotores imobiliários que se servem do
espaço como meio voltado à realização da reprodução. (CARLOS, 1999, p.
179).

O estudo do espaço, segundo um enfoque mais complexo, pode encorajar a
descobertas de diversos níveis de análise. Não seria absurdo pensar o espaço como
objetivo e/ou subjetivo, dos sonhos e da imaginação, mítico e infantil, e incorporando
todos eles, embora distinto, o espaço vivido. O espaço não pode ser apenas
formado pelas coisas, os objetos geográficos naturais e artificiais, cujo conjunto nos
dá a natureza. O Espaço é tudo isso, e mais a sociedade. Cada fração da natureza
abriga uma fração da sociedade atual (SANTOS, 1997b, p.25). Para o autor, o
espaço é:

[...] um sistema de realidades, ou seja, um sistema formado pelas coisas e
vida que as animam, supõe uma legalidade: uma estruturação e uma lei de
funcionamento. Uma teoria, isto é, sua explicitação, é um sistema
construído no espírito, cujas categorias de pensamento reproduzem a
estrutura que assegura o encadeamento dos fatores. Se a chamarmos de
organização espacial, estrutura espacial, organização do espaço, estrutura
territorial ou simplesmente espaço.

Milton Santos, mentor das mais consistentes reflexões e pensamentos
geográficos de relevância universal, ainda nos deixou um dos mais importantes e
mencionados conceitos sobre espaço: “[...] conjunto indissociável de sistemas de
objetos e de sistemas de ações”. (SANTOS, 1997a, p. 90). O autor complementa
sua reflexão sobre o conceito de espaço afirmando que é:

Formado por dois componentes que interagem continuamente: a) a
configuração territorial, isto é, o conjunto de dados naturais, mais ou menos
modificados pela ação consciente do homem, através dos sucessivos
“sistemas de engenharias”; b) a dinâmica social ou o conjunto de relações
que definem uma sociedade em um dado momento. (SANTOS, 1997b, p.
11)
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Nessa perspectiva, os espaços são diferenciados e atrelados a uma
determinada configuração territorial e a uma função social, ou seja, a uma dada
ação humana. No entanto, o espaço turístico se apresenta e se reproduz como
sendo ora o habitat das pessoas de serviços não-alojadas nas acomodações
turísticas, ora, espaços para os equipamentos (escolares, sanitários, comerciais,
esportivos, lazer, etc.) e para as infra-estruturas correspondentes às demandas
dessa população.
O espaço aparece como produto de uma atividade dividida em que, a
fragmentação ocorre enquanto produto do conflito entre o processo de produção
socializado e sua apropriação privada. Esta fragmentação que se aprofunda divide o
espaço em parcelas cada vez menores, que são compradas e vendidas no mercado,
como produtos de atividades cada vez mais parceladas (CARLOS, 1996, p. 58). O
turismo se apropria de porções do espaço e os transforma em produtos
comercializáveis e desejáveis para atrair seu público-alvo, seu cliente-consumidor: o
turista. A partir dessa daí posiciona-se ao falar de espaço visto como um produto.
É notória a especulação imobiliária que se instalou nas cidades litorâneas
brasileiras com destaque para o litoral potiguar, que se apresenta como um cenário
ideal por meio de suas peculiaridades e belezas cênicas e paisagísticas únicas para
reprodução do grande capital turístico. Tal apropriação do espaço geográfico
destinado aos mais diversos usos e em especial, ao empreendimento turístico, é
hoje uma realidade mundial que se materializa por via da fragmentação espacial dos
lugares turísticos e não turísticos. Milton Santos (1997b, p. 32), compreende cada
fração do espaço como:

A internacionalização das técnicas, da produção e o do produto, do capital e
do trabalho, dos gostos e do consumo, a mundialização das relações
sociais de todos os tipos (econômica, financeira, política...) é a garantia de
universalidade que permite compreender cada fração do espaço mundial
em função do espaço global.

O espaço mundializado fragmenta-se através de formas de apropriação para
o trabalho, o lazer, a moradia, o consumo, etc. Deste modo, o espaço fragmenta-se
em espaços separados ou parcelas fixas, como conseqüência de uma atividade
parcelada fundada no trabalho abstrato. O espaço aparece como mercadoria,
apesar de suas especificidades, sendo produzido e vendido enquanto solo urbano,
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cujo conteúdo escapa aos indivíduos, posto que submissos à troca e à especulação
– uma troca que se autonomiza em relação ao uso num processo de produção,
assentado na propriedade privada da terra que gera a apropriação diferenciada do
espaço por estratos diferenciados da sociedade. Como isto se transforma
constantemente, o lugar e produz-se o estranhamento do lugar através da perda das
referências. (CARLOS, 1996, p. 58).
A análise de Carlos (1996) voltada para o espaço urbano, aplica-se à
realidade contemporânea vivenciada no turismo, sobretudo nas localidades
litorâneas, que se urbanizam no cenário do constante processo de fragmentação do
espaço em prol do desenvolvimento turístico e de outras atividades econômicas.
Sendo o turismo um elemento transformador de espaços e um produtor de
territórios, sobretudo, nas áreas urbanas disputadas, levando a se refletir sobre a
complexa rede de relações que produz e é produzida pelo seu segmento e
desenvolvimento. Nesse processo de construir e refazer espaços turísticos, o Estado
atua como protagonista na estruturação da atividade e se torna um poderoso indutor
de investimentos privados.
Com o advento do turismo, criaram-se no Rio Grande do Norte porções
espaciais de desenvolvimento econômico, de contra-sensos sociais, de “violências”
ambientais e surgimento de territórios (cenários de poder) no âmbito de uma
territorialidade aparente e imaginária que se apresenta no panorama turístico atual.
Essas porções espaciais que formam territórios prontos para serem explorados e/ou
descobertos pelos agentes políticos do turismo são evidências concretas e
fidedignas no âmbito do crescimento vigente da atividade turística no solo potiguar.

2.1 AGENTES PRODUTORES DO ESPAÇO TURÍSTICO

São muitos os agentes políticos do turismo. Eles são ligados às esferas
públicas ou privados da sociedade. Os agentes são, sobretudo, entidades,
organismos, agentes de mercado, comunidades, representações, dentre outras
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formas de organização social que discutem e influenciam na formulação e
implementação das políticas de turismo.

Para Lefebvre (1976), a produção do espaço tem uma importância
fundamental para a sociedade, uma vez que, é no espaço que ocorrem os
processos que produzem, reproduzem e transformam as sociedades.
Na sociedade contemporânea e, sobretudo nos lugares de apelo turístico, o
espaço não é estático, mas dinâmico, e essa dinamicidade social que lhe é inerente,
pois cada sociedade produz o espaço refletindo a sua própria imagem (FURTADO,
2005).
Os agentes produtores do espaço estão presentes nas comunidades
pesquisadas, sendo eles: o poder público, as empresas, os moradores e os
turistas/visitantes.

2.1.1 Poder Público e Políticas do Estado

Quando se fala em poder público, pensa-se logo no Estado (seja na esfera
federal, estadual ou municipal). E que esse Estado é o grande formulador e
implementador das políticas públicas, dentre elas, a de turismo.
O que se detectou em todas as comunidades pesquisas foi a inexistências de
políticas de turismo que tivesse rebatimentos sustentáveis e expressivos nas
localidades. A falta dessas políticas públicas no contexto municipal revela problemas
de todas as ordens, principalmente no que diz respeito ao ordenamento e
organização do uso do espaço para fins turísticos.
Na sociedade contemporânea, a gestão participativa no âmbito da
administração pública ganha cada vez mais espaço nos debates políticos e entre os
populares em geral. Nele, o poder público assegura canais para os grupos e
pessoas em situação de pobreza que possam fazer parte de instâncias de definição,
implantação e monitoramento de políticas mais gerais (orçamento participativo,
conselhos municipais e/ou estaduais), e também de programas de controle de
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combate à pobreza e à exclusão (mas não somente desses espaços). A
descentralização de poder por parte de órgãos de governos pode pavimentar o
caminho para uma maior participação de grupos sociais em nível local, nesse
sentido, atender melhor às necessidades dos excluídos (BENI, 2006: 79).
É no âmago do poder público que surgem as políticas de rebatimentos sociais
e econômicos, algumas fruto das próprias dinâmicas dos governos, outras por
pressões da sociedade civil organizada e pelos agentes de poder nacionais e, até
internacionais.
Para Menem (apud AYERBE, 1998, p. 75), o papel do Estado é:

O Estado [...] deve ser o responsável pela promoção do desenvolvimento,
por orientar a atividade econômica tendo em vista o interesse geral. Deve
planejar sobre as molas centrais da economia que afetam o bem comum...
No que se refere às privatizações, não devemos ter medo. Aquelas
empresas que não corresponda ao Estado administrar, por serem
irrelevantes para suas políticas, devem ser privatizadas. Mas tem de
analisar caso por caso, e não estabelecer regras gerais e absolutas.

O fragmento textual acima, ao tratar das políticas de privatizações das
empresas estatais, aponta que o Estado ao priorizar os casos isoladamente está
corroborando a doutrina neoliberal, que na sua essência ideológica prega a
liberdade do mercado e não intervenção deste nas políticas econômicas.
No entanto, a cada dia o poder público assume maior projeção no papel de
apoio indispensável à vida de milhões de cidadãos brasileiros, principalmente, no
que diz respeito à implementação de políticas de compensação, de assistência à
população, de crescimento econômico, de desenvolvimento social e de preservação
e conservação dos bens naturais e do patrimônio histórico-cultural. As políticas
públicas de turismo são fundamentais para a expansão, ordenamento e
sustentabilidade da atividade turística.
O poder público, especialmente na esfera municipal, não tem desenvolvido
políticas de turismo consistentes que efetivamente tenham colaborado para o
crescimento,

desenvolvimento

e

aprimoramento

da

atividade

turística

nas

localidades litorâneas potiguar.
Existem diversas fragilidades na elaboração e implementação das políticas no
que diz respeito à inclusão dos moradores na tomada de decisão e no incentivo a
criação de pequenas e micro empresas por parte das comunidades. Desse modo,

59

contradizendo à lógica do desenvolvimento com base local e fortalecendo o modelo
de desenvolvimento turístico posto na sociedade capitalista e de princípios
neoliberais.

2.1.2 Mercado e as Políticas das Empresas

O capital tende a destruir barreiras espaciais opostas ao comércio, isto é, ao
intercâmbio, e a conquistar países espaço de mercado, anulando o espaço por meio
do tempo ao reduzir ao mínimo o período tomado pelo movimento de um lugar a
outro. Quanto mais desenvolvido o capital, quanto mais extenso, mais a moeda
circula. O mercado ao constituir a trajetória de circulação, anula o espaço através do
tempo. Aparece aqui, a tendência universal do capital, o que o diferencia de todas as
formas anteriores de produção. (IANNE, 2003). Nessa perspectiva, o capitalismo
moderno possibilita a expansão, universalização e o domínio do mercado no cenário
mundial, criando formas hegemônicas e totalitárias de produção e reprodução de
espaços, tornando-os produtivos e significativos na lógica global do capitalismo.
O mercado é visto no mundo contemporâneo como um dos principais atores
hegemônicos existentes, que regula as relações capitalistas e se auto-regula em prol
de seu fortalecimento e sua superação perante o poder público do Estado.
São muitos os agentes de mercado ligados ao setor do turismo, dentre os
principais, podemos encontrar as empresas do ramo da construção civil que se
apropriam das facilidades criadas pelos poderes públicos e tomam, para si, a
condução do processo de produção do espaço na escala municipal (CRUZ, 2007).
São também fortes representantes do mercado, as cadeias hoteleiras internacionais;
as mega operadoras de viagens; as empresas especializadas em cruzeiros
marítimos; as transportadoras aéreas; sendo todas elas ligadas diretamente à
atividade turística.
É ainda com base nas relações nacionais e internacionais fomentadas pelo
mercado que dois grandes agentes se unem (turismo e construção civil) e dão
origem ao que se denomina, atualmente, como mercado imobiliário com apelo
turístico, prática que surge dentre os diversos segmentos econômicos da sociedade
e que vem ganhando um espaço relevante no Brasil e, em especial no Rio Grande
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do Norte, impulsionado pela expansão imobiliária vivida no território potiguar,
fomentando a exploração do setor imobiliário nas regiões de potencial turístico,
principalmente nas localidades litorâneas do Estado.
Para Silva e Ferreira (2007, p. 04), o turismo imobiliário é:

Uma nova forma que o mercado imobiliário encontra para reestruturar-se,
sem depender, diretamente, do financiamento público e sem depender das
especificidades da economia local, isto é, da renda local. Essa modalidade
de produção imobiliária está relacionada com a segmentação dos espaços
(em práticas de lazer, ócio, descanso, alimentação etc.) e possibilidade de
novos capitais, advindos de investimentos externos, sejam estes grupos ou
indivíduos.

O mercado encontrou no turismo espaço para sua expansão pela apropriação
imobiliária e pela construção civil, ambiente favorável para sua afirmação como ator
hegemônico. Também vê no turismo inúmeras possibilidades de produção,
reprodução e acumulação capitalista, expandindo-se com propriedade e soberania
nos espaços litorâneos, similar ao litoral potiguar, como ocorre nos municípios
estudados e na orla da Metrópole Natal.
Assim, começaram a surgir prédios, condomínios, edifícios nas comunidades,
como a que se vê na Praia de Cotovelo, conforme Figuras 08, 09 e 10.

Figura 08 – Condomínio Residencial Corais de Cotovelo, Praia de
Cotovelo, Parnamirim/RN
Fonte: Saulo Gomes, 2008.
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Figura 09 – Alphaville Natal, Condomínio de Luxo – Rota do Sol,
Parnamirim/RN
Fonte: Saulo Gomes, 2008.

Figura 10 – Rota do Sol em Parnamirim/RN: acesso ao Alphaville Natal.
Fonte: Saulo Gomes, 2008.
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As três figuras acima revelam a estreita relação entre o mercado imobiliário
apoiado pela indústria da construção civel e o apelo turístico proveniente dos
discursos e do modelo de desenvolvimento vigente.
As políticas empresariais praticadas nas comunidades pesquisadas não
atendem às perspectivas dos moradores e da sociedade em geral no que diz
respeito à geração de emprego e renda, tampouco contribuem para a diminuição
das desigualdades socioeconômicas dos agentes produtores do espaço turístico,
especialmente da população local.
As empresas do setor turístico atuam de forma desarticulada, muitas vezes
independentemente das diretrizes políticas postas pelos poderes municipal, estadual
e federal no que concerne ao planejamento e às premissas de sustentabilidade da
atividade turística, fragilizando ainda mais a relação empresariado – poder público –
comunidade. Sendo assim, as questões locais não são levadas em consideração
pelos empresários do turismo, que visam restritamente à reprodução e acumulação
de capital.
Tal realidade é fruto da sociedade capitalista excludente, que impera nos
diversos lugares estudados, justificando o modo de vida das comunidades litorâneas
potiguar e afirmando o modelo de desenvolvimento turístico vigente como ideal; o
que visa a atração de grandes investimentos, a desarticulação dos agentes
produtores do espaço turístico; a segregação socioespacial e a exclusão das
comunidades no processo de desenvolvimento do turismo no Rio Grande do Norte.

2.1.3 População Local e as Políticas Alternativas

Embora a população local ou residente desses municípios seja também
agente produtora do espaço turístico, apresenta-se como um dos atores mais frágeis
da sociedade. Isso se deve à concepção que se tem de população local, que
geralmente é ligada a pequenas comunidades, à pobreza, a pessoas desassistidas
de condições básicas de sobrevivência e de qualidade de vida, e que não se
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posiciona como cidadão. Tais impressões são muitos pertinentes ao que se entende
por população local na sociedade brasileira.
A população local das áreas em estudo é alvo dessa especulação imobiliária
e das políticas de urbanização das zonas litorâneas empreitadas pelos agentes
hegemônicos (do Estado e do Mercado). Desse modo, a população local além de
sofrer com as pressões dos atores hegemônicos, ainda é assim responsável pela
receptividade e hospitalidade dos visitantes ou turistas, que chegam às localidades,
seja ela de forma sistemática e controlada, ou de forma massificada, aumentando,
assim, as relações conflituosas já existentes nas comunidades receptoras, bem
como contribuindo para o agravamento dos problemas socioambientais do lugar que
nem o Estado e tampouco o Mercado dão conta de solucionar.
A globalização é um forte indutor do fortalecimento das conexões entre
comunidades locais e aldeias globais, mesmo sendo conexões anti-solidárias. Para
Santos (2003, p. 65), “a globalização mata a noção de solidariedade, devolve o
homem à condição primitiva do cada um por si e, como se voltássemos a ser
animais da selva reduz as noções de moralidade pública e particular a um quase
nada”.
Tal pensamento “miltoniano” reflete as condições fragilizadas e sustentáveis
na relação global-local, onde o local embora seja atrativo para o fortalecimento das
questões globais, é submisso aos caprichos do poder e produção do capital em
escala global. No caso de diversas atividades produtivas da economia e, por
conseguinte, no turismo, a população local fica à mercê das forças do
desenvolvimento hegemônico da atividade econômica na expectativa da oferta de
postos de trabalho, da geração de renda e incluir-se formal ou informal na cadeia
produtiva do turismo. Essa realidade é pertinente aos destinos consolidados de
turismo, bem como, àqueles que estão sendo descobertos dia após dia pelo capital,
com o apoio incondicional do Estado Neoliberal.
No cenário potiguar, o Estado que, nos discursos é movido pelo ideário
neoliberal, embora que prestigie e fortaleça o local e suas populações residentes;
nas comunidades estudadas, há um processo de turistificação, incentivando e
apoiando as iniciativas produtivas globais e os investimentos exógenos, sejam de
ordem nacional ou internacional. Portanto, a lógica é neoliberal e as políticas
públicas, que não passam de discursos oficiais e que não se vêem na prática, visam
prioritariamente, o fortalecimento e o desenvolvimento da população local. Os
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discursos estão presentes em documentos oficias nas três esferas de governo
(Federal, Estadual e Municipal), incentivando a viabilização da inclusão social, do
empreendedorismo e da geração de emprego e renda. Por isso, Coriolano (2006, p.
221) afirma que:

Os discursos e as práticas políticas dos governos e dos empresários
divergem das políticas alternativas dos pequenos empreendimentos.
Aqueles têm como foco a acumulação do capital e estes o enfoque e mais
humanista.

Mas, a autora continua afirmando que “esta mentalidade de que o turismo é
gerador de emprego e renda, e corre o risco de se transformar em discurso sem
significado, vazio, desacreditado ou vigências, idéias que se tornam opiniões
estabelecidas e consagradas” (CORIOLANO, 2006, p. 221.)
Mais adiante, os resultados da pesquisa revelarão que a realidade vivida
pelos moradores das localidades turísticas é diferente daquelas aferidas nos
discursos oficiais de governos.

2.1.4 População Flutuante: turistas e visitantes

O turista é um dos principais personagens do fazer turístico, especialmente
quando a viagem se concretiza em um dado espaço, um lugar turístico ou não. O
turista possui uma relação com o espaço que é passageira, efêmera, transitória e
fugaz.
A população flutuante é composta por turistas e visitantes, no caso das
comunidades pesquisadas, tal população é representada pelos veranistas, os
turistas de segunda residência que são bem expressivos na realidade potiguar. A
população flutuante vê as comunidades residentes como personagens importantes
para a viabilidade do turismo, ao mesmo tempo em que não os considera como
protagonistas da relação anfitrião – visitante, caracterizando assim, uma relação
paradoxal entre esses agentes produtores do espaço turístico.
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O turista, entendido como agente produtor do espaço, pode contribuir para o
processo de melhoramento contínuo dos destinos turísticos e para melhoria da
qualidade de vida da população residente. Isso pode acontecer quando o visitante
exige melhorias na infra-estrutura do lugar turístico e na prestação de serviços ao
desejar novos espaços de lazer e entretenimento e quando visa à inclusão social
dos moradores do lugar na atividade turística, quer seja como empregado ou
empregador no âmbito do turismo local.
A oferta turística de um destino é estruturado para atender “bem” seus
visitantes, preparando-se para oferecer diversificação dos produtos e implementar a
hospitalidade em todas as suas dimensões, recebendo com primor e satisfação os
visitantes.
A comunidade quando não participa do processo de gestão do turismo nem
possui conhecimento e nível educacional suficientes para entender o fenômeno
turístico e suas conseqüências nos núcleos receptores. Ela fica à mercê da atividade
e dos operadores do turismo, sendo subutilizados, explorados e fazendo parte do
cenário como ator coadjuvante. Isso poderá acontecer, dependendo também do
nível de organização social dos residentes, pois quanto menos organizados e
conscientes, mais frágeis serão as relações turismo – residente – turista –
desenvolvimento.
Todo o planejamento e idealização das políticas públicas de rebatimentos
sociais e econômicos são pensados na atração e na qualidade dos serviços
prestados aos turistas. O turista é entendido no panorama capitalista como o grande
sentido dos investimentos da implementação de políticas de turismo, embora os
discursos oficiais dos governos federal, estadual e municipal defendam a melhoria
da qualidade de vida e a inclusão por meio do emprego e da renda para as
comunidades receptoras.
A seguir será analisado o papel e influência do Neoliberalismo nas políticas
públicas nacionais e seus rebatimentos no cotidiano das populações residentes nas
localidades litorâneas potiguares.
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3 O NEOLIBERALISMO E AS POLÍTICAS PÚBLICAS NO CENÁRIO NACIONAL

O

neoliberalismo é uma doutrina que surge com a crise fiscal do

Estado, inspirando políticos, governantes e economistas, no prisma
da política e da economia, ao implementarem ações e tomarem
decisões com base nas leis livres de mercado sem a intervenção,

sem a “mão invisível” do Estado. A atual ordem mundial é uma criação do
liberalismo. “A transnacionalização produtiva e a globalização financeira consolidam
uma tendência ao capitalismo, à mundialização, contribuindo para fortalecer
politicamente as forças identificadas com a iniciativa privada”. (AYERBE, 1998).
O liberalismo surgiu logo depois da II Guerra Mundial, na região da Europa e
da América do Norte onde imperava o capitalismo. Foi uma reação teórica e política
veemente contra o Estado intervencionista e de bem-estar social. No texto “O
Caminho da Servidão”, de Friedrich Hayek, de 1944, (apud SADER at al, 1995), ele
é um ataque apaixonado contra qualquer limitação dos mecanismos de mercado por
parte do Estado, denunciadas como uma ameaça letal à liberdade, não somente
econômica, mas também, política.
O ideário do liberalismo inclui ainda como componente central o
anticomunismo mais intransigente de todas as correntes capitalistas do Pós-Guerra.
O novo combate contra o império do mal, inevitavelmente fortaleceu o poder de
atração do neoliberalismo político, consolidando o predomínio da nova direita na
Europa e na América do Norte. Os anos 80 viram o triunfo, mais ou menos
incontestável, da ideologia neoliberal nesta região do capitalismo avançado. “O
neoliberalismo é entendido como uma superestrutura ideológica e política que
acompanha uma transformação histórica do capitalismo moderno”. (SADER at al,
1995).
A doutrina político-econômico-ideológica do neoliberalismo surge e expandese em diversos países. Alguns deles obtiveram mais êxito e menos resistência e em
outros, gerou mais conflitos e situações menos exitosas.
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3.1 O ESTADO NEOLIBERAL E O MERCADO

O Estado neoliberal bate de frente com a ideologia dominante de outros
Estados, promovendo total liberdade do mercado e das relações capitalistas.
Enquanto o Estado do Bem-Estar é de caráter intervencionista e regulador do
mercado e, extremamente burocrático, tendo não só o discurso da promoção do
bem-estar social para sociedade em geral, mas uma responsabilidade social que
havia se perdido no liberalismo. Contraditoriamente, o Estado neoliberal se
implantou, consolidou-se e promoveu uma sociedade mais desigual, injusta e
excludente, embora possua um discurso democrático mais aguçado.
Na América Latina, como na Europa, o neoliberalismo aparece com o advento
da crise fiscal do Estado, sendo que sua origem está delimitada pelo esgotamento
do Estado do Bem-Estar Social, que chegou a se configurar e com a industrialização
substitutiva de importações. A “crise da dívida” apenas acentuou os traços dessa
crise de direção do processo de acumulação de capital, desdobrada ao longo da
“década perdida”. (SADER et al, 1995).
O Brasil, país que saiu na frente dos demais países da América Latina,
readequando sua economia quando o processo de industrialização começava a dar
sinais de cansaço, com o golpe militar de 1964 e sua política de choque e de
reconversão econômica, pôde se beneficiar dessa virada precoce. Assim, a
economia brasileira adequou-se, retomou um alto nível de crescimento e pôde
responder de maneira muito mais ágil à passagem do capitalismo mundial a seu
longo ciclo de caráter recessivo a partir dos anos 70. A ditadura militar não se
caracterizou por políticas econômicas liberais, ao contrário, incentivando fortemente,
a acumulação de capital privado, nacional e estrangeira, apoiada num capitalismo de
Estado a serviço desses setores de mercado. A crise da dívida não poupou o Brasil,
porque a continuidade de crescimento, ao longo dos anos 70 e 80, deu-se à base de
empréstimos externos e juros flutuantes, assim como a encomendas do Estado. Ao
longo dos anos 80, a economia brasileira viveu processos de acomodamento, com a
imposição da hegemonia do capital financeiro, que finalmente desembocou no
neoliberalismo, iniciado no final da década, ainda no governo Sarney”. (SADER et
al, 1995).
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O neoliberalismo vigente no Brasil antes de se consolidar como modelo
ideológico político e econômico, embora não assumido no discurso do Estado,
materializa-se nas ações práticas da vida política e econômica do país, gerando
rebatimentos sociais no cotidiano do país. A realidade brasileira mostra um
neoliberalismo que sobrevive a si mesmo pela incapacidade da esquerda, até aqui,
em construir formas hegemônicas alternativas para sua superação, que articulem e
integrem à crise vivida pelo Estado com um projeto de socialização e
democratização do poder, que desarticula as bases que o legitimam, entre as quais
se enraízam, prioritariamente, a passividade, a despolitização e a segregação social.
Uma das alternativas hegemônicas que se confrontaria com os ideários
neoliberais seria o desenvolvimento com base local que privilegiasse as iniciativas
endógenas, fortalecendo a democracia e que minimizasse os efeitos de segregação
socioespacial criados e aprofundados pelas relações capitalistas, que incentivasse à
participação popular nos processo de decisão no que diz respeito à governança
municipal e estimulasse a construção da autonomia daqueles que vivem nos
diversos lugares.
Diante da atual hegemonia do capitalismo neoliberal, o fortalecimento da
capacidade de intervenção do Estado e do movimento social para disciplinar o
mercado e promover a equidade, que é uma tarefa árdua, exige participação da
sociedade civil.
O capitalismo expande-se mais ou menos avassalador em muitos lugares,
recobrindo, integrando, destruindo, recriando ou subsumindo. São poucas as formas
de vida e trabalho, de ser e imaginar, que permanecem incólumes diante da
atividade “civilizatória” do mercado, empresas, forças produtivas, capital. (IANNI,
2001).

O

capitalismo

exacerba

a

relação

homem-mercado

e

mercado-

neoliberalismo, uma vez que os efeitos neoliberais são mais visíveis nas lentes
cotidianas das relações de poder entre Estado – Mercado – Sociedade.
É neste contexto sócio-econômico-político que o liberalismo se transfigura em
neoliberalismo, com uma nova divisão transnacional do trabalho e da produção
contribuindo para:
[...] a crescente articulação dos mercados nacionais em mercados regionais
e em um mercado mundial, os novos desenvolvimentos dos meios de
comunicação, a formação de redes de informática, a expansão das
corporações transnacionais e emergência de organizações multilaterais,
entre outros desenvolvimentos da globalização do capitalismo, tudo isso,

69

institui e expande as bases sociais e as polarizações de interesses que se
expressam no neoliberalismo. (IANNI, 2001, p. 217).

O neoliberalismo possui bandeiras ideológicas que afetam diretamente o
modo de produção, a reprodução do capital, a cultura política e o estilo de vida das
pessoas. As principais bandeiras da doutrina neoliberal para Ianni (2001), são:

•

Reforma do Estado;

•

Descentralização da economia;

•

Privatização de empresas produtivas e lucrativas governamentais;

•

Abertura de mercados;

•

Redução de encargos sociais relativos aos assalariados no âmbito público e
privado;

•

Informatização de processos decisórios, produtivos de comercialização;

•

Busca de qualidade total e intensificação da produtividade e da lucratividade da
empresa ou corporação nacional e transnacional.

Diante do exposto, entende-se que o neoliberalismo articula na prática, e
ideologicamente, os interesses sociais dos grupos, classes e blocos de poder
organizado em dimensão mundial, com ramificações, agências, representações ou
sucursais em âmbito regional, nacional, e, até mesmo local, quando necessário.
O neoliberalismo privilegia o capital, as relações de mercado, a grande
corporação, incentivando um mercado livre de restrições políticas, sociais e culturais,
visando à produtividade e à lucratividade sem a intervenção aparente e explícita do
Estado. É nesse cenário que a empresa representada pelo capital dispõe de
poderes excepcionais de barganha, quando comparados ao sindicato, à união
operária, à confederação ou quaisquer outros organismos de representação da
classe trabalhadora, assim como à organização das pequenas comunidades com
políticas alternativas de turismo.
O modo pelo qual o neoliberalismo se instala, difunde, prolifera e enraíza pelo
mundo, provoca, ao mesmo tempo, o desenvolvimento de desigualdades de todos
os tipos. Sobre a nova configuração mundial fruto da doutrina neoliberal, tece-se o
seguinte comentário: rever referência
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Em lugar do fim da geografia e do fim da história, o que há é um novo mapa
do mundo, atravessado pelos fluxos do capital, da tecnologia e da
mercadoria, envolvendo a produtividade, a reengenharia, a engenharia
genética, a qualidade total e, principalmente, a lucratividade, sempre em
benefício da grande corporação transnacional, do capital, da empresa, dos
negócios e da liberdade de mercado. (IANNI, 2001, p. 226).

O mesmo desenvolvimento do capitalismo e da doutrina neoliberal que se
ramifica pelo mundo a fora, gera profundas desigualdades sociais, econômicas,
políticas e culturais. Tais desigualdades alimentam e agravam as intolerâncias de
todos os tipos, formas, cores, aromas e credos, do racismo ao fundamentalismo.
É no bojo dialético e paradoxal da ideologia neoliberal que ascende
atualmente, parte dos principais conflitos da sociedade, como: aumento da produção
e do consumo de um lado, e, da miséria, da exclusão e do desemprego do outro.
Isso é visível em países africanos, asiáticos e latino-americanos. Chamados
periféricos. No Brasil, as desigualdades sociais seculares se agravam devido à
práticas e pensamento neoliberal que invadem também as políticas de turismo.

3.2 O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NO CONTEXTO DO NEOLIBERALISMO

O neoliberalismo assume no final do século XX um papel proeminente dentre
as teorias sociais, impulsionando revoluções e contra-revoluções, atraindo tanto
defensores apaixonados como detratores furiosos. É circundando esta atmosfera
que este trabalho tentará explicitar um dos momentos cruciais do neoliberalismo: a
concepção de Estado, bem como a sua crítica ao intervencionismo.
Busca-se através de uma análise assentada em base interdisciplinar, discutir
o neoliberalismo, desnudando suas facetas, principalmente a intervencionista.
Partindo de bases para chegar aos seus fundamentos contemporâneos, fato que
exige beber nos discursos mais expressivos de seus representantes para confrontálo com o intervencionismo. Com estes elementos e aliando uma perspectiva
comprometida com a radicalização da democracia e a refuncionalização do Estado,
face aos ditames de um mercado globalizado, é que se percebem as ilusões do
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neoliberalismo ao confrontá-lo com os princípios da Ordem Econômica instituídos na
Constituição Brasileira de 1988.
O neoliberalismo como o liberalismo posiciona-se contra a regulamentação e
a favor da auto-regulamentação do mercado. Embora o neoliberalismo tenha com o
liberalismo algumas posições doutrinárias em comum, os efeitos que exercem sobre
a estrutura social e sobre a economia se materializam de formas diferentes.
Aceitar a hegemonia da implantação do neoliberalismo levará a sociedade
brasileira a aceitar todos os seus ditames, pois o discurso neoliberal é falacioso e
não cumpre com as suas promessas de progresso. Cabe-nos corroborar a idéia de
que o Estado neoliberal realmente existente não existe. E respondendo à questão,
vê-se que o neoliberalismo é intervencionista e vem praticando um intervencionismo
perverso, bem mais do que o intervencionismo oficial que denuncia e contrapõe.
Ademais, a imperiosa desregulamentação do processo econômico posta pelo
neoliberalismo, pela diminuição da ordenação normativa encontra ressonância na
conformação da ordem econômica na Constituição de 1998, que ora atende ao
estado intervencionista, ora rende-se ao neoliberalismo. Acredita-se que para fazer
face ao neoliberalismo, deve-se passar por um processo de substituição da rigidez
das normas jurídicas, dotadas de coatividade e sanção, pela flexibilidade das
normas programáticas e dos regulamentos administrativos, isto se dá pelo direito
econômico com seu conjunto de normas-objetivos, que suplantando a tradicional
normatividade da atividade econômica, possibilitará a realização de uma mediação
entre o até então vitorioso neoliberalismo e as exigências de justiça social.
O poder público brasileiro assume papel defensivo em relação ao modelo
neoliberal de pensamento político-ideológico e, por conseguinte, econômico. Isso
reflete ações intervencionistas promovidas pelo Estado em todas as esferas públicas
de caráter social. O modelo neoliberal de desenvolvimento é perceptível no caso
brasileiro, quando se refere aos aspectos econômicos do país, onde a ordem e as
decisões se convergem para o grande capital, para internacionalização da
economia, para os investimentos transnacionais, para que o Estado tente manter o
controle de uma situação que já não mais o pertence.
No turismo, o neoliberalismo se faz presente e dita as regras de sua
propagação no território nacional, buscando cenários ideais para o surgimento e
aglomerações de megaempreendimentos turísticos, grandes grupos nacionais e
internacionais, corporações imobiliárias e financeiras que se materializam no espaço
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geográfico por meio de empresas, produtos e serviços. Estes serviços visam atender
os turistas de todas as partes do mundo, num espaço que já é substancialmente
globalizado, embora resista para manter as peculiaridades locais e as identidades
culturais, pois, sem tais valores, o turismo não se reproduz, ou seja, o capital não se
amplia e alimenta os princípios do Estado Neoliberal.

3.3 AS POLÍTICAS DE TURISMO NO CONTEXTO DO NEOLIBERALISMO

Na

base

da

internacionalização

do

capital

está

a

formação,

o

desenvolvimento e a diversificação do que se pode denominar “fábrica global”
(IANNE, 2003). O mundo transformou-se na prática em uma imensa e complexa
fábrica, que se desenvolve conjuntamente com o “shopping center global”.
Intensifica-se e generaliza-se o processo de dispersão geográfica da produção, ou
das forças produtivas, compreendendo o capital, a tecnologia, a força de trabalho, a
divisão do trabalho social, o planejamento e o mercado. A nova divisão internacional
do trabalho e da produção, com base no teylorismo, no fordismo e, no toiotismo, na
flexibilização e a terceirização, tem amplamente agilizado e generalizado com base
nas técnicas eletrônicas, ou na nova divisão internacional do trabalho que concretiza
a globalização do capitalismo, em termos geográficos e históricos. (idem, 2003).
O modelo de desenvolvimento vigente no Brasil que tem rebatimentos
profundos nas políticas sociais e econômicas no Estado do Rio Grande do Norte
reflete um processo profundo de mudanças na lógica das relações comerciais,
financeiras e de investimentos, sobretudo no âmbito do turismo, quando as
intervenções do Estado, impulsionado pela globalização, abertura dos mercados e
da internacionalização do capital vem desempenhando papel determinante na
reestruturação e reorganização do espaço geográfico potiguar.
Na Figura 11, vê-se os empreendimentos turísticos que possuem capital de
origem nacional e, sobretudo, internacional, o que tem contribuído para a (re)
configuração significativa do território litorâneo do Estado do Rio Grande do Norte.
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Figura 11 – Origem/nacionalidade dos investimentos turísticos no litoral potiguar
Fonte: SETUR/RN. 2006.
Cartografia: Josué Alencar Bezerra, 2008.
Organização: Marcelo da Silva Taveira

Esta configuração do espaço potiguar produzido pelas forças produtivas
advém de vários setores da economia como: carcinicultura, produção do petróleo,
fruticultura de larga escala e, consequentemente, pela atividade turística. O turismo
no Rio Grande do Norte, ainda, concentrado e centralizado nas regiões litorâneas,
revela sublimemente as políticas de turismo estaduais que têm como pano de fundo
o discurso do desenvolvimento social, econômico, político e ecológico-ambiental.
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Essas políticas de turismo estadual inspiradas nas diretrizes nacionais
demonstram nas localidades litorâneas do Estado um pseudo-desenvolvimento, uma
inclusão perversa, haja vista considerar que todos estão incluídos, mesmo que de
forma diferenciada, e os munícipes das comunidades turísticas incluem-se pelo
trabalho explorado. Ou seja, com emprego e renda frágil e segregadora, levando o
turismo a ter conotações equivocadas e desanimadoras para quem reside no lugar
turístico ou apropriado pelo turismo.
Sabe-se que o neoliberalismo por meio de seu discurso, agregado ao
desenvolvimento, ao crescimento, à globalização e à modernidade, estimula a
formulação de políticas que, embora deslumbrem o “desenvolvimento” e diminuição
das desigualdades sociais, provoca profundos desequilíbrios socioeconômicos
quando as políticas privilegiam, apenas, alguns setores produtivos, alguns grupos
sociais; geralmente, o capital e a elite que o representa.
No Rio Grande do Norte, semelhante ao que ocorre em todo o Nordeste do
Brasil e em diversas partes do mundo, a doutrina neoliberal orienta e faz parte dos
discursos, das políticas e das principais ações governamentais no Estado, com suas
premissas estruturantes ligadas à abertura de mercados, privatizações, livre
comércio, transnacionalização do capital e dos mega investimentos.
No que concerne ao “desenvolvimento” do turismo, sabe-se que há um
esforço do Governo do Estado do Rio Grande do Norte para atrair os grandes
investimentos nacionais e internacionais, preferencialmente. Isso tudo em detrimento
do estímulo e incentivo aos pequenos, micro e médios negócios, o que caracterizaria
uma política de desenvolvimento com base local. Essa opção e disposição do
Estado em atrair investimentos externos estão presentes no cotidiano político e nas
localidades turistificadas, uma vez que, vários empreendimentos imobiliários e
turísticos estão em fase de implantação, conclusão ou em processo de
licenciamento ambiental. São campos de golfes, resorts, condomínios de luxo,
hotéis, marinas e outros equipamentos de lazer previstos para serem construídos e
concluídos no litoral potiguar.
No litoral dos quatro municípios pesquisados são muitos os empreendimentos
turísticos e/ou imobiliários previstos e alguns já em funcionamento. Tais
equipamentos causam certa euforia nas comunidades, nas populações residentes,
isto porque é muito forte e pragmático o discurso pronunciado por essas políticas de
que os empreendimentos gerarão emprego e renda para as populações locais. Em
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contrapartida, a geração de emprego e renda não se materializa por diversos
fatores, dentre eles a baixa escolaridade dos residentes dessas localidades
turistificadas que, por conseguinte, reflete a fragilidade de implementação de
políticas públicas educacionais no que diz respeito à capacitação e qualificação
profissional na área do turismo e em outras áreas do setor produtivo.
As políticas de turismo, influenciadas pelo modelo neoliberalista que não
privilegia o desenvolvimento endógeno em prol dos grandes investimentos e
iniciativas externas, afetam diretamente uma inversão na cadeia produtiva do
turismo, que possui um discurso voltado para geração de emprego e renda, mas
que, na prática, contribui para o desemprego, a baixa auto-estima, a segregação
espacial, e, muitas vezes, aumentam, ferozmente, os efeitos não desejáveis gerados
pela atividade turística (aumento da prostituição, da violência, do consumo de
drogas, aculturação, poluição ambiental, elevação dos preços de bens de consumo
e insumos em geral etc.).
O grande capital é representado organizações internacionais. Segundo Ianni
(2003, p. 61):
As corporações transnacionais, com freqüência apoiadas pelas agências
governamentais dos países capitalistas dominantes, e também beneficiadas
pelas diretrizes de organizações multilaterais, tais como o Fundo Monetário
Internacional e o Banco Mundial, criaram os mais diversos e prementes
desafios para as economias socialistas. Além de oferecerem negócios,
possibilidades de comércio e intercâmbio de tecnologias, também oferecem
mercados, possibilidades de exportação das economias socialistas para as
capitalistas.

A abordagem contida no fragmento acima, revela a influência das
transnacionais, dos blocos econômicos e das organizações multilaterais nas
economias dos países do mundo, “obrigando-os” a seguirem uma lógica capitalista e
um modelo de desenvolvimento alicerçado no interesse do grande capital e das
elites dominantes que ainda prevalecem nas relações vigentes de poder.
No âmbito do turismo, instituições como o Banco do Nordeste do Brasil
representa investimentos e os interesses do BIRD em vários estados do país. O
BNB incentivado pelo Governo Federal cria o PRODETUR-NE para desenvolver o
turismo na Região Nordeste. Embora seja, em sua essência, um braço da política
nacional para desenvolver o turismo no Nordeste do Brasil. O PRODETUR inicia
suas ações focadas na criação e/ou melhoria da infra-estrutura urbana das capitais
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nordestinas. São reformados, ampliados e modernizados aeroportos, construídas e
melhoradas estradas estaduais e federais, fomentados projetos de urbanização de
orlas marítimas, dentre outras ações de infra-estrutura.
As ações de melhoria da infra-estrutura urbana empreitada pelo PRODETUR
têm rebatimentos profundos no crescimento da atividade turística nos estados
nordestinos, com destaque para o Rio Grande do Norte, unidade da federação que
se beneficiou com os recursos deste Programa e, consequentemente, com a
melhoria de sua infra-estrutura urbana e turística. E, assim, entra definitivamente no
roll dos principais destinos turísticos do Brasil, dando origem à políticas agressivas
na atração de investimentos turísticos, segmentado em diversos setores do turismo,
principalmente na hotelaria.
As inspirações neoliberais se fazem cada vez mais presente na realidade
política potiguar, em especial no teor das políticas de turismo que visam o
desenvolvimento das localidades litorâneas do Estado, quer seja na atração de
novos investimentos, quer seja na criação e melhoria da infra-estrutura turística
existentes.

3.3.1 Políticas Públicas de Turismo

O conceito

de políticas públicas se constrói, historicamente, como o

conjunto de ações que objetivam construir o controle social sobre bens, serviços e
obras públicas, de modo que estes sejam desfrutados de maneira efetiva por toda a
sociedade. Assim, as políticas públicas se caracterizariam pela democratização do
usufruto dos bens – democratização do acesso – e pela organização da sociedade
para a determinação e distribuição desses bens – democratização da gestão
(GASTAL; MOESCH, 2007). Tal explicação para o entendimento do significado do
conceito de políticas públicas retrata o conceito de forma abrangente, englobando
elementos pertinentes à democracia e à democratização.
É fato que o Brasil não é um país que possua uma tradição na elaboração de
políticas públicas de turismo, embora as primeiras iniciativas públicas federais nesse
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sentido datem do início do século XX. Tido como uma atividade econômica de menor
relevância, o turismo ocupou historicamente uma posição marginal no espectro das
políticas nacionais de desenvolvimento, quadro que começou a se alterar no final do
século passado, mais precisamente ao longo dos anos 1990 (CRUZ, 2007). Por
conseguinte, essa realidade vem mudando gradualmente nos últimos anos, uma vez
que, a atividade turística tem merecido ampla reflexão por parte das autoridades
políticas do Brasil e, consequentemente, dos estados com maior expressão turística
no cenário nacional, como é o caso do Rio Grande do Norte.
As políticas públicas são criadas, pensadas e postas em prática a partir de
uma determinada concepção de sociedade ou de um fundamento teórico. São
princípios que dão sustentabilidade à elaboração e à efetivação das políticas
públicas.
Entende-se que as políticas públicas são originadas das ações que nascem
do contexto social, mas que passam pela esfera estatal como uma decisão de
intervenção pública numa realidade social, quer seja para fazer investimentos, quer
seja para uma mera regulamentação administrativa. Sendo assim, as políticas
públicas são o resultado da dinâmica do jogo de forças que se estabelecem no
âmbito das relações de poder, relações essas constituídas pelos grupos econômicos
e políticos, classes e demais organizações da sociedade civil (BONETI, 2006).
Para o autor, as relações entre os diversos atores da sociedade “determinam
um conjunto de ações atribuídas à instituição estatal, que provocam o
direcionamento (e/ou redirecionamento) dos rumos de ações de intervenção
administrativa do Estado na realidade social e/ou investimentos” (BONETI, 2006, p.
74). Sendo assim, nota-se que o Estado se apresenta como um agente de poder,
hegemônico, que repassa à sociedade as decisões tomadas no âmbito da
correlação de forças dueladas entre os demais agentes sociais e os grupos de
poder.
Segundo Fonseca (2005, p.63), “ao governo estadual, por sua vez, caberia
adequar a política central a uma realidade mais concreta, uma vez que conhece as
potencialidades e debilidades do território estadual [...]”. Com relação às políticas
públicas, a pesquisadora ainda acrescenta que:

Como a intervenção do estado ocorre através de políticas públicas, estas
só podem ser compreendidas dentro de um contexto socioeconômico no
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qual o estado é parte integrante. Se essas políticas consistem no estado
em ação, a discussão do estado precede, portanto, a discussão sobre
políticas públicas. À medida que a organização social assume
determinadas características e emergem novas demandas, o estado
também vai assumindo novas funções e se amoldando para atender às
necessidades e às demandas do contexto social e econômico no qual está
inserido.

Nessa perspectiva socioeconômica, o Estado se materializa em todas suas
dimensões político-administrativas como principal agente de poder hegemônico na
definição de políticas públicas, sejam elas nas áreas de educação, saúde,
segurança, meio ambiente e na economia. Tratando-se dessa última área, é que se
nota um olhar mais cuidadoso, um discurso mais elaborado, uma preocupação
aparente com atividade turística no cenário nacional.
Mathias e Salama (1983 apud CAVALCANTI, 1993, p. 12), comentam sobre a
função do Estado:

[...] o Estado, o lugar onde se vai cristalizar a necessidade de reproduzir o
capital em escala internacional. É o lugar de difusão das relações mercantis
e capitalistas, difusão necessária à realização da divisão internacional do
trabalho.
É o lugar por onde transita a violência necessária a que ela se realize, já
que ele é o elemento e o meio que tornam possível uma política.

O papel do Estado na intervenção do setor turístico, alicerçado em políticas
públicas, ocorre no cenário das transações capitalistas, que dão sustentação ao
modelo

hegemônico

vigente.

Esse

modelo

prioriza

o

grande

capital,

a

internacionalização e a mundialização dos serviços, produtos e lugares turísticos,
conforme será mostrado mais adiante.
As políticas públicas no âmbito do turismo vêm ganhando espaço nas
agendas políticas dos governos federal, estadual e municipal, mesmo que muitas
vezes não passem do plano das possibilidades ou dos discursos cotidianos da vida
política. Uma prova de tal notoriedade no espaço da política nacional são os
documentos de cunho turístico elaborados pelo Ministério do Turismo, que trazem
metas, objetivos, ações, macroprogramas, programas e projetos que visam o
desenvolvimento planejado e ordenado da atividade turística no Brasil.
São muitas as passagens no Plano Nacional de Turismo (PNT - 2003/2007)
que garantem que o Brasil terá uma atividade turística mais justa, democrática e com
equidade social, conforme mostrado no trecho do PNT abaixo:
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[...] a atenção que devemos dirigir ao incremento do turismo interno, que deve
ser fortalecido pelo consumo da sociedade brasileira, permitindo a todos o
acesso ao lazer e às férias, respondendo a uma aspiração legitima dos
nossos cidadãos e tendo no turismo um fator de construção da cidadania e de
integração social.

O Governo Federal foi muito sensato no discurso acima, extraído do PNT. No
entanto, sabe-se que a concretização da cidadania embutida no discurso do turismo
é uma conseqüência de uma democracia avançada, justa e participativa, o que está
bem distante das realidades vivenciadas nos núcleos turísticos brasileiros.
O trecho a seguir do discurso estatal com foco na atividade turística, segundo
o PNT (2007/2010), intitula-se “Uma viagem de inclusão’”:
O sentido profundo deste Plano Nacional do Turismo 2007/2010 é a
inclusão social. Trata-se de erguer pontes entre o povo brasileiro e as
esferas de governo federal, estadual e municipal, bem como, da iniciativa
privada e do terceiro setor, para construir um lazer que seja também uma
visão compartilhada da nossa terra, da nossa gente, da nossa imensa
vitalidade econômica, cultura e ambiental. Trata-se de um importante
estímulo para o turismo interno, que vai retribuir em empregos,
desenvolvimento e inclusão social. Não se trata apenas de incentivar um
negócio, mas de transformar em cidadania o direito de conhecer nosso país
e a nossa identidade.

A

intenção

do

ator

hegemônico

responsável

pela

idealização

e

implementação das políticas públicas no país, o Estado Brasileiro, é contundente e
enfático no que diz respeito a um turismo mais social e inclusivo, cuja missão
principal seja a diminuição das disparidades sociais e um compromisso público com
os cidadãos de modo geral. No entanto, percebe-se que tal discurso permeado pelo
plano das possibilidades no que concerne à inclusão e ascensão social, a uma
distribuição de renda mais eficaz e ao fortalecimento das comunidades receptoras
de turistas, leva-nos a crer que as políticas públicas traçadas pelos governos têm
que percorrer um longo caminho, saindo do plano do discurso político até alcançar
lugares e comunidades turísticas.
Segundo Gastal e Moesch (2007, p. 54-55), as localidades que procuram
buscar no turismo novos aportes sociais, culturais e mesmo econômicos devem ter
como objetivos em suas políticas públicas de turismo:
•

Que elas sejam instrumentos de desenvolvimento econômico e social, isto é,
que não tenham um fim em si mesmas;
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•

Que elas contribuam para a qualidade de vida da comunidade local, bem
como dos turistas;

•

Que elas legitimem seu valor social ao se tornarem uma estratégia de defesa
do meio ambiente e das manifestações culturais locais, a partir da ação tanto
dos visitantes como dos moradores;

•

Que

elas

impulsionem

o

surgimento

de

novos

atores

locais

e,

consequentemente, de novos valores, crenças e desejos; de modo que eles
se constituam em fortalezas para o turismo local, apoiando a criação de uma
oferta diversificada;
•

Que o selo da identidade local, agregado ao destino, seja garantido não por
certificações exógenas, e sim pela qualidade cultural local, pois cada cultura
faz melhor do que as demais aquilo que lhe é de autoria.

Os pontos supracitados revelam que as políticas públicas de turismo, além de
possuírem um compromisso com o desenvolvimento da localidade, almejam,
indiscutivelmente, a melhoria da qualidade de vida das populações residente e
flutuante.
O que se nota, explicitamente, nas comunidades turistificadas, é que o
turismo é apenas uma alternativa econômica, quando não é a única, de caráter
incipiente na maior parte dos casos, e que a população residente tem a missão de
receber bem os turistas, praticar preços não abusivos, aceitar passivamente os
modelos de gestão e ser feliz com os dividendos tão prometidos e exacerbados
pelos discursos do turismo.
Surge então, a necessidade de se repensar as políticas públicas de turismo,
tentando privilegiar as comunidades receptoras, as identidades dos lugares, a
cadeia produtiva do turismo com base local (pequenos, micro e médios
empreendimentos) e as iniciativas que promovam inclusão social plena, a
distribuição de riquezas mais justas e a sustentabilidade dos ambientes frágeis
(naturais e culturais).
As duas principais políticas públicas de turismo de projeção nacional que
colocou o Nordeste do Brasil e, consequentemente, o Rio Grande do Norte em
destaque foram Política de Megaprojetos Turísticos e o Prodetur-NE (CRUZ, 2001;
FONSECA, 2005). A primeira tem um enfoque no desenvolvimento que consiste na
viabilização de um projeto integralmente planejado em uma região turística;
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enquanto, a segunda, se configura como uma política de turismo que incentiva a
melhoria da infra-estrutura no âmbito do espaço urbano dos municípios com
potencial turístico ou já turistificados.

3.3.2 As Políticas Públicas de Turismo no RN e sua expansão

Os anos oitenta e noventa representaram uma etapa importante no
desenvolvimento da atividade turística do Rio Grande do Norte. O reconhecimento
das potencialidades turísticas do Estado, sobretudo da capital, Natal, e dos
municípios vizinhos contribuíram para que se imprimisse um novo dinamismo à
economia local e regional. Natal, na década de 70, já havia iniciado sua integração à
Política Nacional de Turismo, através das ações iniciais de implantação do Projeto
Parque das Dunas/Via Costeira, hoje conhecido apenas como Via Costeira. Nessa
época, com os incentivos da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste
(SUDENE), o turismo foi se estabelecendo como um dos setores que se enquadrava
no projeto de diversificação econômica e modernização da máquina administrativa
do Governo Federal. Neste momento, foi criada a Empresa de Promoção e
Desenvolvimento do Turismo do Rio Grande do Norte (EMPROTURN) com a
competência de coordenar e dirigir as ações de criação de uma infra-estrutura para
dar suporte ao desenvolvimento e expansão do turismo no Estado. (CAVALCANTI,
1993).
Nesse contexto, foram sendo implantados hotéis no interior do Estado.
Paralelamente, foram implementadas campanhas promocionais, qualificação de
recursos humanos e, sobretudo, a preparação para o grande projeto do Parque das
Dunas/Via Costeira responsável pela transformação da cidade de Natal no
importante pólo turístico, notoriamente, conhecido nos dias atuais.
Contudo, é somente a partir da segunda metade da década de 80, com a
implantação dos primeiros hotéis da Via Costeira, que o turismo passa a ser uma
atividade econômica em Natal. Com a consolidação da capital potiguar como
produto turístico, novos roteiros começam a surgir como possibilidades econômicas
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de ampliação e diversificação desse produto. Ressalta-se que a urbanização do
Litoral Oriental Sul do Estado ocorria por meio da proliferação das segundas
residências e se caracterizava por ter uma infra-estrutura urbana bastante precária e
serviços turísticos incipientes. As áreas litorâneas preferenciais para esses
investimentos foram Parnamirim e Nísia Floresta.
Com a melhoria e duplicação da estrada que interliga Natal às praias do
Litoral Oriental Sul – a “Rota do Sol” – no início dos anos 90, realizadas pelo
Governo do Estado, foram canalizados para aquelas áreas vários empreendimentos
imobiliários, facilitados pelo acesso entre Natal e a Praia de Pirangi do Norte.
Posteriormente, o Governo do Estado direcionou ações de infra-estrutura para o
prolongamento da BR-101, interligando Natal a Touros, proporcionando assim, o
fácil acesso para que os turistas que visitam Natal estendam seu passeio a outros
destinos turísticos na zona litorânea do Estado. (CONSULTH, 2006).
A partir da segunda metade da década de 90, com a intenção expressa nos
programas governamentais de expandir o turismo em todo o litoral do Estado sem
descaracterizar as bases natural e sócio-cultural, aliada à idéia do Banco do
Nordeste do Brasil (BNB) de estimular a criação de pólos turísticos na região
Nordeste, desencadeou-se um movimento para a criação de um arranjo institucional
que desse suporte às ações direcionadas aos municípios turísticos e potencialmente
turísticos.
Em 1998, o Banco do Nordeste deu início ao processo de estruturação dos
Pólos de Desenvolvimento Turístico, visando conferir sustentabilidade à atividade
turística, pela convergência e continuidade de ações e projetos e pelo fortalecimento
dos elos da Cadeia Produtiva do Turismo. O principal objetivo dos Pólos de Turismo
era

promover

o

desenvolvimento

contínuo

do

turismo

em

mesorregiões

“vocacionadas”, de maneira estruturada e planejada, através da formação de
parcerias que permitissem a mobilização e integração dos atores sociais locais
envolvidos com a gestão e a organização da atividade turística no âmbito dos
municípios inseridos nos Pólos Turísticos.
Visando a estruturação dos Pólos de Turismo a serem trabalhados de forma
sistêmica, foi instalado, em julho de 1999, o Conselho de Turismo do Pólo Costa das
Dunas no RN. Atualmente, o Conselho é integrado por 18 municípios anteriormente
mencionados, dentre os quais se incluem os municípios da presente proposta da
pesquisa.

83

O Conselho de Turismo tem por objetivo potencializar o desenvolvimento das
localidades abrangidas pelo Pólo Costa das Dunas, sob a ótica do empresariamento.
Esse Conselho busca a integração das ações do Governo Federal, alinhando-as
com as políticas públicas do Governo Estadual e dos Governos Municipais e com a
sociedade em geral, a partir do gerenciamento adequado dos incrementos das
receitas geradas pelo turismo, de modo a alcançar resultados, em consonância com
as finalidades do PRODETUR/NE II.
Inicialmente, as ações do Pólo Turístico Costa das Dunas com os recursos do
PRODETUR/RN I se caracterizaram por investimentos em infra-estrutura de serviços
públicos, notadamente nas áreas de acessos rodoviários e a construção do novo
aeroporto Augusto Severo, no município de Parnamirim, causando um significativo
impacto na atividade turística do Estado.
Os resultados positivos obtidos com ações do PRODETUR I e com outros
investimentos do Governo na infra-estrutura turística da região do Pólo são
facilmente observados pelas alterações ocorridas nas estatísticas dos últimos anos.
A segunda fase do Programa, o PRODETUR/NE II, tem como objetivo dá
continuidade às ações e aos projetos desenvolvidos na fase anterior, de forma a
proporcionar a melhoria da qualidade de vida da população fixa das áreas
beneficiadas, o que viabiliza o acesso aos serviços urbanos e aos postos de
trabalho, possibilitando a melhoria das condições ambientais e garantindo segurança
aos investidores.
Atualmente, o crescimento da oferta hoteleira, aliada ao aumento contínuo do
fluxo de turistas e ao número sempre crescente de investimentos estrangeiros que
chegam aos municípios do Pólo, tem criado expectativas de desenvolvimento
baseado nas atividades da cadeia produtiva do turismo.
Outro exemplo significativo que confirma o sucesso das ações do
PRODETUR I é o aumento do fluxo de passageiros no aeroporto Augusto Severo,
principal portão de entrada do Estado. Em 1994, o Aeroporto de Parnamirim teve um
movimento de 514.544 passageiros, no ano de 1999, passou para 839.261
passageiros e, em 2005, saltou para 1.299.144 passageiros em função de suas
melhorias físicas e do trabalho feito pelo Estado na captação de vôos charter8

8

Vôos Charter (de aluguel), segundo Palhares (2002), são serviços aéreos não regulares, geralmente
organizados por um grupo particular ou para um nicho de viajantes por meio de operador turístico,
que se desloca para destinos turísticos, especialmente durante o período de alta temporada. As
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internacionais. Em 1995, o aeroporto contava apenas com 01 (um) vôo semanal,
Milão/Natal, no ano 2000 passou para 08 (oito) vôos charter semanais, chegando a
média de 18 (dezoito) vôos internacionais em 2005. (CONSULTH, 2006).
O Pólo Turístico Costa das Dunas apresenta um cenário de crescimento do
setor de turismo, mas retrata também deficiências, seja pela falta de possibilidades
da população residente e falta de capacitação profissional dos empregadores e
empregados, seja pela ausência de uma estrutura mais dinâmica de marketing para
a região, ou ainda pela falta de capacidade de gestão dos municípios integrantes.
Se, por um lado, os investimentos realizados pelo PRODETUR/RN
proporcionaram geração de oportunidades de emprego, com o surgimento de novos
negócios, por outro, o mesmo crescimento acentuou a fragilidade do poder público
municipal quanto a sua capacidade de atendimento às demandas por infra-estrutura
básica e serviços públicos de sua responsabilidade diante do crescimento da
atividade nos últimos anos, caracterizando, assim, uma fragilidade aparente e real
dos processos de gestão na esfera pública municipal.
Salienta-se ainda que, mesmo com algumas localidades tendo sido
beneficiadas com os Planos Diretores Municipais, acessos seguros e confortáveis
aos principais pontos turísticos, os municípios necessitam de mais investimentos em
infra-estrutura. Além disso, uma reestruturação administrativa que possa assegurar o
controle do uso do solo, a preservação do meio ambiente e a gestão dos recursos
públicos, de forma a transferir para a população local os benefícios gerados com o
crescimento da arrecadação fiscal decorrente dos novos investimentos privados.
Os municípios brasileiros enfrentam o grande desafio de atender, com maior
rapidez e eficiência, às crescentes demandas da população por bens e serviços
públicos. Diante dessa nova realidade, tornou-se cada vez mais necessário o
estabelecimento de soluções conjuntas e integradas entre os diversos municípios.
Soluções que, obviamente, respeitem a autonomia de cada jurisdição. Em outras
palavras, soluções que possibilitem a manutenção de certo equilíbrio entre
soberania e interdependência e os municípios. O objetivo central, nesse caso, é o de
manter (ou criar) as condições para que não haja o enfraquecimento de nenhum

diferenças entre as empresas regulares e não regulares dizem respeito basicamente à programação
dos vôos, à estrutura de rotas e às tarifas praticadas. Assim, a proposta do charter é prover transporte
aéreo a baixo custo, principalmente pela obtenção de alto load factor nas aeronaves (se possível,
lotando as mesmas).
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deles, ou seja, tenta-se preservar espaços para a autonomia e a individualidade das
diversas jurisdições municipais.
A busca por parcerias pode ser uma das medidas, ou uma forma de encontrar
soluções conjuntas para enfrentar problemas que atingem vários municípios.

O

estabelecimento de parcerias é também uma forma de fortalecer política e
economicamente, determinadas localidades, uma vez que estas parcerias passam a
pensar e agir conjuntamente no sentido de fortalecer as potencialidades locais,
tornando as localidades mais atrativas e dinâmicas.

Além disso, as parcerias

permitem que planos estratégicos integrados sejam elaborados, o que torna a ação
do poder público mais eficiente.
Vale salientar que o turismo potiguar ainda se concentra nos municípios
litorâneos. Destes, os 04 (quatro) que compõem o objeto de estudo da pesquisa e
concentram-se na Grande Natal ou Aglomerado Metropolitano de Natal.
Isto posto, as ações dos municípios que compõem o Aglomerado
Metropolitano de Natal seriam direcionadas para várias frentes, tais como: a)
mobilização de recursos internos e externos; b) integração de ações nas áreas de
infra-estrutura; c) estímulo à criação de instrumentos que induzam um processo de
desenvolvimento sócio-econômico e sustentável mais harmônico e igualitário; d)
implementação de mecanismo de controle do espaço metropolitano; e) fomento ao
planejamento estratégico e integrado; f) estímulo à criação de arranjos institucionais
de cooperação entre os municípios; g) fortalecimento das dinâmicas sócio-políticas e
institucionais locais, nas quais os atores econômicos e sociais se integrem às
instituições e formem um denso sistema de relações que incorpore valores da
sociedade local ao processo de desenvolvimento; i) criação de mecanismos capazes
de assegurar aos empresários locais o uso eficiente dos fatores produtivos e na
melhoria dos níveis de produtividade que lhes garantam competitividade; j)
materialização de iniciativas endógenas que possibilitem a criação de um entorno
local que incentive à produção e favoreça o desenvolvimento sustentável.
Para promover o desenvolvimento sócio-econômico integrado e sustentável
na Grande Natal, é indispensável que os municípios que compõem a referida região
atuem de forma integrada, harmônica e cooperativa, principalmente no que diz
respeito ao turismo.
O turismo é um dos segmentos mais importantes do cenário econômico
brasileiro, responsável por geração direta e indireta de emprego e renda, detentor de
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um potencial ainda não explorado em alguns setores, e vem crescendo de forma
gradual em todas as regiões do país.
Para Cruz (2001, p. 81), “o Rio Grande do Norte ocupava, até meados da
década de 1980, posição marginal entre os principais destinos turísticos do Nordeste
[...] Fazia-se necessário, portanto, criar essa infra-estrutura para então promover o
turismo no estado”. Paralelamente ao crescimento da oferta dos produtos turísticos,
verifica-se um aumento da competitividade e a redefinição de seus fatores pela
demanda turística no processo de concorrência entre os destinos turísticos como
mostra Fonseca (2005). É nessa perspectiva que o Estado do Rio Grande do Norte
insere na sua agenda de governo o turismo como atividade econômica propulsora
da economia regional e inicia um esforço no fomento de políticas públicas e na
atração de investimentos representados pelo capital nacional e internacional.
A atividade turística foi incentivada, inicialmente, na capital do Estado, Natal,
e nos municípios vizinhos; entretanto, atualmente, encontra-se em expansão por
todo o litoral oriental Potiguar e foi eleita como atividade estruturante do
desenvolvimento desta área.

Ressalta-se a importância do agente local, órgãos

públicos de turismo como a Secretaria Estadual de Turismo (SETUR) e outros
organismos como a Unidade Executora Estadual (UEE) vinculada ao Prodetur-RN e
subordinada a SETUR, porque há uma preocupação e implementação de inúmeras
ações para consolidar e promover o turismo no Rio Grande do Norte, sobretudo na
sua porção litorânea.
A atividade turística no Rio Grande do Norte é hoje uma das principais
economias do Estado, empregando milhares de pessoas, criando e ampliando
postos de trabalho, impulsionando aberturas de equipamentos turísticos, levando
infra-estrutura para os municípios do litoral e da hinterlândia potiguar.
Os Pólos Turísticos do Estado tornaram-se realidade. O Pólo Costa das
Dunas, o Pólo Costa Branca e o Pólo Seridó destacam-se pelas potencialidades e
os inúmeros atrativos turísticos ecoculturais existentes em seus espaços
geográficos.
Com as políticas públicas pontuais como o Prodetur-NE I e II (Programa de
Desenvolvimento do Turismo no Nordeste), os municípios que mais se destacam
economicamente são Natal e Tíbau do Sul.
Portanto, tanto o Estado do Rio Grande do Norte quanto a Grande Natal
desenvolvem políticas públicas, ainda que pontuais, em consonância com as

87

diretrizes gerais estabelecidas pelo Governo Federal através do Plano Nacional de
Turismo, como mostra a Tabela 02, comprovando o crescimento da expansão da
atividade turístico no Rio Grande do Norte.

Tabela 02
Rio Grande do Norte
Estimativas anuais de emprego turístico, 2002-2006

Alojamento Alimentação Transporte Aux.Transporte

Agências
de
Viagens

Aluguel de Cultura
Transporte e Lazer

Total

DEZ/2002

4.138

1.690

3.754

84

221

121

313

10.322

JAN/2003

4.191

1.685

3.629

86

229

131

317

10.267

DEZ/2003

4.537

1.855

3.806

110

249

163

349

11.068

JAN/2004

4.729

1.843

3.671

114

260

178

340

11.135

DEZ/2004

5.088

2.212

3.823

123

269

203

373

12.091

JAN/2005

5.184

2.267

3.868

123

279

206

410

12.337

DEZ/2005

5.360

2.420

3.800

131

344

240

467

12.762

JAN/2006

5.503

2.517

3.814

128

344

239

512

13.057

Fonte: RAIS/CAGED, 2002-2006.

Os Gráficos 09 e 10 mostram de forma mais transparente os dados sobre
estimativas anuais de emprego turístico (2002-2006) expostos na Tabela 02.
Os dados ilustram um aumento do número de empregos no segmento do
turismo gradual no Rio Grande do Norte. Com maior destaque para o setor de
alojamento, seguido por transporte e alimentação. O setor de alimentação foi o que
demonstrou o crescimento mais tímido ao longo dos anos, uma vez que, um número
expressivo de equipamentos de hospedagem já possui seu próprio restaurante e
setor de A&B (Alimentos e Bebidas) que contempla cozinha, restaurante, bares etc.
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Gráfico 09 – Estimativas Anuais de Empregos Turísticos: 2002-2006
Fonte: RAIS/CAGED, 2002-2006.

O Gráfico 10 revela que o número de empregos turísticos gerados nos últimos
anos no Rio Grande do Norte, cresceu, merecendo destaque o setor de cultura e
lazer, seguido pelos setores de agências de viagens, aluguel de transportes e
serviços referentes ao auxílio a transportes. Tal crescimento na geração de
empregos na atividade turística fortalece o discurso dos governos no que se refere à
geração de postos de trabalhos e renda, frutos do turismo.
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Gráfico 10 – Estimativas Anuais de Empregos Turísticos: 2002-2006
Fonte: RAIS/CAGED, 2002-2006.

Cultura e Lazer
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Os dados da Tabela 03 mostram que no período de 2002 a 2007 o número de
desembarques nacionais e internacionais no Aeroporto Internacional Augusto
Severo, localizado na Região Metropolitana de Natal, no município de Parnamirim,
cresceu progressivamente, com exceção do ano de 2003.
Os vôos de tipo charter são responsáveis pela maioria do embarques e
desembarques internacionais no Rio Grande do Norte. Tal fato deve-se à política de
incentivos e captação de turistas estrangeiros fomentadas pelo Governo do Estado.
Os vôos regulares são responsáveis pelo grande fluxo de embarques e
desembarques de natureza doméstica, impulsionando, assim, o turismo nacional e
incrementando as políticas públicas regionais no âmbito do turismo.

Tabela 03
Rio Grande do Norte
Embarque e Desembarque de Passageiros Domésticos e Internacionais por tipo de
Vôo, Aeroporto
TIPO DE
VÔOS

PASSAGEIROS
EMBARCADOS
DOMÉST.
INTERN.

REGULAR
CHARTER
AVIAÇÃO GERAL
TOTAL

353.468
93.660
2.165
449.293

REGULAR
CHARTER
AVIAÇÃO GERAL
TOTAL

303.168
76.084
1.961
381.213

REGULAR
CHARTER
AVIAÇÃO GERAL
TOTAL

362.738
102.714
1.759
467.211

REGULAR
CHARTER
AVIAÇÃO GERAL
TOTAL

407.252
116.529
2.093
525.874

REGULAR
CHARTER
AVIAÇÃO GERAL
TOTAL

471.609
98.422
2.292
573.323

2002
2.410
25.115
0
27.525
2003
1.235
49.551
0
50.786
2004
5.205
86.438
7
91.650
2005
27.748
95.282
8
123.038
2006
35.424
89.491
5
124.920

TOTAL

DESEMBARCADOS
DOMÉST.
INTERN.
TOTAL

355.878
118.775
2.165
476.818

361.343
91.898
2.114
455.355

1.706
23.054
0
24.760

363.049
114.952
2.114
480.115

304.403
125.635
1.961
431.999

314.435
75.973
1.843
392.251

1.039
49.862
0
50.901

315.474
125.835
1.843
443.152

367.943
189.152
1.766
558.861

373.632
100.542
1.846
476.020

6.580
86.491
0
93.071

380.212
187.033
1.846
569.091

435.000
211.811
2.101
648.912

409.268
116.863
1.618
527.749

29.286
93.193
4
122.483

438.554
210.056
1.622
650.232

508.033
187.913
2.297
698.243

472.967
95.384
2.375
570.726

37.635
86.653
0
124.288

510.602
182.037
2.375
695.014
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REGULAR
CHARTER
AVIAÇÃO GERAL
TOTAL

600.059
78.800
2.169
681.028

2007
39.597
69.790
68
109.455

639.656
148.590
2.237
790.483

598.475
77.320
2.141
677.936

41.902
67.952
16
109.870

640.377
145.272
2.157
787.806

Fonte: INFRAERO/RN, 2008.

Em relação ao fluxo de entrada de hóspedes nos municípios da Grande Natal,
nota-se que existe um período de sazonalidade, de baixa estação turística. Nos
meses de janeiro, julho e dezembro há um aumento significativo na entrada de
hóspedes. Isso se deve, principalmente, ao período de férias escolares e a época do
verão brasileiro.
O fluxo de entrada de hóspedes estrangeiros, embora obedeça a mesma
lógica temporal da praticada pelos turistas brasileiros, merece também um destaque
especial para o mês de agosto, período de férias em vários países, sobretudo, na
Europa.
A entrada de hóspedes brasileiros aumentou gradativamente, com exceção
do ano de 2003. Já a de hóspedes internacionais decresceu nos últimos dois anos
(2006 e 2007), provavelmente pela forte oscilação do dólar americano, o que
favoreceu, assim, a procura por outros destinos globais mais competitivos e
economicamente mais atraentes que o Brasil e, conseqüentemente, que o Rio
Grande do Norte, como mostra a tabela a seguir:

91

Tabela 04
Grande Natal
Fluxo de Entrada de Hóspedes Bras. e Estr., segundo a participação (%) anual, 20022007

MESES

2002
QUANT. %

FLUXO DE ENTRADA DE HÓSPEDES
2003
2004
2005
2006
QUANT. % QUANT. % QUANT. % QUANT. %

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

36.049 9,74
24.811 6,70
24.408 6,59
20.611 5,57
22.549 6,09
21.606 5,84
37.585 10,15
28.615 7,73
27.568 7,45
26.122 7,06
27.576 7,45
29.318 7,92
326.818 88,29

34.909
17.905
21.835
20.600
19.296
18.237
30.886
24.000
27.694
31.548
27.376
33.319
307.605

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

4.442 1,20
3.896 1,05
4.290 1,16
2.902 0,78
2.472 0,67
2.218 0,60
3.482 0,94
5.269 1,42
3.317 0,90
3.776 1,02
3.367 0,91
3.930 1,06
43.361 11,71
370.179 100,0

4.711
3.449
5.748
4.842
2.947
2.802
4.907
8.070
5.835
5.429
6.057
7.260
62.057
369.662

BRASILEIROS
9,44
39.050 8,90
44.340 8,82
4,84
24.269 5,53
27.141 5,40
5,91
22.447 5,11
27.616 5,49
5,57
22.451 5,12
28.696 5,71
5,22
22.832 5,20
27.485 5,46
4,93
26.034 5,93
28.103 5,59
8,36
35.012 7,98
39.214 7,80
6,49
25.050 5,71
30.022 5,97
7,49
30.358 6,92
34.134 6,79
8,54
36.180 8,24
40.262 8,00
7,41
34.277 7,81
36.685 7,29
9,01
37.963 8,65
39.130 7,78
83,21
355.924 81,10
402.828 80,10
ESTRAN GEIROS
1,27
6.665 1,52
9.628 1,91
0,93
6.151 1,40
8.936 1,78
1,56
6.985 1,59
10.905 2,17
1,31
6.230 1,42
6.278 1,25
0,80
4.220 0,96
4.744 0,94
0,76
3.894 0,89
5.912 1,18
1,33
6.383 1,45
7.670 1,53
2,18
11.488 2,62
12.084 2,40
1,58
6.311 1,44
7.146 1,42
1,47
7.765 1,77
6.386 1,27
1,64
8.779 2,00
10.293 2,05
1,96
8.069 1,84
10.084 2,00
16,79
82.939 18,90
100.066 19,90
100,0
438.863 100,0
502.894 100,0

2007
QUANT. %

50.076 9,66
33.393 6,44
36.259 6,99
29.559 5,70
28.909 5,58
28.622 5,52
38.549 7,44
30.886 5,96
35.234 6,80
39.996 7,71
39.591 7,64
41.759 8,05
432.833 83,49

53.393 10,30
35.043 6,76
35.851 6,92
32.212 6,21
27.771 5,36
28.074 5,42
37.869 7,31
31.253 6,03
33.162 6,40
40.787 7,87
44.272 8,54
43.332 8,36
443.019 85,48

11.060 2,13
9.364 1,81
11.331 2,19
9.884 1,91
3.764 0,73
3.075 0,59
4.857 0,94
8.116 1,56
4.583 0,88
5.771 1,11
7.025 1,36
6.736 1,30
85.566 16,51
518.399 100,0

8.354 1,61
7.949 1,54
7.013 1,36
6.008 1,16
4.438 0,86
3.930 0,76
6.370 1,23
6.275 1,21
5.520 1,07
6.618 1,28
6.031 1,16
6.642 1,28
75.148 14,52
518.167 100,0

Fonte: SETUR/RN, 2008.

Os dados oficiais das entidades e organismos do turismo competentes
apontam que, embora o Rio Grande do Norte, especialmente os municípios que
fazem parte da Grande Natal, com destaque para a capital potiguar, a atividade
turística cresceu e vem se desenvolvendo gradativamente em relação ao número de
entrada de turistas no Estado; ao aumento de empregos diretos e de vôos regulares
e charter. Os efeitos econômicos e sociais do setor turístico potiguar não têm
beneficiado de forma plena e sustentada os residentes das comunidades litorâneas
dos municípios pesquisados.
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A sazonalidade ainda afeta diretamente a cadeia produtiva do turismo,
provocando efeitos avassaladores e negativos nos períodos de baixa estação
turística, principalmente para os pequenos e médios empreendedores que não
conseguem permanecer com sua capacidade plena de funcionamento. Os principais
rebatimentos sociais e econômicos oriundos dessa problemática turística são as
demissões, fechamentos de empreendimentos e a baixa qualidade na prestação dos
serviços turísticos, especialmente, nas pequenas localidades do litoral potiguar.

3.4 O MODELO TURÍSTICO POTIGUAR

O modelo turístico potiguar não difere dos modelos adotados pelos demais
estados nordestinos nem do modelo hegemônico nacional avalizado pelo Ministério
de Turismo através do Plano Nacional de Turismo (PNT).
O crescimento do turismo potiguar está pautado em seu modelo de
desenvolvimento, que direta ou indiretamente possui bases doutrinárias no
neoliberalismo, doutrina que orienta questões pertinentes ao papel dos Estados
mundiais em sua relação com as economias globais e locais.
O Rio Grande do Norte, desde que assumiu nacionalmente expressão e
importância turística, tem se comportado igualmente a outros núcleos receptores de
turismo, identificando-se com o tipo de racionalidade expressa pelo modelo de
desenvolvimento vigente. O modelo turístico assumido pelo Rio Grande do Norte é
caracterizado pelos seguintes aspectos, conforme discute Fonseca (2006):

a) Políticas públicas direcionadas ao visitante em detrimento ao residente

As políticas públicas básicas e turísticas são, em sua maioria, direcionadas
aos visitantes em detrimento da população residente, como se percebe nos projetos
aprovados e executados com recursos provindos do Prodetur/NE. Esses projetos se
preocupam em ampliar e modernizar aeroportos, urbanizar as praias urbanas das
cidades nordestinas, criar e melhorar rodovias estaduais e federais, entre outras
obras estruturais que possuem a essência urbana e um discurso político-ideológico,
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uma vez que, tais políticas são realizadas para beneficiar a vida das populações
residentes. No entanto, é notório que as principais obras infra-estruturais têm seu
rebatimento no turismo, bem como, atendem diretamente às necessidades dos
visitantes e não, prioritariamente, dos residentes. No caso do espaço, é produzido
tendo em vista o consumo do visitante e não o do residente.
O Prodetur, exemplo maior de políticas públicas dirigidas aos visitantes, é
considerado por Cruz (2001) uma política de urbanização turística de litoral, voltada
aos anseios e necessidades do turista que visita o litoral do Nordeste do Brasil.

b) Promoção turística do Rio Grande do Norte centrada em Natal

A promoção turística do Rio Grande do Norte é espacialmente centrada na
capital, Natal, pois os folders, cartazes, banners e sites ligados à mídia do turismo
retratam predominantemente a cidade, além de se apropriar de bens e belezas
naturais de outros municípios para se autopromover. Pode-se verificar tal situação
nos principais folders turísticos do Estado. Nesses folders, as falésias da Praia de
Tabatinga, os mergulhos de Pirangi do Norte e de Maracajaú, o maior Cajueiro do
Mundo e, principalmente, as famosas Dunas de Genipabu, também entram no leque
de atrativos oferecidos pela cidade do Natal e que são explorados comercialmente
pela mídia do turismo.
Natal é a cidade do Rio Grande do Norte que ocupa posição privilegiada, pois
concentra os principais equipamentos e serviços turísticos, com destaque para sua
infra-estrutura hoteleira que possui mais de 26.000 leitos, segundo dados os órgãos
oficiais de turismo (SETUR/RN, 2008). Ainda possui um dos principais cartões
postais do Estado, a internacionalizada Praia de Ponta Negra, cujo pano de fundo e
o Morro do Careca.
Portanto, Natal se firma como principal destino turístico do Rio Grande do
Norte, atraindo milhares de turistas nacionais e internacionais durante todo o ano.
Contrapondo-se ao papel hegemônico da capital, tem-se Tíbau do Sul, notoriamente
conhecida por suas belezas naturais, e pela badalada Praia de Pipa, que vem, ao
longo dos últimos anos, consolidando-se como o segundo destino turístico mais
procurado do estado, logo atrás de Natal.
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c) Atração e interesse preferencial pelos investimentos externos

Em consonância ao modelo de desenvolvimento hegemônico e centralizador
adotado pelo poder público do Estado, as políticas públicas de turismo visam à
atração do grande capital, sobretudo representado pelos investimentos externos à
dinâmica do lugar, conforme ilustrado na Figura 12 (placa publicitária do
empreendimento imobiliário do Grupo Sánchez no Brasil, localizado na Praia de
Jacumã, litoral do município de Ceará-Mirim).

Figura 12 – Informe publicitário do Grupo Sánchez no Brasil – Praia de
Jacumã, Ceará-Mirim/RN
Fonte: Saulo Gomes, 2008.

No período de 04 a 08 de novembro de 2006, a Secretária de Comércio,
Indústria e Turismo de Natal (SECTUR) promoveu um evento denominado “I Bolsa
de Oportunidades de Negócios Turísticos e Imobiliários do Rio Grande do Norte”
(BONTURN), e teve como principal objetivo: “Proporcionar o encontro direto entre
potenciais investidores e proprietários de oportunidades de negócios turísticos e
imobiliários no Rio Grande do Norte, fomentando e facilitando negociações entre as
partes”. O evento também teve outra edição em 2007 e já está sendo divulgada a
programação de 2008.
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Esse tipo de evento só vem reforçar o discurso proferido e assegurado pelo
governo, bem como, demonstrar que o Rio Grande do Norte incentiva, através de
vários instrumentos, a captação investimentos externos de âmbito nacional e
internacional.
Tanto o Plano Nacional de Turismo (2003-2007) quanto o Prodetur e os
gestores públicos estaduais, enfatizam em seu discurso: “que o turismo gera
emprego e renda” e irá viabilizar a inclusão social e a geração de riquezas para toda
a cadeia produtiva do turismo. Cabe-se questionar: para quem são e/ou serão
gerados os empregos e as rendas?
Com base nos estudos preliminares e no levantamento dos dados
secundários

sobre

o

modelo

de

turismo

do

Rio

Grande

do

Norte

e,

consequentemente, seus efeitos nos municípios que fazem parte da presente
pesquisa, observa-se ainda, outros dois aspectos assumidos por este modelo não
relacionados pela autora acima citada. São eles:

d) O discurso que o turismo é a principal alternativa econômica para os municípios

O aumento da competitividade do setor, o seu impacto na melhoria das
condições de vida da população, a descentralização das decisões e o respeito ao
meio

ambiente

são

pilares

para

a

construção

de

um

novo

padrão

de

desenvolvimento, no qual todas as regiões possam crescer de forma integrada. Com
o turismo, poder-se-á desconcentrar o crescimento econômico, reduzir desigualdades
e criar oportunidades para a construção de um Brasil melhor, guiados por princípios
universais da ética. (Plano Nacional de Turismo, 2003-2007).
Tomando o trecho do PNT como ponto de partida para discussão, percebe-se
no discurso do Governo Federal a vontade, a motivação e as palavras de caráter
ideológico que têm na atividade turística principal fonte do discurso socioeconômico
do país. Nesse trecho o turismo é dignificado, potencializado como minimizador de
desigualdade sociais e que possibilitará a melhoria da qualidade de vida das
pessoas envolvidas no segmento. Tal discurso coloca o turismo como a principal e
única alternativa para diminuição das desigualdades sociais no país.
Tal

discurso

é

produzido

e

reproduzido

em

todas

as

instâncias

governamentais e privadas em âmbitos nacional, estadual e local, uma vez que os
municípios com potencial turístico ou não, vêem na atividade turística sua única
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alternativa econômica para gerar empregos, renda, impostos e inserir as populações
locais na cadeia produtiva do lugar, melhorando, assim, a qualidade de vida de seus
residentes.

e) Supervalorização do modelo turístico hegemônico “Sol e Mar”

O Rio Grande do Norte, assim como todo o Nordeste do Brasil, vê no binômio
Sol e Mar a principal alternativa de exploração da atividade turística no estado, em
especial, nos municípios do Pólo Costa das Dunas, dos quais apenas alguns
receberam ou irão receber recursos provenientes do Prodetur/RN.
Como se posiciona Cruz (2001, p. 77), a construção cultural da valorização do
modelo sol/praia é a base sobre a qual se assenta a “potencialidade natural” do
litoral nordestino para o turismo.
A supervalorização do modelo turístico alicerçado no segmento Sol e Mar
atrai e concentra o sistema de objetos e ações responsáveis pela construção e
dinamização da produção dos espaços conforme afirma Santos (1999).
Não podemos deixar de mencionar que o turismo fundamentado nos moldes
“Sol e Mar” configura-se como um fenômeno social de massas. Corrobora essa
premissa, a posição de Paul Virilio (apud OURIQUES, 2005, p. 41) quando afirma
que: “atual turismo internacional renova ainda esta violência colonial com a
implantação de clubes de férias ou palácios que a partir de então aparecem em
postos avançados em regiões, em sua maioria, miseráveis e hostis”.
É nesse contexto que se tenta entender o turismo de massa, o qual abre
caminhos para analisar com maior propriedade, a forma com a qual o turismo se
desenvolve e obedece a lógica hegemônica do capital e da cultura turística difundida
nos quatro cantos do mundo.
Estudos e pesquisas revelam que este modelo de desenvolvimento vigente,
hegemônico e excludente, não é o ideal nem o almejado por vários setores da
sociedade, seja pela academia, pela sociedade civil e, inclusive, por grupos que
atuam no turismo. Em contraposição ao atual modelo, percebeu-se que o
desenvolvimento endógeno, que visa à inserção das populações no processo de
decisão e na cadeia produtiva do turismo, seria uma alternativa mais justa, menos
excludente, mais democrática e minimizadora das contradições geradas pelo
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sistema capitalista e pela apropriação e produção dos espaços pela atividade
turística.
O modelo de turismo adotado pela Metrópole Natal e seguido pelos
municípios selecionados na pesquisa, fundamenta-se em premissas hegemônicas e
internacionalizadas, prioriza o turismo internacional, massificado, consumidor do
segmento “sol e mar” que atende aos preceitos do grande capital e opondo-se aos
princípios pertinentes aos pressupostos do desenvolvimento endógeno com base
local. Ocorre, assim, um conflito entre aqueles que reproduzem o turismo
convencional e os que apresentam uma proposta nova de turismo, que priorize os
residentes e as comunidades.
Diante do exposto, entende-se que o modelo de turismo potiguar não
favorece à inserção desejada da população local, pois as ações são contrárias ao
discurso apologético e falacioso propagados pelos governos em todas as esferas de
poder.
A quarta seção desta pesquisa abordará questões sobre a inserção da
comunidade local no turismo potiguar, bem como, seu papel na implementação das
políticas públicas de âmbito local e regional. Também serão discutidos dados e
apresentados resultados das pesquisas realizadas junto ao poder público municipal
e, principalmente àqueles oriundos do diálogo com a comunidade local de cada
município pesquisado. Ao final da quarta parte, será feita uma provocação sobre a
emergência do turismo comunitário como forma de inserção da comunidade numa
perspectiva de desenvolvimento com base local.
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4 A ATIVIDADE TURÍSTICA E AS COMUNIDADES LOCAIS

O

modelo hegemônico de democracia e desenvolvimento tem sido

hostil à participação ativa dos cidadãos na vida política e
comunitária e, mesmo em escala local. As comunidades têm
dificuldades em se organizarem, discutirem problemas comuns à

sociedade e de se inserirem nas atividades econômicas exploradas no âmbito
municipal e regional.
As comunidades locais têm encontrado obstáculos de diferentes naturezas
quando o tema é sua inserção na atividade turística. Dentre as principais
dificuldades, destaca-se: a fragilidade na qualificação profissional e educacional; as
baixas remunerações; a carência da organização comunitária e o modelo de
desenvolvimento hegemônico vigente, que é, em sua totalidade, excludente.
Diante dos fatos, as comunidades se inserem na atividade turística de forma
ainda embrionária, assumindo funções de caráter operacional básico, subempregos
e se submetendo às contratações temporárias, ou seja, nos períodos de altaestação turística.
Para melhor entendimento de comunidade, Bauman (2003, p.62) reflete:
A “comunidade”, cujos usos principais são confirmar, pelo poder do número,
a propriedade da escolha e emprestar parte de sua gravidade à identidade a
que confere “aprovação social”, deve possuir os mesmos traços. Ela deve
ser tão fácil de decompor como foi fácil de construir. Deve ser e permanecer
flexível, nunca ultrapassando o nível “até nova ordem” e “enquanto for
satisfatório”. Sua criação e desmantelamento devem ser determinados pelas
escolhas feitas pelos que as compõem – por suas decisões de firmar ou
retirar seu compromisso. Em nenhum caso de vê o compromisso, uma vez
declarado, ser irrevogável: o vínculo constituído pelas escolhas adicionais e
diferentes. O vínculo procurado não deve ser vinculante para seus
fundadores.

Viver em comunidade é fazer parte de uma coletividade que é, ao mesmo
tempo, una, mas também é diferente na forma de pensar, agir e existir.
Complementando as idéias do autor supracitado, a comunidade pode ser entendida
como uma forma de organização social em escala local, que embora possua
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problemas e desejos em comuns, também possui interesses divergentes no âmbito
da própria célula comunitária e na busca da liberdade individual.
Sendo assim, esta parte da pesquisa mostra, por meio de dados e análises
dos resultados, a relação comunidade - turismo, bem como, as implicações
causadas por essa relação entre a população residente e as políticas de turismo,
que, ao invés de incluir, contribui para a segregação socioespacial e a exclusão das
comunidades nas atividades turísticas no litoral potiguar.

4.1. PERFIL SOCIOECONÔMICO

A partir deste ponto serão discutidos e apresentados os resultados
pertinentes à inserção das comunidades do litoral potiguar no turismo sob uma
perspectiva analítica e dialética.
No âmbito dos municípios contemplados pela pesquisa foram investigadas as
populações dos núcleos de praia, de acordo com a seguinte estratificação:

Tabela 05
Extremoz, Parnamirim, Nísia Floresta e Ceará-Mirim
Municípios integrantes da área de estudo
Municípios
Extremoz
Parnamirim
Nísia Floresta
Ceará‐Mirim
Total
Fonte: Pesquisa de Campo, Março/2008.

Abs.
31
33
21
17
102

%
30,4
32,4
20,6
16,7
100,0

100

Tabela 06
Extremoz, Parnamirim, Nísia Floresta e Ceará-Mirim
Localidades integrantes da área de estudo
Localidades
Pitangui
Barra do Rio
Graçandu
Genipabu
Santa Rita
Pium
Pirangi do Norte
Pirangi do Sul
Búzios
Tabatinga
Barreta
Muriú
Porto Mirim
Jacumã
Total

Abs.
18
3
3
4
3
17
16
6
5
6
4
13
1
3
102

%
17,6
2,9
2,9
3,9
2,9
16,7
15,7
5,9
4,9
5,9
3,9
12,7
1,0
2,9
100,0

Fonte: Pesquisa de Campo, Março/2008.

As questões investigadas abordaram sobre o tempo de residência da
população, faixa etária, sexo, estado civil, nível de instrução educacional, ocupação
principal, fontes de rendimentos e rendimentos propriamente ditos.

Tabela 07
Extremoz, Parnamirim, Nísia Floresta e Ceará-Mirim
Tempo de residência
R es pos ta
Há 10 anos
D e 10 a 15 anos
D e 15 a 20 anos
Há mais de 20 anos
T otal

E x tremoz
6,50%
32,30%
12,90%
48,40%
100,00%

P arnamirim
15,20%
15,20%
12,10%
57,60%
100,00%

Nís ia F lores ta
9,50%
23,80%
33,30%
33,30%
100,00%

C eará‐Mirim
0,00%
17,60%
23,50%
58,80%
100,00%

T otal
8,80%
22,50%
18,60%
50,00%
100,00%

Fonte: Pesquisa de Campo, Março/2008.

Analisando-se a área de estudo como um todo, verificou-se que a metade da
população reside nas localidades pesquisadas há mais de 20 anos (50% da
população total). Apenas 8,8% da população reside nas localidades há 10 anos,
conforme ilustrado na Tabela 07.
Considerando-se cada município, constata-se que em Parnamirim e CearáMirim a maioria da população reside há mais de 20 anos e que em Extremoz quase
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a metade de seus moradores também se enquadra neste tempo de residência. Em
Nísia Floresta, entretanto, o número daqueles que residem há mais de 20 anos é o
mesmo dos que residem entre 15 e 20 anos. Observa-se também que em CearáMirim não existem moradores que residam há 10 anos.
O tempo de residência da população entrevistada é de suma importância para
a compreensão por parte dos moradores quanto aos efeitos desejáveis e nãodesejáveis do turismo nas localidades, pois se entende que com um tempo mínimo
de residência, dez anos por exemplo, há uma reflexão sobre as percepções e as
impressões que uma dada sociedade tem sobre o espaço do cotidiano e suas
dinâmicas socioeconômicas.

E x tremoz
P arnamirim
Nís ia F lores ta
C eará‐Mirim
Á rea de E s tudo
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

E duc aç ão Infantil

E duc aç ão F undamental Inc ompleta

E duc aç ão F undamental C ompleta

E ns ino Médio Inc ompleto

E ns ino Médio C ompleto

Univers itário

S uperior C ompleto

Gráfico 11 – Nível de Instrução Educacional
Fonte: Pesquisa de Campo, Março/2008.

Quanto ao nível de instrução educacional, constatou-se que a população da
área de estudo apresenta baixo nível de escolarização, uma vez que um percentual
significativo (49,0%) possui apenas a educação fundamental incompleta. Somente
2,9% dos pesquisados estão em nível universitário e, somente 4,9% possui curso
superior completo. No entanto, merece destaque o município de Parnamirim, que
apresentada uma realidade menos desalentadora, pois 30 % dos entrevistados
possuem o ensino médio completo, contrapondo-se à realidade vivenciada pelos
moradores dos demais municípios.

102

Em todos os municípios verifica-se que os percentuais mais elevados da
população se concentram na educação fundamental incompleta. Entretanto, isto é
visto de forma mais acentuada no município de Ceará-Mirim (64,7%) e de forma
menos acentuada no município de Nísia Floresta (38,1%). Em Parnamirim não foi
registrado nenhum morador com curso superior completo e em Extremoz foi
registrado o maior percentual deste nível educacional (9,7%).
Os dados são desalentadores em relação ao nível educacional da população
residente, sobretudo de uma população que reside em locais turísticos e que, direta
ou indiretamente, sofrem com os rebatimentos da atividade turística nas localidades
litorâneas.
A fragilidade do sistema educacional e a baixa escolaridade dos moradores
das comunidades litorâneas contribuem para a não inserção desses moradores
como trabalhadores formais nas empresas turísticas, bem como, influencia na débil
organização social dos residentes e na segregação socioespacial nas localidades.
Isto se dá porque a absorção de profissionais pela cadeia produtiva do turismo,
sejam eles residentes das localidades ou externos, passa pela capacitação,
qualificação e nível educacional desses profissionais, uma vez que, o turismo é uma
atividade globalizada e internacionalizada e que, progressivamente, busca a
excelência na prestação dos serviços e o alto grau de qualidade e competitividade,
de acordo com o modelo turístico que o estado potiguar tem procurado adotar na
atividade turística desenvolvida no litoral potiguar.
Nessa trama social, os residentes que mais se destacam e conseguem se
inserir no setor turístico são aqueles que possuem mais escolaridade, mesmo que
seja para assumir funções operacionais (quase sempre são essas as funções), exige
saber ler, escrever, fazer as operações matemáticas básicas e entender a dinâmica
da empresa turística na qual está inserido. A falta dessa escolaridade mínima é um
forte fator de exclusão e de desemprego nas localidades litorâneas potiguar, haja
vista que, a atividade turística é tida como a mais importante e cada vez mais vem
assumindo um papel hegemônico no cenário regional.
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Gráfico 12 – Ocupação Principal
Fonte: Pesquisa de Campo, Março/2008.

As ocupações que mais se destacam são a de aposentado (10,8%), do lar
(9,8%), empresário (8,8%), pescador (7,8%) e artesão (5,9%).
Em Extremoz, destacam-se as ocupações de empresário (19,4%), pescador e
aposentado (9,7% cada uma), artesão, atividade turística, assistente de serviços
gerais (ASG), estudante e do lar (6,5% cada uma). Em Parnamirim, os destaques
são: artesão e do lar (12,1% cada uma), vendedor ambulante, pedreiro, aposentado,
funcionário público e porteiro (6,1% cada uma). Em Nísia Floresta, destacam-se as
ocupações de trabalhadores do lar (19,0%), vendedor ambulante e professor (9,5%
cada uma). Em Ceará-Mirim, o percentual mais significativo é o da ocupação
aposentado (35,3%), seguido do percentual de pescador (17,6%).
As principais ocupações existentes nas comunidades litorâneas são voltadas
para a pesca e à prestação de serviços domésticos (pedreiro, eletricista, encanador,
caseiro, ASG, do lar e etc.). Essa realidade se justifica pela baixa escolaridade e
pela oferta de empregos temporários dessas funções devido ao turismo de “segunda
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residência” existente no litoral potiguar, sobretudo no período de “veraneio9”, de
férias e da alta estação turística.
É durante o “veraneio” que as localidades turísticas recebem o maior número
de visitantes, com destaque para os turistas de segunda residência que têm como
cidade de origem a capital do Estado, Natal. Nesse período, várias empresas
surgem nas localidades, gerando diversos postos de trabalho temporário, além de
aumentar a incidência do comércio informal nas áreas turísticas, especialmente nas
regiões de praias e lagoas.
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Gráfico 13 – Fontes de Rendimentos
Fonte: Pesquisa de Campo, Março/2008.

Os rendimentos da população residente nas localidades pesquisadas
correspondem principalmente ao salário do trabalhador (37,5%) e aos rendimentos
provenientes dos autônomos (37,5%), sendo que deste total 12,5% corresponde ao
setor formal e 25,0% ao setor informal.
Os municípios de Nísia Floresta (36,8%) e Ceará-Mirim (35,3%) são os que
possuem os maiores percentuais no setor informal da economia. Extremoz e
Parnamirim se apresentam como os de maiores percentuais de rendimentos
provenientes de aposentadoria ou pensão. A fonte de rendimento correspondente ao
9

Veraneio é o período de verão intenso no Nordeste do Brasil que engloba os meses de dezembro,
janeiro e fevereiro, culminando com as festividades do carnaval. Esse período coincide com a alta
estação turística e com as férias escolares. Também é quando a intensidade do sol e do calor é mais
intensa em todo o litoral brasileiro.
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lucro do empresário aparece de forma mais significativa no município de Extremoz
(17,2%).
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Gráfico 14 – Rendimentos
Fonte: Pesquisa de Campo, Março/2008.

Na área de estudo, a maior parte da população recebe menos de 2 (dois)
salários mínimos (82,8% da população). A mesma predominância é observada
quando os municípios são analisados de forma individualizada. Em Extremoz, o
percentual dos que recebem menos de 2 (dois) salários mínimos é igual a 80,0%;
em Parnamirim, é igual a 83,9%; em Nísia Floresta, é igual a 81,0% e em CearáMirim 82,8%.
Os baixos salários que predominam dentre os trabalhadores formais e
informais, bem como dos aposentados e/ou pensionistas, deve-se também à falta de
qualificação profissional e ao nível de escolaridade que fica muito aquém do exigido
pelas funções de médias e altas chefias, ou seja, das funções mais bem
remuneradas no âmbito de uma organização empresarial (no caso da economia
formal).
Os baixos rendimentos dos residentes das comunidades litorâneas são
pertinentes à lógica capitalista vigente nos países menos desenvolvidos e
incorporados

pelos

ideais

neoliberais,

afetando

diretamente

a

realidade

experimentada pelo setor turístico nessas comunidades, onde a lógica é: a produção
em massa para o também consumo massificado, inspiradas nos princípios fordistas;
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a citar: internacionalização do espaço turistificado; a reprodução do capital; o
desenvolvimento alicerçado em premissas exógenas; oferta limitada de postos de
trabalho e as baixas remunerações fomentadas pelos grandes empreendimentos
turísticos.

4.2 A INSERÇÃO FUNCIONAL/OCUPACIONAL DA POPULAÇÃO LOCAL NA
ATIVIDADE TURÍSTICA

Nesta seção serão analisadas variáveis que identificam de que forma a
população local se insere na atividade turística. As questões abordadas dizem
respeito à dependência do turismo, à existência de algum membro da família
atuando na atividade turística, à participação em entidades relacionadas ao turismo
e a procedência da população que trabalha com o turismo. O gráfico a seguir
apresenta esta realidade.
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Gráfico 15 – Dependência do residente em relação ao turismo para sobreviver
Fonte: Pesquisa de Campo, Março/2008.

A opinião predominante da população da área de estudo é que as famílias
não dependem do turismo para sobreviver (60,8%), e esta opinião foi predominante
em todos os municípios pesquisados.
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A realidade não seria esta se o modelo de desenvolvimento turístico fosse de
base local, nos princípios do desenvolvimento endógeno. Pois, se as comunidades
pesquisadas fazem parte do contexto turístico e este é tido como a principal fonte de
riquezas, segundo os governantes das esferas municipal e estadual, há que se
questionar o porquê de mais de 60% dos entrevistados não depender da atividade
turística para sobreviver. Isso contradiz a lógica dos discursos oficiais dos governos
que afirmam que o turismo “gera emprego e renda”, que distribui riquezas, que
estimula a inclusão social e que é a principal atividade econômica do Estado do Rio
Grande do Norte, deixando para trás a carcinicultura e a indústria do petróleo.
Portanto, ocorre uma distância muito expressiva entre os discursos dos
governos e a realidade encontrada nas localidades que passam ou passaram por
um forte e intenso processo de transformação de suas atividades tradicionais. E que
sofrem com a agressividade da especulação imobiliária, verdadeira “recolonização”
dos espaços litorâneos por grandes corporações internacionais, ou de capital
nacional do sul do país.
Esta “recolonização” traz de forma explícita o discurso do desenvolvimento,
do progresso, do crescimento econômico e da melhoria da qualidade de vida. Esse
processo tem como principal pano de fundo o fenômeno turístico e todas as suas
implicações sociais, políticas, ecológicas, culturais e econômicas. Nesse cenário, o
turismo sofre efeitos de miscigenação que se materializa por meio de elementos de
“salvação econômica” e da inclusão social, contrapondo-se aos elementos da
segregação socioespacial, da concentração de riquezas e profundos efeitos
indesejáveis provocados pelo turismo, sobretudo, pelo modelo de desenvolvimento
hegemônico vigente.
Tabela 08
Extremoz, Parnamirim, Nísia Floresta e Ceará-Mirim
Inserção de membros da família através do trabalho na atividade turística
R es pos ta
S im
Não
T otal

E x tremoz
48,40%
51,60%
100,00%

P arnamirim
54,50%
45,50%
100,00%

Nís ia F lores ta
66,70%
33,30%
100,00%

C eará‐Mirim
35,30%
64,70%
100,00%

Área de E s tudo
52,00%
48,00%
100,00%

Fonte: Pesquisa de Campo, Março/2008.

Quando questionados sobre se algum membro da família trabalhava na
atividade turística, 52,0% dos entrevistados da área de estudo responderam “sim”.
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Esta maioria também foi verificada em Parnamirim (54,5%) e Nísia Floresta
(66,7%). Nos municípios de Extremoz e Ceará-Mirim o resultado se inverteu, ou
seja, a maior parte da população afirmou não possuir membros atuando na atividade
turística, 51,6% em Extremoz e 64,7% em Ceará-Mirim.
Embora os resultados percentuais sejam equilibrados no que diz respeito às
pessoas que trabalham na atividade turística e que representam as famílias nessa
inserção socioeconômica, sabe-se quais são as principais ocupações e rendimentos
atribuídos a essas pessoas, o que não proporciona ascensão social nem autonomia
cidadã a esses trabalhadores.
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Gráfico 16 – Número membros da família
Fonte: Pesquisa de Campo, Março/2008.

Do total de pessoas da área de estudo que afirmaram possuir algum membro
da família trabalhando na atividade turística, a metade (50,0%) afirma possuir
apenas um membro da família.
Em Ceará-Mirim, a metade dos entrevistados afirmou possuir um membro da
família trabalhando com o turismo e outra metade diz que dois membros da família
trabalham neste ramo. De um modo geral, os maiores percentuais estão
concentrados nas respostas referentes a um ou dois membros da família.
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Gráfico 17 – Forma de inserção na atividade turística da localidade de residência
Fonte: Pesquisa de Campo, Março/2008.

Em relação à inserção da população na atividade turística, 50,0% das
pessoas que compõe a área de estudo afirma não se inserir nesta atividade. 16,7%
se inserem como empregados, 19,6% se dizem atuar prestando serviços e 13,7%
afirmam trabalhar através da informalidade.
Os municípios de Extremoz, Parnamirim e Ceará-Mirim acompanham a
tendência verificada na área de estudo. Os percentuais mais significativos
encontram-se nas respostas “Não se insere”. Em Extremoz, o segundo percentual
mais significativo refere-se àqueles que prestam serviço e em Parnamirim e CearáMirim, o segundo percentual mais significativo, refere-se àqueles que se encontram
na informalidade. Em Nísia Floresta esta tendência é quebrada, uma vez que o
mesmo percentual é verificado nas respostas “Empregado” e “Não se insere”. Os
informais se apresentam como minoria neste município.
A informação de que 50% dos entrevistados não se inserem na atividade
turística é preocupante, já que o turismo é a principal atividade econômica dos locais
pesquisados, segundo os dados do Estado. A não inserção de comunidade em sua
plenitude na atividade turística, cerca de 50% da população, é excluída, conforme
ilustrado nos dados. Isso legitima que o modelo de desenvolvimento hegemônico é
excludente em sua essência, segregador socioespacial e que não contribui para o
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fortalecimento da democracia e, tampouco, para a autonomia e organização
comunitária em âmbito local.
Portanto,

os

dados

acima

revelam

uma

realidade

preocupante

e

desalentadora em relação à inserção das comunidades na atividade turística,
ratificando que o modelo de desenvolvimento do turismo potiguar é, sobretudo,
excludente; diferindo, desse modo, dos discursos e documentos oficiais dos
governos quando afirmam que o turismo é a atividade econômica que mais gera
emprego e renda no Rio Grande do Norte.
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Gráfico 18 – Membro da família que participa de alguma Associação, Conselho,
Cooperativa ou ONG que atua no turismo local
Fonte: Pesquisa de Campo, Março/2008.

Tanto na análise da área de estudo, quanto na análise dos municípios,
verifica-se que a maioria dos entrevistados não participou de qualquer tipo de
entidade ligada ao turismo ou mesmo possui algum membro da família que participe.
Essa fragilidade no que diz respeito à organização da comunidade por meio
de conselhos, cooperativas, associações ou pela não participação em ONG’s ou em
outras entidades sociais, desnudam a realidade existente nas localidades
turistificadas do litoral potiguar, calcadas na baixa participação popular em
instituições que representem os anseios da coletividade, que tenham poder de
decisão e que levem à autonomia cidadã e ao fortalecimento da democracia.
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A falta de articulação e organização comunitária é uma lacuna pertinente a
todas as localidades pesquisadas, enfraquecendo o papel cidadão da população
residente e fortalecendo os protagonistas sociais do jogo do poder, o Estado e o
Capital (corporações, organizações e empreendimentos turísticos).
Tabela 09
Extremoz, Parnamirim, Nísia Floresta e Ceará-Mirim
Associações e Cooperativas
R es pos ta
AS DE R N
As s ociação dos barraqueiros
As s ociação Melhor V iver (S aúde)
As s ociação dos Idos os
As s ociação dos moradores de P itangui
C lube de mães
C ooperativa das bals as
C ooperativa dos B ugueiros
T otal

E x tremoz
0,00%
25,00%
0,00%
0,00%
25,00%
0,00%
25,00%
25,00%
100,00%

P arnamirim
50,00%
0,00%
0,00%
50,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%

Nís ia F lores ta
0,00%
25,00%
50,00%
0,00%
0,00%
25,00%
0,00%
0,00%
100,00%

C eará‐Mirim
0,00%
100,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%

Área de E s tudo
9,09%
27,27%
18,18%
9,09%
9,09%
9,09%
9,09%
9,09%
100,00%

Fonte: Pesquisa de Campo, Março/2008.

Do total de pessoas que afirma participar ou possuir algum membro da família
que participa de alguma entidade atuante no turismo local, verificou-se que cada
município tem destaques diferentes. Em Extremoz, a Associação dos Barraqueiros
(25,0%), a Associação dos Moradores de Pitangui (25,0%), a Cooperativa das
Balsas (25,0%) e a Cooperativa dos Bugueiros (25,0%) são os destaques. Em
Parnamirim, os destaques foram a ASDNER (Associação dos Servidores Federais
em Transportes) (50,0%) e a Associação de Idosos (50,0%). Em Nísia Floresta,
destacaram-se a Associação Melhor Viver (50,0%), a Associação dos Barraqueiros
(25,0%) e o Clube das Mães (25,0%). Em Ceará-Mirim, a Associação dos
Barraqueiros foi citada por todos que responderam à questão, embora exista a
Associação de Pescadores de Muriú e Jacumã situada na localidade de Muriú,
conforme ilustrado na Figura 13.
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Figura 13 – Associação dos Pescadores de Muriú e Jacumã, CearáMirim/RN
Fonte: Saulo Gomes, 2008.
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Gráfico 19 – Procedência da maioria das pessoas que trabalham na atividade turística local
Fonte: Pesquisa de Campo, Março/2008.

Em relação à procedência das pessoas que trabalham na atividade turística,
verifica-se que a maioria pertence à própria localidade. Em Extremoz, Nísia Floresta
e Ceará-Mirim, o segundo percentual mais significativo se concentra na resposta
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“município”, ou seja, àqueles que trabalham na atividade turística pertencem ao
próprio município. Em Parnamirim, o segundo percentual mais significativo,
concentra-se na resposta “outros municípios”.
A procedência das pessoas na inserção da atividade turística em relação aos postos
de trabalho traz um dado muito relevante, pois mais de 60% dos entrevistados garantiram
que a população residente que trabalha no turismo é proveniente da comunidade. Esse
dado seria um forte elemento para a concretização e organização do desenvolvimento com
base local nas comunidades pesquisadas, uma vez que esse tipo de desenvolvimento
promove a inserção das pessoas no processo de tomadas de decisão e autonomia da
comunidade. Porém, conforme discutido anteriormente, a população local é desorganizada
sócio-politicamente e refém do modelo de desenvolvimento vigente.

4.3 A ATIVIDADE TURÍSTICA E SUAS REPERCUSSÕES SOCIOECONÔMICAS

A opinião dos entrevistados que compõem a área de estudo, bem como dos
que compõem cada município isoladamente é a de que a prefeitura municipal não
contribui o suficiente para o desenvolvimento da atividade turística. Em Nísia
Floresta, a maior discrepância nas respostas (95,2% dos entrevistados responderam
“não” e apenas 4,8% responderam “sim”). Em Ceará-Mirim, ao contrário, verifica-se
a menor discrepância (50,8% dos entrevistados responderam “não” e 41,2% que
sim).
A maior parte das pessoas entrevistadas revelou uma imensa insatisfação
com o poder público local, destacando-se os moradores de Nísia Floresta que
corroboram mais intensamente, confirmando que a Prefeitura Municipal não investe
no desenvolvimento da atividade turística na localidade. Argumentos como: a falta
de investimentos na infra-estrutura, a não atração de investimentos, a não
qualificação dos moradores e a ausência do poder, tanto pela figura do governante
municipal como do gestor de turismo, são as principais indignações e
descontentamentos dos residentes.
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Gráfico 20 – Contribuição das Prefeituras Municipais para o desenvolvimento da atividade
turística na localidade
Fonte: Pesquisa de Campo, Março/2008.

Quando questionados sobre quais ações foram desenvolvidas pelo poder
público na localidade para promover a inserção da comunidade na atividade
turística, a maioria dos entrevistados citou respostas diferentes das que estavam
previstas no formulário de pesquisa. De uma forma geral, a qualificação das pessoas
apareceu como o segundo maior percentual.
Os moradores não falaram sobre ações voltadas à organização sócio-política
promovidas pelo poder público local, tampouco pelos incentivos aos pequenos,
micros e médios empreendimentos turísticos de iniciativa local administrados por
pessoas da localidade ou pela própria comunidade organizada por meio de
cooperativa ou associação.
A realidade dos municípios pesquisados reflete o modelo de desenvolvimento
hegemônico vigente e implementado no Rio Grande do Norte que privilegia e
estimula os grandes investidores nacionais e estrangeiro, fornecendo-lhes incentivos
de natureza financeira e fiscal, especialmente no que concerne aos investimentos no
mercado imobiliário e no setor turístico, que muitas vezes esses dois segmentos se
confundem por suas aproximações capitalistas e comerciais.
A subserviência do Estado aos grandes investidores fortalece o atual modelo
de desenvolvimento que é, muitas vezes, excludente e altamente impactante no
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modo de vida das comunidades tradicionais, como as litorâneas, por exemplo. O
poder público, que era para ser exemplo de democracia e de bem-estar social está
estritamente preocupado com as questões sociais, não assume esse papel prioritário
por fazer parte do Estado Neoliberal. Esperar tal postura desse Estado seria um
grande equívoco, uma vez que, a doutrina política e ideológica do neoliberalismo
contradiz todas as premissas do Estado do Bem-Estar Social e Democrático.
Ao relegar as premissas do Estado do Bem-Estar Social e Democrático, o que
nortearia sua razão primeira de ser e existir fomenta políticas assistencialistas
imediatistas que não visam à consolidação democrática e a autonomia social. Pelo
contrário, o Estado reproduz e induz à segregação socioespacial, à exclusão social,
à não distribuição de riquezas e à não organização comunitária, atendendo assim, o
grande capital e os interesses do jogo político, das forças produtivas e dos
protagonistas do poder.
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Gráfico 21 – Ações do Poder Público na localidade
Fonte: Pesquisa de Campo, Março/2008.

Verificou-se que um percentual significativo da população (69,3%) afirmou
que o poder público não consulta as pessoas da localidade antes de realizar alguma
obra de infra-estrutura ou ação comunitária.
Nos municípios de Extremoz, Parnamirim e Ceará-Mirim também são
verificados altos percentuais para as repostas “não” e “não consulta”. Em Nísia
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Floresta, entretanto, verificou-se alto percentual na resposta “não”, porém as
respostas “sim” e “raramente” obtiveram os maiores percentuais de todos os
municípios.
Os números mostram que o poder público não se preocupa em ouvir os
cidadãos que residem nas comunidades litorâneas antes de realizar alguma ação ou
obra pública que atinja à dinâmica municipal ou que beneficie ou não a população
local. Isso é conseqüência da quase não existência da representatividade social
transmitida pela população aos seus governantes. O poder público não respeita
seus cidadãos quando não ouvi seus anseios, angústias, reivindicações e críticas,
ou seja, não considera os interesses comunitários populares como sendo primordiais
à gestão municipal e a sua própria postura de governança.
Tudo isso é produção da sociedade capitalista desestruturada e alicerçada
numa democracia frágil e manipuladora, que privilegia alguns e oprime milhares ,
razão pela qual esse poder se aproxima do povo, especialmente em épocas de
campanhas políticas. A falta de interlocução e de gestão democrática contribui para
uma série de desconfortos e de implementação de políticas públicas que não
condizem

às

necessidades

da

população,

gerando,

desse

modo,

descontentamento coletivo conforme ilustrado no Gráfico 22.
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Gráfico 22 – Consulta da comunidade pelo poder público
Fonte: Pesquisa de Campo, Março/2008.
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Segundo a maioria dos entrevistados que compõem cada município
isoladamente, o trabalho realizado pela Secretaria Municipal de Turismo não é
conhecido pelas comunidades. Nísia Floresta foi o município que apresentou o maior
percentual de resposta “não” (95,2%). Neste município, nenhum dos entrevistados
conhece o trabalho realizado pela Secretaria Municipal de Turismo em sua
localidade.
Os secretários de turismo dos quatro municípios pesquisados são ausentes
das localidades litorâneas, desconhecidos das populações residentes e não são
lembrados pelas ações ou projetos implementados no âmbito do turismo. Ou seja, os
secretários, assim como os prefeitos, não costumam visitar, ouvir e fomentar
políticas públicas de rebatimentos no turismo popularmente conhecidos pelas
comunidades.
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Gráfico 23 – Conhecimento sobre o trabalho realizado pela Secretaria Municipal de Turismo na
localidade de residência
Fonte: Pesquisa de Campo, Março/2008.

A avaliação feita pela maioria dos entrevistados, na área de estudo de cada
município, indica que as ações da Secretaria Municipal de Turismo são deficientes.
Verificam-se altos percentuais na opção “Não sabe”, o que se explica pelo fato de
muitos não conhecerem o trabalho realizado por esta secretaria nas localidades
pesquisadas.

118

Os dados ilustrados acima reforçam o descontentamento popular dos
moradores locais em relação à gestão municipal de turismo e, conseqüentemente,
das ações viabilizadas pelos órgãos competentes do setor, contribuindo assim, pela
expressiva avaliação negativa no que concerne às políticas públicas de turismo em
nível local.

E x tremoz

P arnamirim

Nís ia F lores ta

C eará‐Mirim

Á rea de E s tudo
0,00%

S im

20,00%

Não

40,00%

60,00%

Não s abe

80,00%

100,00%

Não res pondeu

Gráfico 24 – Avaliação das ações da Secretaria Municipal de Turismo na localidade
Fonte: Pesquisa de Campo, Março/2008.

Diferentemente do que se constatou em relação às ações da Secretaria
Municipal do Turismo, as ações da Secretaria Estadual de Turismo (SETUR) foram
melhor avaliadas. Apenas no município de Extremoz se registrou uma maioria de
entrevistados que avaliam tais ações como deficientes. Além de respostas com altos
percentuais de “não sabe”, pode ser explicado pelo desconhecimento das ações
desta secretaria na localidade (Ver Gráfico 25).
Embora o Estado, materializado pelo Governo do Rio Grande do Norte tenha
obtido uma melhor avaliação sobre as ações implementadas do turismo e, se
comparado às secretarias municipais de turismo, ele também demonstra uma
imensa fragilidade no que diz respeito à eficácia da gestão nesse setor, ausência de
ações concretas e de políticas públicas que promovam a inclusão social por meio da
atividade turística nas localidades litorâneas potiguar.
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Gráfico 25 – Avaliação das ações da Secretaria Estadual de Turismo na localidade
Fonte: Pesquisa de Campo, Março/2008.

A maioria dos entrevistados, tanto da área de estudo quanto dos municípios
isoladamente, nunca ouviu falar no PRODETUR. Em todos os municípios, o segundo
maior percentual refere-se àqueles que já ouviram falar no PRODETUR, mas não
sabem do que se trata.
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Gráfico 26 – Conhecimento sobre o PRODETUR
Fonte: Pesquisa de Campo, Março/2008.
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O desconhecimento das comunidades em relação ao Programa de Ação para
o Desenvolvimento do Turismo do Rio Grande do Norte, principal política de
melhoria da infra-estrutura turística no litoral do Estado e na Região Metropolitana de
Natal, demonstra que as populações residentes nas comunidades onde há
concretizações de projetos financiados pelo Programa que beneficiam não apenas o
turista, mas também as comunidades litorâneas, que o poder público estadual e
municipal são afastados das populações e não cumprem o papel de informar tais
comunidades sobre as ações implementadas pelo poder público. Portanto, o
PRODETUR é algo desconhecido, embora esteja presente no dia-a-dia das
populações beneficiadas e inseridas na atividade turística, conforme ilustrado no
Gráfico 26.

4.4 A DEBILIDADE DA ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA PARA A INSERÇÃO NO
TURISMO LOCAL

A debilidade da organização comunitária interfere diretamente no processo de
inserção dos moradores das comunidades no turismo local, pois não existem
instrumentos e alternativas de mobilização e articulação comunitária para que a
inserção das comunidades seja efetivamente concretizada.
Em Extremoz (51,6%) e Nísia Floresta (61,9%), verifica-se que a maioria dos
entrevistados afirma que o turismo melhorou as condições de vida da sua família.
Em Parnamirim (57,6%) e Ceará-Mirim (70,6%), ocorre o contrário, pois a maioria
dos entrevistados afirma que o turismo não melhorou as condições de vida da
família. Na área de estudo, a predominância (52,0%) é daqueles que dizem que o
turismo não melhorou as condições de vida (Ver Gráfico 27).
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Gráfico 27 – Melhoria das condições de vida da família devido ao turismo
Fonte: Pesquisa de Campo, Março/2008.

As desigualdades sociais é um traço marcante da realidade cotidiana no litoral
potiguar, como mostra a imagem a seguir.

Figura 14 – Vista parcial da comunidade da Praia de Porto Mirim, Ceará-Mirim/RN
Fonte: Saulo Gomes, 2008.
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A Figura 14 mostra uma porção do espaço fragmentado, onde é revelado um
das faces mais perversas da segregação socioespacial pertinentes às localidades
existentes no litoral potiguar.
Mais de 50% dos moradores entrevistados nas comunidades não atribui a sua
principal atividade econômica a melhoria da qualidade de vida de sua família (Ver
Gráfico 27),fato que torna-se um dado preocupante e alerta para uma realidade
concreta que diverge dos discursos e dos números oficiais dos governos federal,
estadual e municipal.
Quando questionados se o turismo melhorou as condições de vida dos
moradores da localidade, a maioria dos entrevistados, diferentemente do que
aconteceu no item anterior (condições de vida de sua família),sinalizaram de forma
positiva, ou seja, responderam que sim. O percentual mais alto é verificado no
município de Nísia Floresta (81,0% dos entrevistados responderam sim a esta
questão), conforme apontado no Gráfico 28.
A discrepância entre as duas percepções anteriores da população local em
relação à melhoria da qualidade de vida, seja para a família do entrevistado, seja
para os moradores da localidade, revela a falta de conhecimento e organização
comunitária das pessoas das localidades estudadas. Pois, para essas pessoas, a
melhoria da qualidade de vida da população em geral está distante e não afeta a
melhoria das condições de vida de sua própria família. “Aspecto que provoca o
seguinte questionamento:” O que seria qualidade de vida para essas pessoas?”“
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Gráfico 28 – Melhoria das condições de vida dos moradores de sua localidade devido ao turismo
Fonte: Pesquisa de Campo, Março/2008.

O Gráfico 29 mostra que os benefícios gerados pela atividade turística se
apresentam da seguinte forma: Extremoz (51,6%), Parnamirim (56,3%) e CearáMirim (58,8%), a maioria dos entrevistados afirma que os empresários são os
maiores beneficiados pela atividade turística local. Em Extremoz (22,6%) e CearáMirim (29,4%), os segundos maiores beneficiados são os moradores. Em
Parnamirim, tal aspecto ocorre diferentemente, o segundo maior percentual se
localizou em “gestores públicos” (12,5%) e em “outros” (12,5%). Nísia Floresta,
fugindo das tendências anteriores, apresentou os percentuais mais bem distribuídos
entres as opções “moradores” (28,6%), “empresários” (23,8%) e “gestores públicos”
(33,3%), apresentando para esta última opção o maior percentual.
Se na maioria dos municípios não é a população residente que é a principal
beneficiada, a quem interessa esse modelo de turismo? Tal questionamento é
relevante, uma vez que, a realidade concreta das localidades pesquisadas revela um
distanciamento do poder público e do empresariado do turismo, das populações
residentes. A inexistência de um diálogo, entre os diversos atores que fazem parte
diretamente da cadeia produtiva do turismo, contribui para elevação de problemas
de ordem social, ambiental e cultural nos espaços apropriados pelo turismo e,
conseqüentemente, no cotidiano dos habitantes do lugar.
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Gráfico 29 – Beneficiados pela atividade turística local
Fonte: Pesquisa de Campo, Março/2008.

A maioria da população não se sente incomodada com a atividade turística e
com os turistas que visitam suas localidades. O turismo para os residentes é uma
atividade indiferente e que, a priori, não influencia no estilo de vida e no dia-a-dia
das pessoas das localidades.

Tabela 10
Extremoz, Parnamirim, Nísia Floresta e Ceará-Mirim
Insatisfação com a atividade turística e com os turistas que visitam a localidade
R es pos ta
S im
Não
Não s abe
T otal

E x tremoz
0,00%
100,00%
0,00%
100,00%

P arnamirim
6,10%
90,90%
3,00%
100,00%

Nís ia F lores ta
0,00%
100,00%
0,00%
100,00%

C eará‐Mirim
0,00%
94,10%
5,90%
100,00%

Área de E s tudo
2,00%
96,10%
2,00%
100,00%

Fonte: Pesquisa de Campo, Março/2008.

Quando questionados se o turismo exerce influência sobre a prostituição na
localidade, a maior parte dos entrevistados disse que este não exerce influência. O
maior percentual é verificado em Ceará-Mirim (88,2% dos entrevistados disseram
que o turismo não influencia à prostituição), pois, para as populações residentes, a
prostituição é algo que se dá independentemente do turismo e está ligado à própria
realidade social da localidade.
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Gráfico 30 – Avaliação sobre a influência do turismo na prostituição
Fonte: Pesquisa de Campo, Março/2008.

Em relação à influência do turismo no consumo de drogas da localidade, as
respostas dos entrevistados mostraram a comunidade dividida, entre “sim” e “não”.
O município de Ceará-Mirim apresentou o maior percentual de pessoas que afirmam
que o turismo não influencia o consumo de drogas (58,8%) e o menor percentual de
entrevistados que dizem que o turismo influencia o consumo de drogas (29,4%).
No caso do consumo de drogas, diferentemente da prostituição, a população
residente aferiu o aumento progressivo do problema na medida em que aumentou a
freqüência e permanência dos turistas nas localidades.
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Gráfico 31 – Avaliação sobre a influência do turismo no consumo de drogas da localidade
Fonte: Pesquisa de Campo, Março/2008.

Em todos os municípios, a maioria dos entrevistados afirmou que o turismo
não influencia o aumento da violência na localidade. Ceará-Mirim se destacou por
apresentar o maior percentual de resposta “não” (94,1%). Extremoz, por sua vez,
apresentou o maior percentual de resposta “sim” (35,5%).
Segundo a maioria dos moradores das localidades pesquisadas, o aumento
da violência é um problema social que se dá independente do turismo, devido ao
desemprego, a ociosidade dos jovens, a falta de segurança pública adequada,
dentre outros fatores que contribuem para situações de violência nas comunidades.
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Gráfico 32 – Avaliação sobre a influência do turismo no aumento da violência na localidade
Fonte: Pesquisa de Campo, Março/2008.

Em relação aos problemas ambientais, a maior parte da população dos
municípios de Extremoz (51,6%), Parnamirim (54,5%) e Ceará-Mirim (88,2%)
acredita que o turismo não contribui para o seu agravamento. Em Nísia Floresta,
entretanto, para a maioria dos entrevistados (57,1%) o turismo contribui para o
aumento dos problemas ambientais da localidade.
Os números revelam em todos os municípios, com exceção de Ceará-Mirim,
que o turismo vem contribuindo para o aumento dos problemas ambientais, tanto
nos espaços naturais quanto no patrimônio histórico-cultural das localidades. Isso se
deve à falta de planejamento da atividade, ao crescimento desordenado, a não
conscientização dos moradores, aos visitantes, ao empresáriado e, muitas vezes ao
poder público, sobre a importância e necessidade de se preservar os bens naturais e
histórico-culturais das localidades que recebem fluxo turístico, como é o caso de
Pirangi do Norte, Genipabu e Pitangui. Tais localidades possuem altos níveis de
degradação ambiental e ineficácia na manutenção e preservação de seus bens
culturais.
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Tabela 11
Extremoz, Parnamirim, Nísia Floresta e Ceará-Mirim
Contribuição do turismo para o aumento dos problemas ambientais da localidade
R es pos ta
S im
Não
Não s abe
Não res pondeu
T otal

E x tremoz
48,40%
51,60%
0,00%
0,00%
100,00%

P arnamirim
36,40%
54,50%
6,10%
3,00%
100,00%

Nís ia F lores ta
57,10%
38,10%
4,80%
0,00%
100,00%

C eará‐Mirim
11,80%
88,20%
0,00%
0,00%
100,00%

Área de E s tudo
40,20%
55,90%
2,90%
1,00%
100,00%

Fonte: Pesquisa de Campo, Março/2008.

A maior parte da população dos municípios de Extremoz (54,8%), Nísia
Floresta (61,9%) e Ceará-Mirim (52,9%) afirma que os turistas não se preocupam
com a preservação do meio ambiente em suas localidades. O maior percentual é
verificado em Nísia Floresta, o que se justifica quando é analisada a questão anterior
(maior percentual de respostas “sim” para a questão da influência do turismo nos
problemas ambientais).
Em todas as localidades pesquisadas do município de Parnamirim, cerca de
50% dos moradores disseram que os turistas não se preocupam com a preservação
ambiental, os visitantes são vistos como agressores ambientais devido a não
preocupação aparente em preservar o patrimônio ambiental das localidades que
exploram a atividade turística.
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Gráfico 33 – Avaliação sobre a preocupação dos turistas com a preservação do meio
ambiente da localidade visitada
Fonte: Pesquisa de Campo, Março/2008.
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Em relação à preocupação dos turistas em manter a cidade limpa, a maioria
dos entrevistados dos municípios de Parnamirim (54,5%), Nísia Floresta (52,4%) e
Ceará-Mirim (70,6%) acreditam que os turistas têm sim esta preocupação. No
município de Extremoz, as opiniões ficaram mais divididas entre o “sim” (48,4%) e o
“não” (45,2%), como mostra a Tabela 12.

Tabela 12
Extremoz, Parnamirim, Nísia Floresta e Ceará-Mirim
Avaliação dos turistas em relação à preocupação em manter a localidade limpa
R es pos ta
S im
Não
Não s abe
Não res pondeu
T otal

E x tremoz
48,40%
45,20%
3,20%
3,20%
100,00%

P arnamirim
54,50%
36,40%
6,10%
3,00%
100,00%

Nís ia F lores ta
52,40%
42,90%
4,80%
0,00%
100,00%

C eará‐Mirim
70,60%
29,40%
0,00%
0,00%
100,00%

Área de E s tudo
54,90%
39,20%
3,90%
2,00%
100,00%

Fonte: Pesquisa de Campo, Março/2008.

As repercussões socioeconômicas do modelo turístico potiguar nas
comunidades litorâneas são profundas e marcantes, uma vez que, os residentes das
localidades, embora sejam beneficiados de forma direta ou indireta pela atividade
turística, sustentam o discurso que apenas os empresários e o poder públicos são
beneficiados pelo setor turístico.
As comunidades também alegam que problemas relacionados ao meio
ambiente, ao consumo de drogas e ao aumento da prostituição não estão
diretamente ligados ao turismo, pois são problemas existentes com ou sem turistas
transitando nas localidades.

4.5 A SEGREGAÇÃO SOCIOESPACIAL DAS COMUNIDADES TURÍSTICAS
LITORÂNEAS

A maior parte dos moradores da área de estudo não sabe ou não respondeu
(52,5%) de que forma se dá a participação nas discussões e nas decisões sobre a
atividade turística da localidade.
Esta tendência é verificada em cada município isoladamente. Em Extremoz,
16,1% da população citaram as reuniões como forma de participação e 22,6%
citaram outra forma de participação. Em Parnamirim, 15,2% citaram reuniões e
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30,3% citaram outra forma de participação. Em Nísia, 29,4% citaram reuniões e
35,0% citaram outra forma de participação. Em Ceará-Mirim, 16,8% citaram reuniões
e 27,7% outra forma de participação.
O que os números revelam é uma fragilidade exacerbada em relação à
participação dos moradores no que se refere às discussões, decisões e sugestões
de melhorias para seus locais de moradia.
A não participação popular no que concerne à idealização de políticas
públicas, ao planejamento e à gestão municipal, mostra a fragilidade da organização
sócio-política dos moradores, bem como, a não preocupação do poder público em
incentivar e criar formas de organização comunitária e, por conseguinte, a busca
pela participação da população residente no processo de gestão; o que fortaleceria
os laços entre poder público e comunidade local e contribuiria significativamente
para o avanço da democracia e para o exercício da cidadania nas localidades.
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Gráfico 34 – Forma de participação dos moradores nas discussões e decisões sobre a
atividade turística da localidade
Fonte: Pesquisa de Campo, Março/2008.

Do total de pessoas que citaram outra forma de participação, a maioria
apresentou a resposta “Não há participação”. Este comportamento foi verificado
tanto na área de estudo, quanto nos municípios isoladamente.
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A não participação das populações residentes no processo de planejamento e
gestão municipal distancia cada vez mais o poder público do “povo”. E no que diz
respeito à atividade turística a não participação da comunidade organizada é
prejudicial e afeta o desenvolvimento do turismo com base local, enfraquecendo o
êxito e a sustentabilidade do turismo nas regiões com potencial turístico.
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Gráfico 35 – Outras formas de participação
Fonte: Pesquisa de Campo, Março/2008.

A organização comunitária acontece de forma muito incipiente e, apenas
algumas das comunidades pesquisadas. Dessa forma, a falta de organização mais
sistematizada e agressiva ocasiona uma fragilidade e pouca representatividade
social e democrática no âmbito da sociedade e, conseqüentemente, no jogo de
conflitos e interesses entre as comunidades e os atores hegemônicos do turismo.
O Gráfico 36 apresenta os seguintes dados: quando solicitados a avaliar os espaços
de lazer de suas localidades, 29,8% os avaliam positivamente (5,0% dizem que são
excelentes e 24,8% dizem que são bons) e, 24,7% dos moradores avaliam os espaços de
lazer de forma negativa (8,9% dizem que são ruins e 15,8% dizem que são péssimos).
19,8% afirmam que os espaços de lazer são regulares. 24,8% da população, que os
espaços de lazer são inexistentes.

Em Extremoz, 32,3% fizeram uma avaliação positiva dos espaços de lazer
(6,5% dizem que são excelentes e 25,8% dizem que são bons). 38,7% fizeram uma
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avaliação negativa dos espaços de lazer (12,9% dizem que são ruins e 25,8% dizem
que são péssimos). 12,9% da população de Extremoz dizem que não existem
espaços de lazer na localidade.
Em Parnamirim, nenhum entrevistado considerou que os espaços de lazer
são excelentes. 21,9% afirmaram que os espaços são bons, o mesmo percentual os
considerou regulares, 9,4% os considerou ruins e 15,6% os considerou péssimos.
28,1% dos moradores de Parnamirim afirmaram que não existem espaços de lazer
nas localidades do município.
Nísia Floresta apresentou o maior percentual de pessoas que afirmou não
existir espaços de lazer nas localidades (42,9%). Os 23,8% dos moradores de
Parnamirim avaliaram os espaços de lazer como regulares.
Ceará-Mirim foi o município que avaliou mais positivamente os espaços de
lazer das localidades (11,8% avaliaram como excelentes e 41,2% avaliaram como
bons). Apenas 11,8% da população de Ceará-Mirim avaliaram os espaços de lazer
de forma negativa (5,9% avaliaram como ruins e o mesmo percentual de pessoas
avaliaram como péssimos).
O atual cenário revela que os espaços de lazer existentes nas localidades
turísticas dos quatro municípios, quando existentes, são muito mal avaliados pelos
moradores. A inexistência de clubes comunitários, ginásios poli-esportivos, teatros,
praças e escolas bem aparelhadas para práticas de esporte, cultura e lazer são as
principais queixas e reivindicações ligadas ao lazer.
As lagoas e praias existentes em quase todas as localidades litorâneas
pesquisadas são os espaços de lazer mais freqüentados pelos residentes, mesmo
que alguns desses espaços tendo sido fortemente apropriados pelo turismo como a
Lagoa de Pitangui (Extremoz/RN), por exemplo, que atualmente é um retrato da
apropriação de espaço natural pelo capital privado do turismo.
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Gráfico 36 – Avaliação sobre os espaços de lazer da localidade
Fonte: Pesquisa de Campo, Março/2008.

Em relação aos espaços das localidades que servem para a prática de lazer
das famílias dos entrevistados, as praias aparecem em todos os municípios como o
espaço mais citado.
Além das praias, destacam-se em Extremoz as lagoas (25,81%), a quadra de
esportes (19,35%) e a cachoeira (12,9%). Em Parnamirim, destacam-se o ginásio
(21,21%), o campo de futebol (12,12%), as lagoas (12,12%) e as praças (12,12%).
Em Nísia, destacam-se as lagoas (33,33%) e os clubes (14,29%). Em Ceará-Mirim,
destacam-se os clubes (11,76%), a escola (11,76%) e a quadra de esporte
(11,76%).
A pouca oferta de espaços de lazer nas localidades turísticas do litoral
potiguar é uma realidade de décadas, e mesmo com a chegada da atividade turística
e dos investimentos em infra-estrutura oriundo do Prodetur-NE, tal cenário
permanece. Nesse caso, a segregação socioespacial dos ambientes de lazer nas
localidades é muito bem definida: de um lado, têm-se as dunas e seus passeios de
buggys, as lagoas turistificadas, as barracas reestruturadas e adaptadas para o
turismo; do outro lado, tem-se as quadras de esportes, as praças e a praia. No caso
da praia, quando não é de “propriedade privada”, como acontece em Cotovelo nas
proximidades do Condomínio Porto Brasil Resort, tornou-se espaço mais
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freqüentado e admirado pelas populações residentes por trata-se de uma área
pública acessível financeiramente e por fazer parte da cultura local, muitas vezes,
inspiradas pela relação homem-mar e pela atividade pesqueira (seja artesanal ou
mecanizada).
Na Praia de Cotovelo, antes da construção do Condomínio Porto Brasil
Resort, os veranistas e moradores da região praticavam trilhas ecológicas
(principalmente a “trilha da prainha”). Trilha essa que liga as praias de Cotovelo a
Pirangi do Norte, com acesso livre (por está situada em área de Marinha, de União)
ao trecho onde hoje está localizado o empreendimento. Atualmente, o acesso foi
dificultado devido à agressividade da construção e pela abordagem constante dos
seguranças do condomínio aos praticantes da trilha. São muitos os casos relatados
por moradores e veranistas de abordagem e constrangimentos acontecidos durante
a realização da trilha, no entorno do condomínio residencial.
A situação descrita acima é um caso clássico do mau planejamento territorial
dos municípios, do apoio do poder público aos grandes empreendimentos privados,
da fragilidade de organização social dos moradores e do forte apelo imobiliário (que
tem como pano de fundo o turismo e o desenvolvimento econômico).
Os espaços das localidades que os turistas mais gostam de visitar, as praias,
se destacam, principalmente nos municípios de Extremoz (67,74%), Ceará-Mirim
(58,82%) e Nísia Floresta (47,62%). Em Parnamirim, o grande destaque é o Cajueiro
de Pirangi (48,48%), conforme ilustrado na Tabela 13.
São muitos os atrativos naturais e culturais existentes em todas as
localidades visitadas. Contudo, os espaços mais procurados pelos visitantes são os
naturais, como praias, lagoas, dunas, piscinas e mirantes naturais. Isso se deve
também, ao forte apelo comercial atribuído ao turismo “sol e mar”, predominante no
litoral potiguar, bem como, aos incentivos financeiros e políticos que contribuíram
para aparelhar de infra-estrutura urbana e turística as localidades litorâneas dos
municípios contemplados pelo Prodetur-NE, criando-se assim, pólos isolados de
turismo, de ilhas de empreendimentos e especulação imobiliária.
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Tabela 13
Extremoz, Parnamirim, Nísia Floresta e Ceará-Mirim
Espaços da localidade que os turistas mais gostam de visitar, segundo os moradores
R es pos ta
Arrecifes
B alneário
B ares
B ar do T ota
B arracas
B uraco da velha (corais )
C achoeira
C ajueiro
D unas
E s cultura de cris to
F eirinha
L agoas
L agoa de Arituba
L agoa de J acumã
L agoa de P itangui
L agoa do C arcará
L itoral
Mirante dos golfinhos
P arrachos
P arque aquático
P as s eio de bals a
P as s eio de barco
P as s eio de bugre
P edra oca
P is cinas naturais
P raias
R enda
R es taurantes
T otal

E x tremoz
0,00%
0,00%
6,45%
0,00%
3,23%
0,00%
19,35%
0,00%
22,58%
0,00%
0,00%
54,84%
0,00%
0,00%
6,45%
0,00%
3,23%
0,00%
0,00%
0,00%
3,23%
0,00%
3,23%
0,00%
0,00%
67,74%
0,00%
3,23%
193,55%

P arnamirim
3,03%
6,06%
0,00%
0,00%
3,03%
0,00%
0,00%
48,48%
0,00%
0,00%
27,27%
6,06%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
21,21%
3,03%
0,00%
6,06%
33,33%
0,00%
0,00%
157,58%

Nís ia F lores ta
0,00%
0,00%
4,76%
4,76%
4,76%
0,00%
0,00%
0,00%
4,76%
0,00%
0,00%
14,29%
19,05%
0,00%
0,00%
4,76%
0,00%
14,29%
4,76%
4,76%
4,76%
4,76%
0,00%
14,29%
0,00%
47,62%
4,76%
0,00%
157,14%

C eará‐Mirim
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
29,41%
5,88%
0,00%
0,00%
5,88%
5,88%
0,00%
47,06%
0,00%
5,88%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
5,88%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
58,82%
0,00%
11,76%
176,47%

Área de E s tudo
0,98%
1,96%
2,94%
0,98%
7,84%
0,98%
5,88%
15,69%
8,82%
0,98%
8,82%
29,41%
3,92%
0,98%
1,96%
0,98%
0,98%
2,94%
1,96%
0,98%
1,96%
7,84%
1,96%
2,94%
1,96%
50,98%
0,98%
2,94%
171,57%

Fonte: Pesquisa de Campo, Março/2008.

A maior parte da população entrevistada não deixou de freqüentar os espaços
de lazer pelo fato da apropriação do turismo, mas tem ressalvas em relação a alguns
espaços como a Lagoa de Pitangui, às Barracas de Praia de Muriú (Ver Figura 15) e,
às Piscinas Naturais de Pirangi do Norte. Pois, tais espaços foram fortemente
apropriados pelo turismo, o que resultou na elevação dos preços dos produtos e
serviços não condizentes com o poder aquisitivo das comunidades locais. No
entanto, cerca de 9% do total geral tem se retirado de áreas de lazer anteriormente
freqüentadas.
Tabela 14
Extremoz, Parnamirim, Nísia Floresta e Ceará-Mirim
Membro da família que deixou de freqüentar algum espaço de lazer da localidade
depois da apropriação do turismo
R es pos ta
S im
Não
Não s abe
Não res pondeu
T otal

E x tremoz
10,70%
85,70%
0,00%
3,60%
100,00%

Fonte: Pesquisa de Campo, Março/2008.

P arnamirim
9,10%
84,80%
3,00%
3,00%
100,00%

Nís ia F lores ta
10,00%
90,00%
0,00%
0,00%
100,00%

C eará‐Mirim
5,90%
94,10%
0,00%
0,00%
100,00%

Área de E s tudo
9,20%
87,80%
1,00%
2,00%
100,00%
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Figura 15 – Complexo de barracas na Praia de Muriú, Ceará-Mirim/RN
Fonte: Saulo Gomes, 2008.

A parte da população de Extremoz que afirmou ter deixado de freqüentar
espaços de lazer por causa do turismo citou a Lagoa de Extremoz e as praças como
os espaços de lazer que deixaram de freqüentar. Em Parnamirim foram citadas a
Feirinha de Pium e a Prainha (trilha ecológica). Em Nísia Floresta foram citados a
Lagoa de Arituba e o Portal (empreendimento de propriedade privada localizado na
Praia de Camurupim). Em Ceará-Mirim foram citadas somente as barracas de praia,
que é o caso dos empreendimentos localizados na Praia de Muriú. (Ver Tabela 15)

Tabela 15
Extremoz, Parnamirim, Nísia Floresta e Ceará-Mirim
Espaços que deixaram de ser freqüentados depois da apropriação do turismo
R es pos ta
Arituba
B arracas
F eirinha
L agoa
P ortal
P rainha
P raças
T otal

E x tremoz
0,00%
0,00%
0,00%
33,33%
0,00%
0,00%
66,67%
100,00%

P arnamirim
0,00%
0,00%
50,00%
0,00%
0,00%
50,00%
0,00%
100,00%

Fonte: Pesquisa de Campo, Março/2008.

Nís ia F lores ta
50,00%
0,00%
0,00%
0,00%
50,00%
0,00%
0,00%
100,00%

C eará‐Mirim
0,00%
100,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%

Área de E s tudo
12,50%
12,50%
12,50%
12,50%
12,50%
12,50%
25,00%
100,00%

137

Em Extremoz, as vantagens trazidas pelo turismo que mais foram citadas
dizem respeito à maior geração de renda (19,35%) e ao maior lucro (9,68%). Em
Parnamirim, destacam-se a maior geração de renda (51,52%) e a maior geração de
emprego (18,18%). Em Nísia, destacam-se a maior geração de renda (52,38%) e as
melhores condições de vida (19,05%). Em Ceará-Mirim, destaca-se mais uma vez a
maior geração de renda (29,41%), verificar os dados na Tabela 16.
O discurso do emprego e renda prevalece também no imaginário dos
moradores das localidades pesquisadas, quer seja por eles serem direta ou
indiretamente beneficiados com a atividade turística; quer seja pela força e
predominância do discurso político sobre o turismo ser um grande propulsor de
geração de emprego e renda, devido ao fluxo turístico existente, principalmente nos
períodos de veraneio e alta estação turística; com a implantação de infra-estrutura
básica e turística e concentração de empreendimentos imobiliários e/ou turísticos
como os condomínios e hotéis de lazer e a especulação imobiliária e excessiva
atração de capital internacional praticados nas localidades.
O conjunto de fatores mencionados contribui para consolidação dos discursos
governamentais por meio de relatórios, números e pesquisas oficiais, como também,
para a construção de um imaginário embasado por uma pseudo-inserção das
comunidades no setor turístico, ou seja, por uma inserção precária.
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Tabela 16
Extremoz, Parnamirim, Nísia Floresta e Ceará-Mirim
Vantagens que o turismo/turista traz para localidade
R es pos ta
Auto‐es tima
Ajuda o s etor informal
Aquece a economia
Artes anato
C irculação de dinheiro
C ons trução civil
C ons umo
C ultura
D es envolvimento
G eração de renda
D ivulgação do lugar
G eração de emprego
E s tabilidade
E s tradas
F es tas
Impos tos
Incentivos para os jovens
Infra‐es trutura
Inves timentos
L az er
L ucro
Melhores condições de vida
Movimenta o comércio
Nenhuma
Não s abe
S erviços
S obrevivência da população
S ocializ ação
1
T otal

E x tremoz
3,23%
0,00%
0,00%
3,23%
3,23%
6,45%
3,23%
3,23%
3,23%
19,35%
3,23%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
3,23%
0,00%
9,68%
0,00%
3,23%
9,68%
0,00%
3,23%
3,23%
0,00%
80,65%

P arnamirim
0,00%
3,03%
0,00%
3,03%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
3,03%
51,52%
0,00%
18,18%
0,00%
3,03%
3,03%
3,03%
0,00%
3,03%
3,03%
0,00%
0,00%
0,00%
3,03%
15,15%
6,06%
0,00%
0,00%
0,00%
118,18%

Nís ia F lores ta
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
4,76%
0,00%
0,00%
9,52%
52,38%
0,00%
9,52%
4,76%
0,00%
0,00%
0,00%
4,76%
0,00%
0,00%
4,76%
0,00%
19,05%
5,00%
4,76%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
119,29%

C eará‐Mirim
0,00%
0,00%
5,88%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
5,88%
0,00%
29,41%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
5,00%
5,88%
5,00%
17,65%
0,00%
0,00%
5,00%
5,88%
85,59%

Área de E s tudo
0,98%
0,98%
0,98%
1,96%
0,98%
2,94%
0,98%
1,96%
3,92%
38,24%
0,98%
7,84%
0,98%
0,98%
0,98%
0,98%
0,98%
0,98%
1,96%
0,98%
2,94%
4,90%
1,96%
11,76%
1,96%
0,98%
0,98%
0,98%
98,04%

Fonte: Pesquisa de Campo, Março/2008.
Nota (1): Percentual em relação ao total de entrevistados de cada município. A soma dos
percentuais pode ultrapassar 100% porque cada entrevistado podia citar mais de uma vantagem.

Em Extremoz, as desvantagens trazidas pelo turismo mais citadas dizem
respeito às drogas (12,9%) e à violência (9,68%). Em Parnamirim, destacam-se as
drogas (6,06%) e a prostituição (6,06%). Em Nísia Floresta, destacam-se a
degradação do meio ambiente (28,57%), as drogas (23,81%) e a prostituição
(23,81%). Em Ceará-Mirim, destacam-se as drogas (5,88%), a insegurança (5,88%),
a sazonalidade turística (5,88%) e a violência (5,88%).
Em todos os municípios pesquisados, o consumo de drogas, a violência, a
prostituição e os problemas ambientais são apontados como os principais efeitos
indesejáveis do turismo. Como o espaço é o principal objeto de consumo do turismo,
conseqüentemente, tudo que faz parte do dele e em seu entorno também faz parte
dessa lógica. A paisagem, a cultura, o estilo de vida dos residentes e seus atrativos
naturais ou artificiais são objetos de desejo e de consumo do turismo.
O aumento do fluxo das populações flutuantes e com os graves problemas de
cunho socioeconômico existentes nas localidades litorâneas, os efeitos negativos
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provocados pelo turismo afloram também, devido ao intercambio constante de
pessoas exógenas aos lugares turistificados.
Tabela 17
Extremoz, Parnamirim, Nísia Floresta e Ceará-Mirim
Desvantagens que o turismo/turista traz para localidade
R es pos ta
Apropriações inadequadas
Aus ência de turis ta es trangeiro
B arulho
C ons truções indevidas de prédios
Degradação/des truição/poluição do meio ambiente
Drogas
Ins egurança
Não exis te
Não aproveita a mão‐de‐obra local
Não s abe/conhece
Não deixa rendimentos
O s governantes
O s turis tas des res peitam as pes s oas
O s turis tas não valorizam a comunidade
P opulação
P ros tituição
S azonalidade turís tica
V iolência
1
T otal

E x tremoz
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
6,45%
12,90%
0,00%
6,45%
0,00%
16,13%
3,23%
3,23%
3,23%
3,23%
0,00%
6,45%
0,00%
9,68%
70,97%

P arnamirim
3,03%
3,03%
0,00%
3,03%
3,03%
6,06%
0,00%
3,03%
0,00%
12,12%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
6,06%
3,03%
0,00%
42,42%

Nís ia F lores ta
0,00%
0,00%
4,76%
0,00%
28,57%
23,81%
0,00%
0,00%
4,76%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
4,76%
23,81%
0,00%
9,52%
100,00%

C eará‐Mirim
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
5,88%
5,88%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
5,88%
5,88%
23,53%

Área de E s tudo
0,98%
0,98%
0,98%
0,98%
11,76%
11,76%
0,98%
2,94%
0,98%
8,82%
0,98%
0,98%
0,98%
0,98%
0,98%
8,82%
1,96%
5,88%
62,75%

Fonte: Pesquisa de Campo, Março/2008.

Os processos de segregação espacial decorrente da atividade e a inserção
excludente dos residentes no setor turístico devem-se à forma de como os espaços
são turistificados e produzidos e, por conseguinte, da apropriação do espaço para
fins capitalistas, os quais geram problemas ambientais irremediáveis.

4.6 POLÍTICAS PÚBLICAS DE TURISMO NA PERSPECTIVA DA POPULAÇÃO
LOCAL

Analisa-se a gestão municipal do turismo e seus rebatimentos nas localidades
litorâneas sob o prisma das políticas públicas de turismo e do modelo de
desenvolvimento

da

atividade

turística

implementados

nas

comunidades

pesquisadas.
Entrevistou-se 03 (três) dos 04 (quatro) gestores de turismo municipais.
Apenas não foi entrevistado o gestor público do município de Extremoz. Dentre os
entrevistados foram ouvidas pessoas que desempenham a função de secretário,
diretor ou coordenador de turismo em âmbito municipal.
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Dentre os gestores públicos de turismo entrevistados, apenas 01 (um) é
nascido no município que atua como administrador e 02 (dois) possuem residências
fixas e são formados em turismo (turismólogos), atuando como coordenador/diretor
municipal de turismo e são subordinados a um secretário de governo (indicação
política). Todos possuem vínculos de natureza comissionada com a gestão pública
municipal.
Vale salientar que, na pesquisa realizada junto às comunidades litorâneas dos
municípios, a população local alegou não conhecer os gestores públicos de turismo
e tampouco o trabalho desenvolvidos pelas secretarias municipais de turismo.
Os gestores públicos entrevistados relataram que já conseguiram desenvolver
diversos projetos e ações que se refletem na atividade turística como: a elaboração
do Plano Diretor, do Inventário Turístico e do Código de Obras e Meio Ambiente.
Segundo um dos gestores entrevistado, a secretaria de turismo do qual é
responsável, atua da seguinte forma: “a gestão atual está diretamente envolvida
desenvolvendo através de ações e projetos para estruturar o município de atrativos
para fazer e trazer investimentos para o mesmo, beneficiando a população local,
gerando emprego e renda”. (Entrevista concedida em maio de 2008).
O fragmento da entrevista realizada acima fortalece e consolida o discurso
hegemônico que o turismo gera emprego e renda, tendo como pano de fundo a
necessidade da atração de investimentos, visando a geração de postos trabalho e a
distribuição de riquezas, beneficiando, assim, a população local.
As secretarias municipais de turismo possuem em seus quadros funcionais
equipes formadas por agentes administrativos e estagiários. No entanto, a maior
parte desses funcionários não possui a formação na área do turismo,
afetando,dessa forma, a elaboração de projetos específicos e a competência técnica
das políticas públicas no âmbito do turismo em nível local.
Os gestores conferem ao Prodetur-NE a implementação de investimentos nas
obras de infra-estrutura (urbanização de praias, melhorias das vias de acesso,
sinalização turística, Planos Diretores, Plano de Resíduos Sólidos etc.) e
organização de espaços para o desenvolvimento da atividade turística. Também
atribuem ao Programa um caráter burocrático, de morosidade e de privilegiar mais
alguns municípios que outros que compõem o Pólo de Turismo Costa das Dunas.
Dentre os gestores de turismo entrevistados, um afirmou que a secretaria
municipal não possui recursos financeiros para implementar projetos e ações de
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interesse turístico. Outra informou que não possui nenhum montante financeiro para
realizar projetos. No entanto, a gestão pública de Ceará-Mirim informou que possui
recursos financeiros na casa dos R$ 2.128,000, 00 (dois milhões e cento e vinte oito
mil reais) para serem utilizados anualmente no setor turístico.
Quando perguntados sobre o modelo de desenvolvimento do turismo que é
fomentado nos municípios, os gestores públicos enfocaram a questão da
roteirização, informando seus principais produtos. Apenas um gestor entendeu o
questionamento e afirmou que o modelo era: “IMEDIATISTA E JUSTIFICAVA-SE
PELA NECESSIDADE DO MOMENTO”. (Entrevista concedida em abril de 2008).
A falta de clareza e segurança dos gestores em relação ao modelo de
desenvolvimento adotado para o turismo nos municípios nos quais atuam revelou
que o planejamento e a gestão municipal do turismo são fragilizados e ainda muito
incipientes, no que se refere à inserção das comunidades da atividade turística, ao
incentivo ao empreendedorismo e no turismo de base local.

4.7

A

GESTÃO

MUNICIPAL

DO

TURISMO:

COMUNIDADE

LOCAL

E

EMPRESARIADO

A gestão municipal do turismo é uma ferramenta de planejamento que poderia
possibilitar o desenvolvimento de forma sustentada da atividade turística, no entanto,
está estruturada de maneira ainda muito incipiente e fragilizada no que diz respeito
ao poder de decisão, aos recursos e à qualificação técnica.
A partir deste ponto serão analisados a relação gestão municipal do turismo e
comunidade local e empresariado na ordem que se apresentarem.
A relação entre a gestão municipal do turismo e a comunidade local, segundo
os gestores públicos, é harmoniosa e participativa, porque as comunidades são
beneficiadas com projetos, investimentos e, principalmente, com a geração de
emprego e renda, melhorando desse modo, as condições de vida da população em
geral.
Todos os gestores consultados afirmaram que conseguem inserir a
comunidade local na cadeia produtiva do turismo através de capacitação e
qualificação profissional que são oferecidos periodicamente. Para eles, as pessoas
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que participam dos cursos possuem grandes chances de conquistar um lugar no
mercado de trabalho turístico quando são capacitados para tal.
Segundo os gestores públicos, a comunidade local participa na gestão
municipal e nas decisões que tem reflexo na vida cotidiana através dos conselhos
municipais e audiências públicas realizadas pelo poder público local. No entanto,
verificou-se, na pesquisa de campo junto à população residente dos quatro
municípios, que a forma de organização social e a participação comunitária na
gestão e nas decisões tomadas no âmbito municipal é quase que inexistente e muito
incipiente. Um gestor respondeu na entrevista apenas com a frase: “A
COMUNIDADE NÃO PARTICIPA”. (Entrevista concedida em abril de 2008).
Perguntados sobre quais os postos de trabalho que são mais absorvidos pelo
setor turísticos nos municípios, os gestores responderam: garçom; cozinheiro;
produtor de eventos; agente receptivo; recepcionista; gerente; camareira; telefonista;
maitre; chefe de cozinha; governanta; agente de aeroporto e comerciante.
Os gestores disseram que seus respectivos municípios possuem o Conselho
Municipal de Turismo. Todavia, o único que permanece funcionando ativamente é o
do município de Parnamirim. Daí constata-se que os municípios realmente passam
por dificuldades no que diz respeito ao sistema e a forma de gestão, pois uma das
entidades que deveria ter maior eficiência e transparência no ponto de vista das
orientações e encaminhamentos para o desenvolvimento do turismo, e, que deveria
promover a participação ativa dos diversos atores envolvidos no setor turístico, não
funciona na forma adequada e/ou não contempla a pluralidade dos setores ligados
ao turismo no município.
Segundo os gestores de turismo entrevistados, o poder público se aproxima
do empresariado do turismo local por meio de conselhos, reuniões e oficinas de
capacitação profissional, o que denota também uma fragilidade no modelo de
planejamento municipal, ou seja, o planejamento não articulado e integrado entre o
poder público, o trade turístico local e a comunidade.
Em relação à origem dos investimentos turísticos nas localidades turísticas,
os municípios de Nísia Floresta e Parnamirim disseram que as empresam que atuam
no turismo nas localidades são de origem local (pousadas e restaurantes).
Enquanto, o gestor de Ceará-Mirim falou que o litoral do município sofre uma forte
especulação imobiliária, e que seus principais investimentos são oriundos de grupos
espanhóis, portugueses e noruegueses.
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Figura 16 – Empreendimento Turístico Praia Bonita, Praia de Camurupim,
Nísia Floresta/RN
Fonte: Saulo Gomes

Na pesquisa de campo, constatou-se que não é apenas o município de
Ceará-Mirim que possui um número expressivo de projetos e empreendimentos
imobiliários e tem como pano de fundo o turismo, mas também nos demais
municípios que fizeram parte da pesquisa. São condomínios voltados ao turismo de
“segunda residência”, hotéis, resorts, flats e campos de golfe que estão em fase de
idealização, implantação/andamento ou conclusão. Isso é perceptível ao se fazer um
passeio pelas praias do litoral dos quatro municípios em questão.
Por toda orla também é possível observar placas de venda de construções
residenciais e comercias, além de terrenos de diversas dimensões localizados na
região litorânea pesquisada. Muitas dessas placas trazem as informações da área a
ser comercializada no idioma universal do turismo e dos negócios: o inglês (Ver
Figura 17). Esse contexto revela um forte traço do modelo de desenvolvimento do
turismo vigente que é inspirado e ideologicamente pensado segundo a doutrina
neoliberal.
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Figura 17 - Placa com informações de venda imobiliária em inglês,
Praia de Jacumã, Ceará-Mirim/RN
Fonte: Marcelo Taveira, 2008.

Quando perguntados sobre a atuação do poder público local em relação à
atração de investimentos, os gestores de turismo municipal disseram que as
políticas públicas privilegiam as obras de infra-estrutura básica e procuram facilitar a
tramitação dos processos de licenças ambientais (seguindo o rigor da legislação
ambiental vigente). Tais procedimentos são tanto para os investidores externos
quanto para os endógenos.
Não existe política pública que incentive os investimentos de origem local
como incentivos fiscais, capacitação e criação de linhas de financiamentos pelos
órgãos financeiros competentes para estimular o empreendedorismo e o
desenvolvimento com base local, com a criação de empresas locais geridas por
pessoas da própria comunidade.
Os gestores públicos afirmaram que os empresários do turismo instalados nas
localidades litorâneas de seus respectivos municípios, apenas compram o
artesanato e a produção de camarão de origem local. Isso também revela a falta de
uma política pública integrada que viabilize a produção e o consumo dos produtos
locais pelos empresários do turismo, distanciando as relações socioeconômicas
entre os atores sociais envolvidos na atividade.
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Figura 18 – Renda, artesanato local que é adquirido pelo consumidor
turístico, Praia de Jacumã, Ceará-Mirim/RN
Fonte: Saulo Gomes, 2008.

Em todos os municípios pesquisados, constatou-se que o capital prevalece
sobre os interesses das comunidades e do próprio poder público, intensificando,
desse modo, o processo de apropriação e uso do espaço para a reprodução do
capital, seja no âmbito do turismo ou do mercado imobiliário.
O uso do espaço para construção de imóveis para fins de turismo, de
segunda residência ou não, é um fato nas comunidades pesquisadas. E quando a
construção não é diretamente voltada para atividade turística, utiliza-se o apelo do
turismo e do desenvolvimento econômico para viabilizá-la. Do outro lado da tal
lógica, encontra-se a população residente no papel de atores coadjuvantes e, muitas
vezes, esperando a concretização dos discursos de governo: “que o turismo gera
emprego e renda, desenvolvimento e inclusão social”.
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4.8 POR UM NOVO MODELO DE TURISMO: A EMERGÊNCIA DO TURISMO
COMUNITÁRIO

A relação turismo e desenvolvimento endógeno vêm sendo amplamente
discutidos no meio acadêmico e nos organismos responsáveis pela concepção de
políticas públicas e pelo planejamento da atividade turística.
São muitos os teóricos que se debruçam sobre os efeitos viabilizados pelo
turismo nos municípios receptores, merecendo destaque pelos seus trabalhos:
Coriolano (2006); Rodrigues (2002); Cruz (2001); Ruschmann (1997); Pearce (2003);
Souza (1996); Palomeque (2001); Barquero (1999); dentre outros que dedicam suas
pesquisas nas perspectivas de entender o fenômeno turístico e seus reflexos no
desenvolvimento das localidades.
Não se pode perder de vista que o fenômeno turístico dentro de uma lógica
capitalista e produção e reprodução do capital não pode ser entendido como uma
atividade que contribui para o desenvolvimento igualitário para todos os atores
envolvidos no processo. Sobre esse aspecto, Mendel (apud SOJA, 1993, p. 132)
comenta:
O processo efetivo de crescimento do capitalismo nunca atinge uma
igualação plena das taxas de lucro. Setorial e espacial, ele é sempre
desigualmente desenvolvido, mesmo, no “caso ideal” de um começo
homogêneo [...].
[...] Continua o autor: a própria acumulação de capital produz o
desenvolvimento e o subdesenvolvimento, como momentos mutuamente
determinantes do movimento desigual e conjunto do capital. A falta da
homogeneidade da economia capitalista é um efeito necessário do
desdobramento das leis de movimento do próprio capital.

O modelo competitivo hegemônico do turismo no Rio Grande do Norte
descola o foco operativo de grande parte das ações desenvolvimentista para o nível
da municipalidade, porque é justamente no âmbito microrregional onde há maior
identidade econômica, social e cultural, e onde existem maiores possibilidades de
ganhos competitivos. Capacidade de articulação social, maior acúmulo de capital
social, corpo técnico mais capacitado só são possíveis por um estreito
relacionamento do município com as universidades regionais. Esta articulação dos
governos municipais com as instituições técnicas e privadas oferece uma melhor
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sustentabilidade técnica e política às ações de desenvolvimento. (RODRIGUES,
2003, p.37-38).
Sobre esse aspecto do desenvolvimento, Pereira (1980, p. 21-22) o conceitua
como:
[...] um processo de transformação econômica, política e social, através da
qual o crescimento do padrão de vida da população tende a tornar-se
automático e autônomo. Trata-se de um processo social global, em que as
estruturas econômicas políticas e sociais de um país sofrem contínuas e
profundas transformações. [...] O desenvolvimento, portanto, é um processo
de transformação global.

Para o autor, o desenvolvimento só se materializa quando há uma melhoria
no padrão de vida da população em geral. Vários outros autores dos mais diversos
campos do conhecimento, bem como, do turismo, entendem que o desenvolvimento
só poderá vir a ser pensado de forma sustentada se estiver calcado nas premissas
do respeito ao lugar, da inclusão dos excluídos, do desenvolvimento com base local
e, sobretudo, em escala humana com reflexos nas populações endógenas.
Conforme afirma Coriolano (2003), o desenvolvimento com base local se
define como:
Um processo e mudança de mentalidade, de cambio social, institucional e
de troca de eixo na busca do desenvolvimento, por isso orienta-se para o
desenvolvimento de médias, pequenas e micro-empresas, tendo em vista
socializar as oportunidades e promover o desenvolvimento na escala
humana.

A construção social da atividade sustentada do turismo é caracterizada pelo
despertar do envolvimento de toda a sociedade de forma democrática e participativa,
revalorizando a cultura local e a diversidade dos indivíduos, alicerçados em
princípios éticos, comunitários e de bem-estar social. Tais princípios quase que não
são respeitados nas comunidades pesquisadas, conforme ilustra a Figura 19.
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Figura 19 – Vista parcial da comunidade local, Praia de Pirangi do Sul,
Parnamirim/RN
Fonte: Marcelo Taveira, 2008.

O fator autonomia é de suma importância no que concerne à democracia
plena, à participação dos moradores de uma dada localidade e à inclusão social no
âmbito das discussões políticas e da busca por uma sociedade menos desigual e
excludente. Como essa autonomia quase não existe na vida das camadas sociais
mais populares, a democracia e a participação da sociedade no processo de decisão
são frágeis e incipientes, afetando negativamente a construção do desenvolvimento
local.
O

Comitê

Econômico

Social

das

Comunidades

Européias

(apud

CORIOLANO, 1998) conceitua desenvolvimento local:

[...] como processo reativador da economia e dinamizador da
sociedade local, mediante o aproveitamento eficiente dos recursos
endógenos existentes em uma determinada zona, capaz de estimular
e diversificar seu crescimento econômico, criar empregos e melhorar
a qualidade de vida da comunidade local, sendo o resultado de um
compromisso que compreende o espaço como lugar de solidariedade
ativa, o que implica mudanças de atitudes e comportamentos de
grupos e de indivíduos. (CORIOLANO, 1998, p. 136)

Compartilhando com o pensamento do referido Comitê explicitado pela
professora Coriolano, o tão almejado desenvolvimento da atividade turística em uma

149

dimensão mais justa socialmente e democrática, poderá ser alcançado se respeitar à
identidade do lugar, valorizar a população residente e pensar as políticas públicas
com base local. Para Santos apud Rodrigues (1998), o desenvolvimento com base
local significa contrariar a racionalidade econômica hegemônica vigente e fortalecer
as “contrafinalidades”, que são localmente geradas, ou seja, pensar no teatro de um
cotidiano conforme, mas não obrigatoriamente conformista e, simultaneamente, o
lugar da cegueira e da descoberta, da complacência e da revolta.
É pertinente a todos os países a necessidade da consolidação de uma
política universal de sustentabilidade que vise o desenvolvimento das nações de
forma eqüitativa e com a diminuição das desigualdades sociais.
Foi nos meados dos anos 70 que se começou a configurar uma nova
abordagem sobre o planejamento do desenvolvimento regional, com a noção de
espaço transformando em variável estratégica de desenvolvimento, tendo por
objetivo

articular

estreitamente

o

enfoque

territorial

às

dinâmicas

de

desenvolvimento.
O paradigma conceitual do desenvolvimento regional de base territorialista e
endógena pressupõe que o desenvolvimento só será alcançado pela mobilização
integral dos recursos das diferentes regiões para a satisfação prioritária das
necessidades das respectivas populações. Seu argumento central é que o poder
econômico funcional, sem um controle de um ente territorial, tende a acentuar as
disparidades sociais e econômicas características do desenvolvimento polarizado.
Assim, a questão-chave colocada no centro do novo modelo de desenvolvimento
regional é saber “se a função deve prevalecer sobre o território ou o território sobre a
função?” (SILVA, 2006, p. 16).
O planejamento territorial endógeno é direcionado a objetivos traçados por
residentes e com vista a benefícios loca, perseguindo continuidades históricas,
buscando uma melhoria geral na qualidade de vida para a população das áreas
visitadas e exigindo o desenvolvimento completo do seu potencial produtivo.
A perspectiva para se pensar um planejamento com princípios endógenos,
segundo Palomeque (2001, p. 110) é:

Tampouco se pode esquecer, por outro lado, que o processo de
desenvolvimento pode ser resultado de iniciativas espontâneas ou de
objetivos e ações planificadas e programadas, com a participação em
qualquer dos casos tanto de agentes públicos quanto de agentes privados.
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O autor defende ainda que para se chegar a uma sociedade justamente
sustentada é preciso que haja uma unificação das forças públicas e privadas, sendo
isso o ponto cerne para análise das questões geográficas regionais.
A concepção de desenvolvimento econômico local segundo Barquero (1999,
p. 52) é:
Um processo de crescimento e mudança estrutural que se produza como
conseqüência as transferências de recursos das atividades tradicionais para
as modernas, da utilização das economias externas e da introdução de uma
cidade, uma comarca ou uma região. Quando a comunidade local é capaz
de utilizar o potencial de desenvolvimento e de liderar o processo de
mudança estrutural, a forma de desenvolvimento denominado de base local,
ou simplesmente desenvolvimento endógeno.

Palomeque

(2001)

e

Barquero

(1999)

concordam

em

pensar

o

desenvolvimento local endógeno como algo sustentável, tendo como premissas
fundamentais a viabilidade econômica da atividade produtiva, no caso o turismo, que
seja socialmente justa e menos impactante ao meio ambiente. Ambos os autores
fortalecem em seus trabalhos que o desenvolvimento local e endógeno se apóia na
idéia de que as localidades e territórios dispõem de recursos econômicos, humanos,
institucionais e culturais não explorados. A existência de um sistema produtivo capaz
de gerar rendimentos crescentes, mediante a utilização dos recursos disponíveis e a
introdução de novas tecnologias que garantam geração de riquezas e a melhoria da
qualidade de vida, ou seja, do bem-estar para a população local.
Os processos de desenvolvimento local endógeno se produzem quando há
utilização produtiva do potencial de desenvolvimento que é facilitado quando as
instituições e mecanismos de regulação do território funcionam eficientemente.
Segundo Boisier (apud RODRIGUES, 2003, p. 38-39), o desenvolvimento
regional endógeno considera como atores, de um lado, o Estado como figura jurídica
e, por outro, a região como figuração geo-social, cada um deles com diversidade de
parlamentos de decisões de ordem política, econômica e social. Todo esse processo
traz consigo a hipótese de que o desenvolvimento de uma região, em longo prazo,
depende da interação de três processos:
•

A participação relativa da região no uso dos recursos nacionais, isto é, no
processo de alocação inter-regional dos recursos;
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•

O impacto que o quadro global da política econômica tem sobre a região, do qual
dependerá o dinamismo ou a estagnação do crescimento regional;

•

A capacidade de organização social da região que é, talvez, o elemento mais
importante no processo de desenvolvimento econômico regional; a diferença dos
dois processos anteriores é tipicamente endógeno à região; tem a ver com a
maior autonomia da região, aumentando a capacidade para reter e investir o
excedente econômico, e com o crescente melhoramento social e a preservação
do meio ambiente.

Dos processos supracitados e teorizados, conclui-se que a organização
social, comunitária e participativa dos residentes da região, no caso, da região
turística, é elemento imprescindível ao alcance do desenvolvimento endógeno por
estimular e apoiar a autonomia da região e almejar a melhoria da qualidade de vida
e dos índices de desenvolvimento sócio-econômico e ambiental dos residentes.
No olhar de Barquero (1999), o desenvolvimento endógeno pretende
satisfazer às necessidades e demandas da população local através da participação
ativa da comunidade em todo o processo de desenvolvimento, consistindo, assim,
numa aproximação territorial com o funcionamento do sistema produtivo vigente.
Entende ainda que o desenvolvimento de caráter endógeno seja, antes de tudo, uma
estratégia para uma ação. As comunidades locais têm uma identidade própria que
as impulsiona a buscarem alternativas para o desenvolvimento de seus lugares.
Quando ocorre desenvolvimento, as capacidades organizacionais evitam que
empresas

e

organismos

externos

limitem

as

potencialidades

criadoras

e

interrompam o processo de desenvolvimento próprio do lugar. A capacidade de
liderar o processo de desenvolvimento ligado à mobilização de potencial humano é
que permite dar a esta forma de desenvolvimento à qualidade da concepção
endógena.
Para Palomeque (2001, p. 119), o turismo mesmo tendo dimensão econômica
atenta para questões sociais:
Um fenômeno social que se manifesta principalmente como atividade
econômica, que provoca processos de produção e consumo. Sem embargo,
os processos, de produção e consumo turísticos apresentam traços
particulares que fundamentam a singularidade do turismo como atividade
econômica.
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O turismo como propulsor do desenvolvimento socioeconômico e de (re)
equilíbrio territorial possui algumas concepções teóricas sobre o que se compreende
a respeito de desenvolvimento.
As concepções se configuram em torno dos conceitos sobre desenvolvimento
integral,

desenvolvimento

endógeno

e

desenvolvimento

local.

Entretanto,

independente da abordagem dada ao desenvolvimento, ele é em essência voltado
ao humano, social, territorial e aos valores ambientais.
Entre os autores que trabalham com o conceito de desenvolvimento local e
endógeno, pode-se dizer que existe um consenso sobre a importância da
implementação nas localidades, em especial as de interesse turístico em processos,
que contribuam para a organização dos espaços habitáveis, para a regularização do
uso do território e na dinâmica socioeconômica neles existentes.
Progresso, modernização e industrialização, em determinadas regiões
globais, relacionam-se a um ganho em termos de capital, o que corresponde ao
consumo de recursos naturais e econômicos, que provocam desordem e caos em
outras regiões do mundo. A exploração privada dos bens comuns globais não
conduz ao aumento da prosperidade, mas à destruição dos recursos da natureza e,
por esta via, à destruição da base vital da humanidade, assegura Alvater (1995, p.
57).
Furtado (1987, p. 86) faz também reflexões sobre desenvolvimento
econômico, afirmando que:

[...] a idéia de desenvolvimento econômico é um “simples mito”, que tem a
função de desviar as atenções da tarefa básica de identificação das
necessidades fundamentais da coletividade e das possibilidades que abrem
ao homem o avanço da ciência, para concentrá-las em objetivos abstratos,
como são os investimentos, as exportações e o crescimento.

Celso Furtado (1991) foi enfático em sua crítica ao desenvolvimento
econômico, denominando-o de mito, pois o Estado utiliza muito mais a idéia do
desenvolvimento nos discursos político-ideológicos para convencer a sociedade que
há uma intenção de promover o desenvolvimento integral, justo, democrático e
coletivo. Porém, o que se verifica no cotidiano coletivo é que o desenvolvimento em
sua essência conceitual chega apenas para poucos, para um grupo hegemônico
materializado pelas elites dominantes que utiliza os instrumentos do poder, do
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capital e do Estado, para suprir os interesses particulares do grupo que se encontra
em determinado contexto de poder.
Rivero (2002, p. 215) destaca ainda que:

Após mais de cinqüenta anos de teorias e políticas de desenvolvimento, a
renda per capita em mais de setenta países considerados “em
desenvolvimento” é menor que há vinte anos. Dos quase cinco bilhões de
habitantes do mundo subdesenvolvido, mais de quatro bilhões vivem com
menos de três dólares por dia e 1,3 bilhão deles sobrevive com menos de
um dólar por dia, em extrema pobreza, porque não conseguem sequer se
alimentar. Esta realidade recomenda deixar de lado o mito do
desenvolvimento, abandonar a busca do Eldorado e substituir a agenda da
riqueza das nações pela agenda da sobrevivência das nações.

Com base na leitura de Rivero, verifica-se que as teorias discutidas por
alguns autores sobre desenvolvimento oficial, convencional divergem do que é
proposto pelos discursos acerca do desenvolvimento endógeno e local.
O desenvolvimento só é concebível, portanto, no seio de uma cultura que
busque mudança ou que esteja conscientemente aberta a essa possibilidade como
um valor social. É um processo de aprimoramento das condições gerais do viver em
sociedade em nome de uma maior felicidade individual e coletiva, o princípio mais
fundamental sobre o qual pode se assentar esse processo parece ser a autonomia
individual e coletiva. Sendo a autonomia um princípio ético e político, o qual não
define um conceito de desenvolvimento, mas propicia uma base de respeito ao
direito de cada coletividade de estabelecer, segundo as particularidades de cada
cultura, o conteúdo concreto (sempre mutável) do desenvolvimento: as prioridades,
os meios, as estratégias. (SOUZA, 1996, p. 5-10)
Contudo, percebe-se que as abordagens sobre desenvolvimento endógeno
são as que mais se aproximam das premissas do “desenvolvimento sustentável do
turismo” e do desenvolvimento de setor com base local, ou com enfoque nas
comunidades. O turismo comunitário é estruturado, pensado e planejado com o
envolvimento participativo e efetivo das comunidades locais inseridas na atividade
turística.
Vera Rebollo (apud PEARCE, 2003, p. 241) alerta sobre o desenvolvimento
nas áreas litorâneas, como é o caso dos cinco municípios contemplados nesta
pesquisa, destacando que:
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Os atributos físicos de desenvolvimento devem ser considerados em termos
dos mecanismos que vêm transformando o litoral, incluindo: planejamento,
ganhos e de capital (el plusvalor), valores de terra (el mercado del suelo),
demanda de rede rodoviária, delimitação de hinterlândias funcionais com
base em funções comerciais e do setor de serviços, obtém uma
classificação das municipalidades da região de acordo com o tamanho da
população e a base econômica, e distingue entre si áreas transformadas
por agentes de desenvolvimento estrangeiros, nacionais e regionais.

As contradições emergentes da dinâmica do turismo globalizado ou
convencional fizeram emergir, sobretudo nos países da América Latina e de modo
especial no Brasil, um novo eixo do turismo, como explica Coriolano (2006), que
questiona e complementa o eixo do turismo convencional. O turismo, apesar de
concentrar lucro, riquezas e renda, termina por criar oportunidades para os lugares
mais pobres, surge assim, no país, especialmente no na Região Nordeste e Norte, o
Turismo Comunitário, que, como afirma Coriolano (2006) mostra indícios de formas
de adaptações do turismo, voltando-se mais ao homem do que ao capital,
demonstrando que outro turismo é possível.
Alguns autores estudam com rigor os efeitos e as formas de planejamento e
viabilidade do turismo endógeno ou de base local, ou comunitário como é chamado
pelos pesquisadores de turismo. Coriolano (1998, p. 135), estudiosa do turismo,
afirma que:

A necessidade de as comunidades passarem a interferir em seu próprio
crescimento, em busca de maior dinamismo nas atividades econômicas
locais, e a lutar por uma melhor distribuição de riqueza e renda impuseramse, sobretudo, desde que os efeitos da globalização se fizeram sentir. O
aumento do desemprego, a carência de políticas sociais, a deteriorização
da qualidade de vida, a degradação ambiental atingiram também o litoral, as
comunidades passam a ver no turismo uma possibilidade.

No entanto, não se tem certezas nem verdades absolutas sobre a melhor
concepção de modelo de desenvolvimento que deve ser adotado por um município
com potencial turístico, mas sabe-se que o atual modelo de turismo hegemônico
adotado pelo Estado brasileiro, sobretudo nos municípios do Nordeste do país, como
é o caso dos municípios inseridos do Prodetur-NE, não é o mais proveitoso para os
residentes. Faltam bases sustentáveis, prioridade da gestão democrática, inclusão
social mais eqüitativa, uma sociedade mais justa com melhor distribuição de
riquezas. Por isso, acredita-se que o desenvolvimento endógeno tenha melhor
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alcance e contribua para maior desenvolvimento das comunidades turísticas que
pensam desenvolver o turismo em seu benefício.
A perspectiva do turismo local e comunitário não significa desconhecer a
presença do Estado e da mundialização do capital, pois não se trata de se
desconectar dessas realidades, mas implica voltar à política estatal para os
interesses das economias populares dentro de lógicas alternativas com resultados
mais socializados, solidários e mais próximos das populações locais.
Ao se falar em turismo comunitário, pensa-se logo em comunidade ou em o
que seria uma comunidade. Zygmunt Bauman (2003, p. 09) analisando comunidade
adverte que:
[...] o tipo de mundo que não está, lamentavelmente, a nosso alcance – mas
no qual gostaríamos de viver e esperamos vir a possuir. O que é notável
sobre a comunidade é que “ela sempre foi”. Podemos acrescentar: que ela
sempre esteve no futuro. “Comunidade” é nos dias de hoje nome do paraíso
perdido – mas a que esperamos ansiosamente retornar, e assim buscarmos
febrilmente os caminhos que podem levar-nos até lá.

O autor citado prossegue sua discussão dizendo que “comunidade”, cujos
usos principais são confirmar, pelo poder do número, a apropriação da escolha e
emprestar parte de sua gravidade à identidade a que confere “aprovação social”,
deve possuir os mesmos traços. Ela deve ser tão fácil de decompor como foi fácil de
construir. Se vier a existir uma comunidade no mundo dos indivíduos, só poderá ser
(e precisa sê-lo) uma comunidade tecida em conjunto a partir do compartilhamento e
do cuidado mútuo; uma comunidade de interesse e responsabilidade em relação aos
direitos iguais de sermos humanos e de igual capacidade de agirmos em defesa
desses direitos.
O turismo com base comunitária tem nas questões locais e nos aspectos
pertinentes à comunidade suas principais prerrogativas. Segundo Coriolano (2005,
p. 29), comunidade é:

Um grupo social residente em um pequeno espaço geográfico, cuja
integração das pessoas entre si, e dessas com o lugar cria uma identidade
tão forte que tanto os habitantes como o lugar são identificados como
comunidade.
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Nesse contexto, o turismo comunitário é uma estratégia de sobrevivência e de
entrada daqueles de menores condições econômicas na chamada cadeia produtiva
de turismo. Uma forma de turismo que pensa o lugar, a preservação ambiental e a
ressignificação da cultura, a sobrevivência e não a acumulação, embora nem
sempre os resultados sejam tão positivos. (CORIOLANO, 2007, p. 311). Tal reflexão
sobre a importância de um novo modelo de turismo mais justo, alternativo e que
possibilite a inclusão do homem em sua totalidade é pertinente às novas formas de
fazer e pensar o turismo.
Rajendra Singh, citado por Santos (2002, p. 116), possui uma visão
pessimista em relação ao desenvolvimento promovido pelo Estado e seus
rebatimentos nas comunidades:
A nossa luta é contra o Estado para que as comunidades tenham uma
palavra a dizer sobre o seu desenvolvimento, [...] o sistema administrativo [...]
tenta impingir a sua própria visão do desenvolvimento às comunidades, sem
se preocupar em saber o que é que as pessoas querem. De fato, é um mito
afirmar que o desenvolvimento é para o povo, na verdade é contra o povo.

A citação acima é inspirada nos ideais indianos, pois o próprio autor
complementa: “o povo tem conhecimentos e capacidade para desenvolver e gerir
coletivamente seus assuntos e assegurar o seu próprio bem-estar”. Como se pode
perceber, essa afirmação transparece atualmente um pouco da filosofia do
desenvolvimento endógeno e do turismo comunitário.
O turismo comunitário é visto como mais uma possibilidade de se fomentar
uma atividade turística que respeite as questões do lugar, as diferenças culturais e a
comunidade receptora, favorecendo assim, meios de desenvolvimento e inclusão
social promovido por meio do fenômeno turístico.
No entanto, uma comunidade equilibrada deve ser capaz de desenvolver uma
superestrutura inteligente, cujo primeiro ato de lucidez se manifeste na seleção de
seus dirigentes, tanto do setor público como do privado. Se isto não é feito, apesar
do sucesso individual que alguns de seus empresários possam obter, é possível que
o conjunto cresça desordenamente, sem alcançar um estágio de desenvolvimento
que seja socialmente aceitável. (BOULLÓN, 2005). É com esse pensamento, que o
Estado deve adotar medidas que viabilizem o tipo de desenvolvimento pautado nos
princípios da sustentabilidade do lugar e da população residente.
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Por isso, Coriolano (2006) se preocupa em explicar o turismo como um tema
permeado por interesses variados e poderosos, profundamente marcado por
práticas políticas que envolvem contextos contraditórios, mas apontando para
diálogos entre governos, empresários, comunidades, ambientalistas e ONGS, afim
de que se construa um modelo de turismo brasileiro que atente para as dificuldades
do país e de sua população.
Pensando assim, é possível almejar um turismo mais focado e alicerçado em
questões de interesse de toda sociedade e que atenda, principalmente, às
necessidades das populações que residem em comunidades com potencial turístico.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

pesquisa sobre as políticas públicas de turismo e desenvolvimento

A

local no litoral potiguar foi extremamente relevante para se entender
o modelo de desenvolvimento do turismo vigente, especialmente no

que diz respeito aos discursos oficiais dos governos nas esferas

federal, estadual e municipal. Assim como, as ações, as premissas e as ideologias
dominantes no que se refere à implementação e viabilização das políticas.
Em todas as localidades litorâneas pesquisadas, constatou-se que existe
especulação imobiliária muito forte e agressiva, uma vez que espaço geográfico
turistificado é apropriado pelos grandes e mega empreendimentos materializados
pelo capital nacional e estrangeiro. São muitos os empreendimentos em construção
ou em fase de conclusão, como condomínios de luxo, hotéis, resorts áreas
destinadas ao lazer existentes nas localidades, com destaque para as Praias de
Jacumã, Pitangui, Tabatinga, Camurupim e Barreta, que, juntas, concentram o maior
percentual de empreendimentos em fase de implantação. Ressalta-se que o poder
público estadual e municipal estimula e prioriza esses investimentos.
Nos quatros municípios contemplados com este trabalho, foi possível
observar que houve investimentos no âmbito da infra-estrutura básica e turística,
decorrentes dos recursos financeiros do Prodetur-NE I e II. Estradas, sinalização
turística, Plano Diretor, Plano de Resíduos Sólidos, esgotamento sanitário e
urbanização de praias estão entre as principais ações implementadas nas
localidades. Tudo isso é resultado dos esforços dos governos municipal, estadual e
federal, com o apoio das instituições financiadoras (BIRD/BNB).
O modelo de desenvolvimento percebido em todos os municípios é o mesmo
que predomina em todo o Brasil, ou seja, é aquele baseado no crescimento
econômico e na atração dos grandes investimentos, salvo alguns exemplos pontuais
como o da Prainha do Canto Verde, no Ceará, e outras pequenas comunidades que
fazem contraponto ao turismo globalizado, prejudicando a questão endógena no
desenvolvimento de base local.
Esse modelo de desenvolvimento inspirado nos princípios do Neoliberalismo
privilegia o capital, o crescimento econômico, as privatizações, a abertura dos
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mercados internos ao capital estrangeiro e a atração dos grandes investimentos em
detrimento à implantação de políticas públicas. Estas políticas que visam o bemestar social e o desenvolvimento com base local das comunidades têm causado
progressivamente impactos profundos e irreversíveis nas localidades litorâneas
potiguar. Isso posto, permite-se entender melhor os discursos oficiais e os números
divulgados pelos governos em todas as suas esferas de poder. Dessa forma, o
pensamento difundido que o turismo gera empregos, renda, distribuição de riquezas
e desenvolvimento é uma verdade absoluta e benéfica para todas as camadas da
sociedade. Tais discursos camuflam a realidade do turismo nas comunidades
praieiras e a forma de inserção que as populações residentes assumem na atividade
turística.
A pesquisa revelou que a maioria das pessoas que residem há mais de dez
anos nas localidades litorâneas não dependem do turismo para sobreviver, pois não
reconhecem a atividade turística como a principal fonte de renda nem como um
segmento que promova a distribuição de riquezas e a inclusão social, embora, em
algumas localidades como Genipabu e Pirangi do Norte, os residentes tenham
atribuído ao turismo, especialmente na alta estação turística, a melhoria dos
negócios locais, o aquecimento do comércio, o aumento da oferta de empregos e a
melhoria da qualidade de vida das comunidades.
O trabalho de campo e a coleta de informações tanto dos gestores públicos
de turismo quanto das populações residentes mostraram que a organização políticosocial é muito frágil e quase que inexistente em todas as localidades pesquisadas. A
inoperância dos conselhos comunitários, a não participação dos moradores locais
por meio de associações, ONG’s e cooperativas, dificulta a articulação e o
fortalecimento da gestão democrática em todos os municípios, uma vez que, o poder
público local é condizente com tal situação, pois não promove nem garante a
organização popular por meio de instituições e políticas públicas que despertem a
autonomia e consolidação do espírito democrático, contribuindo assim, para o
fortalecimento da cidadania e do diálogo entre o poder e o povo.
O poder público local atribui ao turismo o único e melhor caminho para o
desenvolvimento das localidades litorâneas e para todos os municípios. No entanto,
a falta de infra-estrutura turística especializada e má qualificação da mão-de-obra
local, mesmo com os esforços governamentais e programas como o Prodetur-Ne,
ainda é uma realidade presente em todos os municípios.
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Existe ainda uma fragilidade latente na gestão do turismo municipal em todas
as localidades, quer seja por falta de profissionais especializados em turismo no
âmbito dos órgãos públicos, quer seja pela carência em infra-estrutura física e
operacional de trabalho. Essa fragilidade leva a uma inoperância e fragilidade em
todo o sistema de gestão do turismo nos municípios e, por conseguinte, na ineficácia
das políticas públicas locais.
Sabe-se que o modelo de desenvolvimento se concentra no crescimento
econômico ilustrado pelo aumento do PIB, do número de empresas, de empregados
e de impostos gerados pela atividade turística, não é a melhor e a única forma de
promover o desenvolvimento do turismo, principalmente quando se almeja a inclusão
social, a distribuição de riquezas e a melhoria da qualidade de vida das
comunidades turistificadas. Contrapondo-se a essa concepção de desenvolvimento
e buscando atividades turísticas que sejam sustentadas em longo prazo, que
promovam equidade social e inserção das comunidades no setor turístico e o
fortalecimento do desenvolvimento local, há que se pensar em maximizar o potencial
do turismo da região por meio de políticas públicas locais eficientes que possibilite a
inclusão

das

populações

residentes,

a

organização

sócio-política,

o

empreendedorismo a partir da concepção do desenvolvimento endógeno.
As políticas públicas de turismo nos quatro municípios pouco têm contribuído
para a melhoria da qualidade de vida dos moradores das localidades litorâneas
potiguar, uma vez que, os efeitos indesejáveis gerados pela atividade turística são
frutos do modelo de desenvolvimento decorrente da política econômica neoliberal
posta no cotidiano das comunidades.
Os residentes dos espaços apropriados ou reproduzidos pelo e para o turismo,
embora não sejam contra a atividade turística, também não a vêem como uma
atividade que promova a distribuição de riquezas e a melhoria da qualidade de vida,
pelo contrário, em várias localidades acreditou-se que o turismo trouxe uma
especulação imobiliária exacerbada, o aumento no custo de vida e problemas de
natureza social e ambiental. Essa crença vai de encontro ao discurso difundido pelos
atores hegemônicos (Estado e Mercado) de que o turismo nas localidades litorâneas
do Rio Grande do Norte, mais precisamente, nos municípios pesquisados, teve
inúmeros avanços em relação à infra-estrutura básica, à oferta de serviços, à
preservação e valorização dos atrativos naturais e histórico-culturais, devido a
algumas políticas públicas de caráter pontual e do advento dos investimentos do

161

Prodetur-NE na região, especialmente. Mas, ainda há por fazer e avançar, para que
as políticas públicas gerem não apenas o crescimento econômico, mas o
desenvolvimento humano e traga solução aos problemas sociais, melhoria da
qualidade de vida dos cidadãos.
É importante ainda, ressaltar sobre a necessidade de uma ampla discussão
com a participação das comunidades sobre qual o tipo de turismo e quais as
melhores estratégias de inclusão dos moradores das localidades litorâneas na
cadeia produtiva do turismo, considerando o prisma do modelo de desenvolvimento
e do fortalecimento local.
Assim, o turismo está inserido em um contexto mais amplo de sociedade e
por isso não promove o desenvolvimento socioeconômico desvinculado de outras
políticas setoriais. O modelo de desenvolvimento turístico no Rio Grande do Norte
reproduz o modelo global de desenvolvimento pensado para a sociedade brasileira,
isto é, concentrador e promotor de desigualdades sociais irreversíveis.
Portanto, faz-se urgente a necessidade de se discutir o atual modelo turístico
para a inserção mais efetiva e justa da população local na atividade turística, tendo
em vista a promoção e o desenvolvimento humano, a sustentabilidade e a
sobrevivência da atividade turística no litoral potiguar com efeitos menos perversos
sobre as comunidades e com mais qualidade social para os residentes.
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA
MESTRADO EM GEOGRAFIA
TÍTULO: POLÍTICAS DE TURISMO E COMUNIDADE LOCAL NO
LITORAL POTIGUAR

APÊNDICE A: FORMULÁRIO DE PESQUISA – COMUNIDADE LOCAL

I – CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA
I.1. Há quanto tempo o (a) Sr. (a) reside nesta localidade?
1. Há 10 anos
2. De 10 a 15 anos
3. De 15 a 20 anos
4. Há mais de 20 anos
I.2. Faixa Etária
1. De 20 a 25 anos
2. De 26 a 35 anos
3. De 36 a 50 anos
4. Mais de 50 anos
I.3. Sexo
1. Masculino
2. Feminino
I.4. Estado Civil
1. Solteiro 2. Casado

3. Divorciado

I.5. Nível de instrução educacional
1. Educação Infantil
2. Educação Fundamental Incompleta
3. Educação Fundamental Completa
4. Ensino Médio Incompleto

4. Desquitado 5. Outro. Qual:___________

5. Ensino Médio Completo
6. Universitário
7. Superior Completo
8. Pós-Graduação

I.6. Ocupação Principal
1. Pescador
2. Artesão
3. Vendedor Ambulante
4. Serviços Domésticos
5. Pedreiro
6. Servente de Pedreiro
7. Atividade Turística. Qual: ____________________
8. Empresário. Ramo de atuação: ____________________
9. Outra: ______________________________________

I.7. Fontes de Rendimentos
1. Lucro (empresário)
2. Assalariado (trabalhador)
3. Autônomo / formal
4. Autônomo / informal
5. Aposentadoria/Pensionista
6. Políticas sociais. Quais: __________________________________
I.8. Rendimentos
1. Até 01 salário mínimo
2. De 01 a 02
3. De 02 a 03
4. De 03 a 04 salários
5. Outro: _______________

II - INSERÇÃO DA POPULAÇÃO LOCAL NA ATIVIDADE TURÍSTICA

II.1. Sua família depende do turismo para sobreviver?
1. Sim
2. Não
3. Não respondeu
II.2. Algum membro da família trabalha na atividade turística?
1. Sim. Quantos: ______________
2. Não
II.3. De que forma o (a) Sr. (a) se insere na atividade turística de sua localidade?
1. Empregado
2. Prestando serviços
3. Informalidade 4. Não se insere
II.4. O (a) Sr. (a) ou algum membro de sua família participa de alguma Associação,
Conselho, Cooperativa ou ONG que atua no turismo local?
1. Sim. Qual Entidade: _____________________________
2. Não
II.5 Qual a procedência da maioria das pessoas que trabalham na atividade turística
local?
1. Localidade
2. Município 3. Outros municípios 4. Não respondeu
Se outros municípios, quais: _____________________________________________

III - POLÍTICAS PÚBLICAS E A INSERÇÃO DA COMUNIDADE LOCAL NO TURISMO
LOCAL

III.1. A Prefeitura Municipal contribui o suficiente para o desenvolvimento da atividade
turística na localidade?
1. Sim. Por quê? ______________________________________________________
2. Não. Por quê? ______________________________________________________
III.2. Quais ações que o Poder Público já desenvolveu na localidade para promover a
inserção da comunidade na atividade turística?
1. Qualificação das pessoas 2. Geração de empregos 3. Atração de investimentos
4.
Criação de linhas de financiamento 5. Incentivo ao empreendedorismo
6. Estímulo a criação de Conselhos, Cooperativas ou Associações
7. Outras. Quais:______________________________________________________

III.3. O Poder Público (Municipal e/ou Estadual) consulta as pessoas da localidade
antes de realizar alguma obra de infra-estrutura ou ação comunitária?
1. Sim
2. Não
3. Raramente
4. Não Consulta 5. Não sabe
III.4. O Sr. (a) conhece o trabalho realizado pela Secretaria Municipal de Turismo em
sua localidade?
1. Sim
2. Não
3. Não sabe
4. Não respondeu
III.5. E como o (a) Sr. (a) avalia as ações da Secretaria Municipal de Turismo em sua
localidade?

1. Excelentes 2.Satisfatórias 3. Deficientes 4. Não sabe 5. Não respondeu
III.6. E como o (a) Sr. (a) avalia as ações do Secretaria Estadual de Turismo em sua
localidade?

1. Excelentes 2. Satisfatórias 3. Deficientes 4. Não sabe 5. Não respondeu
III.7. O (a) Sr. (a) já ouviu falar em PRODETUR?
1. Sim, mas não sei do que se trata 2. Sim, sei o que significa 3. Nunca ouvi falar
4. Não respondeu
III.8. Se respondeu Sim, sei o que significa (questão anterior), diga o que significa
PRODETUR?
_____________________________________________________________________

IV - REPERCUSSÕES SOCIOECONÔMICAS DO MODELO TURÍSTICO ADOTADO NAS
COMUNIDADES LITORÂNEAS
IV. 1. O turismo melhorou as condições de vida de sua família?
1. Sim
2. Não
3. Não sabe
4. Não respondeu
IV.2. O turismo melhorou as condições de vida dos moradores de sua localidade?
1. Sim. De que forma:__________________________________________________
2. Não
3. Não sabe
4. Não respondeu
IV.3. Quem é mais beneficiado pela atividade turística local?
1. Moradores 2. Empresários 3. Gestores públicos 4. Todos 5. Não sabe
6. Não respondeu
IV.4. O (a) Sr. (a) se sente incomodado (a) com a atividade turística e com os turistas
que visitam sua localidade?
1. Sim
2. Não
3. Não sabe 4. Não respondeu
Se sim ou não. Por quê: _________________________________________________
IV.5. O turismo influencia a prostituição em sua localidade?
1. Sim
2. Não
3. Não sabe
4. Não respondeu
IV.6. O turismo influencia o consumo de drogas em sua localidade?
1. Sim
2. Não
3. Não sabe
4. Não respondeu
IV.7. O turismo influencia no aumento da violência em sua localidade?
1. Sim
2. Não
3. Não sabe
4. Não respondeu

IV.8. O turismo contribui para o aumento dos problemas ambientais de sua localidade
(poluição, desmatamentos, etc.)?
1. Sim
2. Não
3. Não sabe
4. Não respondeu
IV.9. Em sua opinião, os turistas se preocupam com preservação do meio ambiente de
sua localidade?
1. Sim
2. Não
3. Não sabe
4. Não respondeu
IV.10. Em sua opinião, os turistas se preocupam em manter a localidade limpa?
1. Sim
2. Não
3. Não sabe
4. Não respondeu

V - COMO A POPULAÇÃO LOCAL SE ORGANIZA E ATUA PARA BUSCAR SUA
INSERÇÃO NO TURISMO LOCAL

V.1. A participação dos moradores nas discussões e decisões nas questões sobre a
atividade turística da localidade se dá de que forma?
1. Pesquisas 2. Reuniões
3. Representação dos Moradores 4. Não sabe
5. Não respondeu
6. Outra forma: ________________________

VI – O PROCESSO DE EXCLUSÃO E SEGREGAÇÃO SOCIOESPACIAL VIABILIZADO
NAS LOCALIDADES LITORÂNEAS, SOB A ÓPTICA DOS ESPAÇOS DE LAZER
DESSAS COMUNIDADES, PROMOVIDO PELO TURISMO.

VI.1. Como o Sr. (a) avalia os espaços de lazer em sua localidade?
1. Excelentes 2. Bons 3. Regulares 4. Ruins 5. Péssimos 6. Inexistentes
7. Não sabe 8. Não respondeu
VI. 2. Quais os espaços de sua localidade que servem para as práticas de lazer de sua
família?
_______________________/_________________________/____________________
VI.3. Quais os espaços de sua localidade que os turistas mais gostam de visitar?
_______________________/_________________________/____________________
VI.4. O (a) Sr. (a) ou algum membro de sua família, deixou de freqüentar algum espaço
de lazer da localidade depois da apropriação do turismo?
1. Sim
2. Não
3. Não sabe
4. Não respondeu
Se Sim. Quais: ___________________/___________________/_________________
VI.5. Se respondeu Sim (questão anterior), como o (a) Sr. (a) se sente em relação a tal
fato?
1. Muito Incomodo (a)
2. Incomodado (a)
3. Não incomodado (a)
4. Indiferente
5. Não sabe
6. Não respondeu
VI.6. Em sua opinião, quais as vantagens que o turismo/turista traz para sua
localidade?
_______________________/_________________________/____________________
VI.7. Em sua opinião, quais as desvantagens que o turismo/turista traz para sua
localidade?
_______________________/_________________________/____________________

Localidade: __________________________
Município: ____________________________
Data: ____/____2008.
Entrevistador (a): ________________________________________________

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA
MESTRADO EM GEOGRAFIA
TÍTULO: POLÍTICAS DE TURISMO E COMUNIDADE LOCAL NO
LITORAL POTIGUAR

APÊNDICE B: ROTEIRO DE ENTREVISTA – PODER PÚBLICO LOCAL

Município: _________________________ Localidade: _______________________
Data: _____/_____/2008.
Gestor (a) Público (a): _________________________________________________
Cargo/Função: ______________________________________________________
Entrevistador (a): ____________________________________________________

INFORMAÇÕES PESSOAIS DO GESTOR (A) PÚBLICO (A)
1 Tempo que reside no município:________________________________________
2 Profissão:_________________________________________________________
3 Ocupações:________________________________________________________
4 Nível de Instrução:__________________________________________________
5 Formação Acadêmica: _______________________________________________
6 Naturalidade/Nacionalidade______________________/_____________________
7 Local de residência:_________________________________________________

PERFIL DO (A) GESTOR (A) MUNICIPAL
8 Em que circunstância assumiu esse cargo?_______________________________
9 Tempo de ocupação no cargo atual:___________________________________
10 Cargos de gestão que já assumiu neste município: _______________________
___________________________________________________________________
11 Tipo de vínculo profissional que possui junto à gestão pública local:
( ) Funcionário concursado ( ) Funcionário contratado ( ) Cargo comissionado
( ) Consultoria

( ) Outro, qual?_____________________________

GESTÃO MUNICIPAL DO TURISMO
12 Como o Sr. (a)

avalia a gestão pública local no que diz respeito ao

desenvolvimento da atividade turística?
___________________________________________________________________
13 O Município possui documentos de gestão ligados diretamente ao setor de turismo
(inventários turísticos, diagnósticos, plano municipal de turismo etc.)? Quais
são?_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
14 Quais as principais ações direcionadas à atividade turística desenvolvidas pela
atual gestão?________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
15 Qual é a composição da equipe de turismo do município?__________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
16 Como o Sr. (a) avalia a atuação do PRODETUR-RN no município? Quais os
investimentos e ações que o Programa já implementou no município?
___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________
17 A Secretaria de Turismo possui orçamento anual próprio para investir na atividade
turística? Se sim. Qual é o montante financeiro? R$ _________________
18 Qual o modelo turístico existente no município? E de que forma o mesmo se
materializa (ações, projetos, programas etc.)?______________________________
___________________________________________________________________
19 De que forma a Secretaria de Turismo atua no planejamento e promoção da
atividade turística local?________________________________________________
___________________________________________________________________
20 De quanto é a arrecadação municipal oriunda da atividade turística local?
R$________________________________________________________________

RELAÇÃO GESTÃO MUNICIPAL DO TURISMO – COMUNIDADE LOCAL
21 De que forma a comunidade local se envolve e/ou se beneficia com o turismo
local?______________________________________________________________
___________________________________________________________________
22 Quais os instrumentos de Gestão são fomentados pela Gestão Municipal, visando
à

inclusão

da

comunidade

local

na

atividade

turística?

___________________________________________________________________
23 A comunidade local participa de que forma na tomada de decisões na Gestão
Municipal do Turismo?_________________________________________________
___________________________________________________________________
24 O Município possui Conselho Municipal de Turismo? Há participação ativa de
entidades que representam a comunidade local? ___________________________
___________________________________________________________________
25 Qual o número aproximado de empregos que é gerado (direto e indiretamente)
pela atividade turística no município?
___________________________________________________________________
26 Quais as principais funções geradas pelas empresas turísticas que absorvem as
pessoas da comunidade local?__________________________________________
___________________________________________________________________
27 Existem espaços de lazer no município destinados a uso comum da comunidade
local e de visitantes? Quais são esses espaços?____________________________
___________________________________________________________________
28 Quais as principais reivindicações da comunidade local em relação às Políticas de
Turismo? ________________________________________________________
___________________________________________________________________

RELAÇÃO GESTÃO MUNICIPAL DO TURISMO – EMPRESARIADO LOCAL
29 Existem instrumentos de Gestão do Turismo que aproximam o Poder Público Local
e os empresários do turismo? Quais são?____________________________
__________________________________________________________________
30 Quais as principais empresas, grupos ou cadeias (nacionais e internacionais) que
atuam na atividade turística municipal?________________________________
___________________________________________________________________

31 De que forma o poder público local procura estimular ou atrair investimentos
turísticos para localidade?______________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
32 O poder público local desenvolve alguma ação específica para estimular os
investimentos de pessoas da própria comunidade?__________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
33 Quais ações que são desenvolvidas pelas empresas turísticas que contribuem
para

a

melhoria

da

qualidade

de

vida

da

população

residente?__________________________________________________________
___________________________________________________________________
34 De que forma a comunidade local é beneficiada pelas empresas que exploram a
atividade turística no município?_________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________
35 Como se dá a relação empresa turística – meio ambiente no município? Existem
projetos integrados entre o Poder Público Local e o Trade Turístico em prol do Meio
Ambiente? Quais são os projetos?_______________________________________
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________
36 Quais as vantagens que a Gestão Municipal do Turismo/Prefeitura oferece aos
investidores turísticos exógenos e endógenos? São as mesmas vantagens? De que
forma elas são implementadas?_________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________
37 Quais as principais reivindicações do Trade Turístico Local em relação às Políticas
de Turismo?_________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________
38 As empresas turísticas instaladas no Município compram produtos à comunidade
local? Se sim, quais são esses produtos?__________________________________
___________________________________________________________________

ANEXO 01 – TABELAS: RESULTADOS DA PESQUISA DE CAMPO
Tabela 01
Extremoz, Parnamirim, Nísia Floresta e Ceará-Mirim
Faixa Etária
R es pos ta
D e 20 a 25 anos
D e 26 a 35 anos
D e 36 a 50 anos
Mais de 50 anos
T otal

E x tremoz
29,00%
19,40%
41,90%
9,70%
100,00%

P arnamirim
18,20%
36,40%
36,40%
9,10%
100,00%

Nís ia F lores ta
9,50%
52,40%
33,30%
4,80%
100,00%

C eará‐Mirim
5,90%
17,60%
52,90%
23,50%
100,00%

T otal
17,60%
31,40%
40,20%
10,80%
100,00%

Fonte: Pesquisa de Campo, Março/2008.

Tabela 02
Extremoz, Parnamirim, Nísia Floresta e Ceará-Mirim
Sexo
R es pos ta
Mas culino
F eminino
T otal

E x tremoz
45,20%
54,80%
100,00%

P arnamirim
51,50%
48,50%
100,00%

Nís ia F lores ta
61,90%
38,10%
100,00%

C eará‐Mirim
35,30%
64,70%
100,00%

T otal
49,00%
51,00%
100,00%

Fonte: Pesquisa de Campo, Março/2008.

Tabela 03
Extremoz, Parnamirim, Nísia Floresta e Ceará-Mirim
Estado Civil
Resposta
Solteiro(a)
Casado(a)
Separado(a)/Divorciado(a)
Viúvo(a)
Junto(a)
Outro
Total

Extremoz
22,60%
54,80%
3,20%
3,20%
12,90%
3,20%
100,00%

Parnamirim
27,30%
60,60%
6,10%
3,00%
3,00%
0,00%
100,00%

Nísia Floresta
33,30%
61,90%
4,80%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%

Ceará‐Mirim
11,80%
76,50%
5,90%
5,90%
0,00%
0,00%
100,00%

Área de Estudo
24,50%
61,80%
4,90%
2,90%
4,90%
1,00%
100,00%

Fonte: Pesquisa de Campo, Março/2008.

Tabela 04
Extremoz, Parnamirim, Nísia Floresta e Ceará-Mirim
Nível de Instrução Educacional
R es pos ta
E ducação Infantil
E ducação F undamental Incompleta
E ducação F undamental C ompleta
E ns ino Médio Incompleto
E ns ino Médio C ompleto
Univers itário
S uperior C ompleto
T otal

E x tremoz
3,20%
45,20%
12,90%
16,10%
9,70%
3,20%
9,70%
100,00%

Fonte: Pesquisa de Campo, Março/2008.

P arnamirim
6,10%
51,50%
6,10%
3,00%
30,30%
3,00%
0,00%
100,00%

Nís ia F lores ta
4,80%
38,10%
14,30%
19,00%
14,30%
4,80%
4,80%
100,00%

C eará‐Mirim
11,80%
64,70%
5,90%
5,90%
5,90%
0,00%
5,90%
100,00%

T otal
5,90%
49,00%
9,80%
10,80%
16,70%
2,90%
4,90%
100,00%

Tabela 05
Extremoz, Parnamirim, Nísia Floresta e Ceará-Mirim
Fontes de Rendimentos
R es pos ta
L ucro (E mpres ário)
As s alariado (trabalhador)
Autônomo (formal)
Autônomo (informal)
Apos entado/P ens ionis ta
P olíticas S ociais
T otal

E x tremoz
17,20%
31,00%
17,20%
10,30%
17,20%
6,90%
100,00%

P arnamirim
3,20%
51,60%
12,90%
25,80%
3,20%
3,20%
100,00%

Nís ia F lores ta
10,50%
42,10%
10,50%
36,80%
0,00%
0,00%
100,00%

C eará‐Mirim
5,90%
17,60%
5,90%
35,30%
29,40%
5,90%
100,00%

T otal
9,40%
37,50%
12,50%
25,00%
11,50%
4,20%
100,00%

Fonte: Pesquisa de Campo, Março/2008.

Tabela 06
Extremoz, Parnamirim, Nísia Floresta e Ceará-Mirim
Rendimentos
R es pos ta
Até 1 s alário mínimo
De 1 a 2 s alários mínimos
De 2 a 3 s alários mínimos
De 3 a 4 s alários mínimos
O utro
T otal

E x tremoz
40,00%
40,00%
10,00%
6,70%
3,30%
100,00%

P arnamirim
48,40%
35,50%
6,50%
3,20%
6,50%
100,00%

Nís ia F lores ta
38,10%
42,90%
4,80%
4,80%
9,50%
100,00%

C eará‐Mirim
52,90%
35,30%
5,90%
5,90%
0,00%
100,00%

T otal
44,40%
38,40%
7,10%
5,10%
5,10%
100,00%

Fonte: Pesquisa de Campo, Março/2008.

Tabela 07
Extremoz, Parnamirim, Nísia Floresta e Ceará-Mirim
Dependência do residente em relação ao turismo para sobreviver
R es pos ta
S im
Não
Não R es pondeu
T otal

E x tremoz
35,50%
64,50%
0,00%
100,00%

P arnamirim
36,40%
63,60%
0,00%
100,00%

Fonte: Pesquisa de Campo, Março/2008.

Nís ia F lores ta
47,60%
52,40%
0,00%
100,00%

C eará‐Mirim
29,40%
58,80%
11,80%
100,00%

Área de E s tudo
37,30%
60,80%
2,00%
100,00%

Tabela 08
Extremoz, Parnamirim, Nísia Floresta e Ceará-Mirim
Ocupação Principal
R es pos ta
P es cador
Artes ão
V endedor Ambulante
S erviços Domés ticos
P edreiro
S ervente de P edreiro
Atividade T urís tica
E mpres ário
Apos entado
C omerciante
P rofes s or
F uncionário P úblico
AS G
E s tudante
Autônomo
Do lar
C as eira
Agricultor
P orteiro
O utra
T otal

E x tremoz
9,70%
6,50%
0,00%
6,50%
3,20%
0,00%
6,50%
19,40%
9,70%
0,00%
0,00%
3,20%
6,50%
6,50%
3,20%
6,50%
3,20%
0,00%
0,00%
9,70%
100,00%

P arnamirim
3,00%
12,10%
6,10%
0,00%
6,10%
0,00%
0,00%
3,00%
6,10%
3,00%
0,00%
6,10%
3,00%
3,00%
3,00%
12,10%
0,00%
3,00%
6,10%
24,20%
100,00%

Nís ia F lores ta
4,80%
0,00%
9,50%
0,00%
9,50%
4,80%
4,80%
4,80%
0,00%
0,00%
9,50%
4,80%
4,80%
0,00%
0,00%
19,00%
4,80%
4,80%
4,80%
9,50%
100,00%

C eará‐Mirim
17,60%
0,00%
0,00%
5,90%
0,00%
5,90%
5,90%
5,90%
35,30%
5,90%
5,90%
5,90%
5,90%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%

T otal
7,80%
5,90%
3,90%
2,90%
4,90%
2,00%
3,90%
8,80%
10,80%
2,00%
2,90%
4,90%
4,90%
2,90%
2,00%
9,80%
2,00%
2,00%
2,90%
12,70%
100,00%

Fonte: Pesquisa de Campo, Março/2008.

Tabela 09
Extremoz, Parnamirim, Nísia Floresta e Ceará-Mirim
Número de membros da família
R es pos ta
1
2
3
4
5
7
8
15
T otal

E x tremoz
60,00%
20,00%
13,30%
0,00%
0,00%
0,00%
6,70%
0,00%
100,00%

P arnamirim
43,80%
25,00%
6,30%
12,50%
0,00%
6,30%
0,00%
6,30%
100,00%

Nís ia F lores ta
45,50%
27,30%
0,00%
0,00%
9,10%
0,00%
18,20%
0,00%
100,00%

C eará‐Mirim
50,00%
50,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%

Área de E s tudo
50,00%
27,10%
6,30%
4,20%
2,10%
2,10%
6,30%
2,10%
100,00%

Fonte: Pesquisa de Campo, Março/2008.

Tabela 10
Extremoz, Parnamirim, Nísia Floresta e Ceará-Mirim
Forma de inserção na atividade turística da localidade de residência
R es pos ta
E mpregado
P res tando s erviços
Informalidade
Não s e ins ere
T otal

E x tremoz
16,10%
22,60%
9,70%
51,60%
100,00%

P arnamirim
12,10%
15,20%
21,20%
51,50%
100,00%

Fonte: Pesquisa de Campo, Março/2008.

Nís ia F lores ta
33,30%
28,60%
4,80%
33,30%
100,00%

C eará‐Mirim
5,90%
11,80%
17,60%
64,70%
100,00%

Área de E s tudo
16,70%
19,60%
13,70%
50,00%
100,00%

Tabela 11
Extremoz, Parnamirim, Nísia Floresta e Ceará-Mirim
Membro da família que participa de alguma Associação, Conselho, Cooperativa ou
ONG que atua no turismo local
R es pos ta
S im
Não
T otal

E x tremoz
13,80%
86,20%
100,00%

P arnamirim
6,30%
93,80%
100,00%

Nís ia F lores ta
19,00%
81,00%
100,00%

C eará‐Mirim
5,90%
94,10%
100,00%

Área de E s tudo
11,10%
88,90%
100,00%

Fonte: Pesquisa de Campo, Março/2008.

Tabela 12
Extremoz, Parnamirim, Nísia Floresta e Ceará-Mirim
Procedência da maioria das pessoas que trabalham na atividade turística local
R es pos ta
L ocalidade
Município
O utros Municípios
Não R es pondeu
T otal

E x tremoz
58,10%
32,30%
9,70%
0,00%
100,00%

P arnamirim
63,60%
9,10%
24,20%
3,00%
100,00%

Nís ia F lores ta
61,90%
19,00%
14,30%
4,80%
100,00%

C eará‐Mirim
70,60%
29,40%
0,00%
0,00%
100,00%

Área de E s tudo
62,70%
21,60%
13,70%
2,00%
100,00%

Fonte: Pesquisa de Campo, Março/2008.

Tabela 13
Extremoz, Parnamirim, Nísia Floresta e Ceará-Mirim
Contribuição das Prefeituras Municipais para o desenvolvimento da atividade
turística na localidade
R es pos ta
S im
Não
Não s abe
T otal

E x tremoz
20,00%
80,00%
0,00%
100,00%

P arnamirim
29,00%
61,30%
9,70%
100,00%

Nís ia F lores ta
4,80%
95,20%
0,00%
100,00%

C eará‐Mirim
41,20%
58,80%
0,00%
100,00%

Área de E s tudo
23,20%
73,70%
3,00%
100,00%

Fonte: Pesquisa de Campo, Março/2008.

Tabela 14
Extremoz, Parnamirim, Nísia Floresta e Ceará-Mirim
Ações do Poder Público na localidade
R es pos ta
Q ualificação das P es s oas
G eração de E mpregos
Atração de Inves timentos
C riação de linhas de financiamento
E stímulo à criação de C ons elhos , C ooperativas ou As s ociações
O utras
T otal

Fonte: Pesquisa de Campo, Março/2008.

E x tremoz
28,00%
8,00%
4,00%
0,00%
4,00%
56,00%
100,00%

P arnamirim
21,20%
6,10%
6,10%
3,00%
0,00%
63,60%
100,00%

Nís ia F lores ta
10,50%
5,30%
0,00%
5,30%
5,30%
73,70%
100,00%

C eará‐Mirim
31,30%
31,30%
0,00%
0,00%
0,00%
37,50%
100,00%

Área de E s tudo
22,60%
10,80%
3,20%
2,20%
2,20%
59,10%
100,00%

Tabela 15
Extremoz, Parnamirim, Nísia Floresta e Ceará-Mirim
Consulta da comunidade pelo poder público
R es pos ta
S im
Não
R aramente
Não s abe
T otal

E xtremoz
9,70%
71,00%
12,90%
6,50%
100,00%

P arnamirim
9,10%
78,80%
3,00%
9,10%
100,00%

Nís ia F lores ta
20,00%
65,00%
15,00%
0,00%
100,00%

C eará‐Mirim
17,60%
52,90%
11,80%
17,60%
100,00%

Área de E s tudo
12,90%
69,30%
9,90%
7,90%
100,00%

Fonte: Pesquisa de Campo, Março/2008.

Tabela 16
Extremoz, Parnamirim, Nísia Floresta e Ceará-Mirim
Conhecimento sobre o trabalho realizado pela Secretaria Municipal de Turismo na
localidade de residência
R es pos ta
S im
Não
Não s abe
Não res pondeu
T otal

E x tremoz
12,90%
80,60%
6,50%
0,00%
100,00%

P arnamirim
9,10%
66,70%
21,20%
3,00%
100,00%

Nís ia F lores ta
0,00%
95,20%
4,80%
0,00%
100,00%

C eará‐Mirim
17,60%
76,50%
5,90%
0,00%
100,00%

Área de E s tudo
9,80%
78,40%
10,80%
1,00%
100,00%

Fonte: Pesquisa de Campo, Março/2008.

Tabela 17
Extremoz, Parnamirim, Nísia Floresta e Ceará-Mirim
Avaliação das ações da Secretaria Municipal de Turismo na localidade
R es pos ta
E xcelentes
S atis fatórias
D eficientes
Não s abe
Não res pondeu
T otal

E x tremoz
0,00%
12,90%
58,10%
29,00%
0,00%
100,00%

P arnamirim
0,00%
15,20%
54,50%
30,30%
0,00%
100,00%

Nís ia F lores ta
4,80%
4,80%
42,90%
47,60%
0,00%
100,00%

C eará‐Mirim
0,00%
5,90%
64,70%
17,60%
11,80%
100,00%

Área de E s tudo
1,00%
10,80%
54,90%
31,40%
2,00%
100,00%

Fonte: Pesquisa de Campo, Março/2008.

Tabela 18
Extremoz, Parnamirim, Nísia Floresta e Ceará-Mirim
Avaliação das ações da Secretaria Estadual de Turismo na localidade
R es pos ta
E xcelentes
S atis fatórias
D eficientes
Não s abe
Não res pondeu
T otal

E x tremoz
3,20%
12,90%
58,10%
25,80%
0,00%
100,00%

P arnamirim
0,00%
18,20%
42,40%
36,40%
3,00%
100,00%

Fonte: Pesquisa de Campo, Março/2008.

Nís ia F lores ta
0,00%
28,60%
28,60%
42,90%
0,00%
100,00%

C eará‐Mirim
0,00%
23,50%
35,30%
29,40%
11,80%
100,00%

Área de E s tudo
1,00%
19,60%
43,10%
33,30%
2,90%
100,00%

Tabela 19
Extremoz, Parnamirim, Nísia Floresta e Ceará-Mirim
Conhecimento sobre o PRODETUR
R es pos ta
S im, mas não s ei do que s e trata
S im, s ei o que s ignifica
Nunca ouvi falar
Não res pondeu
T otal

E x tremoz
38,70%
9,70%
51,60%
0,00%
100,00%

P arnamirim
12,10%
9,10%
78,80%
0,00%
100,00%

Nís ia F lores ta
20,00%
5,00%
70,00%
5,00%
100,00%

C eará‐Mirim
23,50%
5,90%
70,60%
0,00%
100,00%

Área de E s tudo
23,80%
7,90%
67,30%
1,00%
100,00%

Fonte: Pesquisa de Campo, Março/2008.

Tabela 20
Extremoz, Parnamirim, Nísia Floresta e Ceará-Mirim
Melhoria das condições de vida da família devido ao turismo
R es pos ta
S im
Não
Não s abe
T otal

E x tremoz
51,60%
48,40%
0,00%
100,00%

P arnamirim
42,40%
57,60%
0,00%
100,00%

Nís ia F lores ta
61,90%
33,30%
4,80%
100,00%

C eará‐Mirim
29,40%
70,60%
0,00%
100,00%

Área de E s tudo
47,10%
52,00%
1,00%
100,00%

Fonte: Pesquisa de Campo, Março/2008.

Tabela 21
Extremoz, Parnamirim, Nísia Floresta e Ceará-Mirim
Melhoria das condições de vida dos moradores de sua localidade devido ao turismo
R es pos ta
S im
Não
Não s abe
T otal

E x tremoz
74,20%
16,10%
9,70%
100,00%

P arnamirim
68,80%
28,10%
3,10%
100,00%

Nís ia F lores ta
81,00%
14,30%
4,80%
100,00%

C eará‐Mirim
76,50%
17,60%
5,90%
100,00%

Área de E s tudo
74,30%
19,80%
5,90%
100,00%

Fonte: Pesquisa de Campo, Março/2008.

22
Extremoz, Parnamirim, Nísia Floresta e Ceará-Mirim
Beneficiados pela atividade turística local
R es pos ta
Moradores
E mpres ários
G es tores P úblicos
T odos
Não s abe
T otal

E xtremoz
22,60%
51,60%
6,50%
12,90%
6,50%
100,00%

P arnamirim
9,40%
56,30%
12,50%
12,50%
9,40%
100,00%

Fonte: Pesquisa de Campo, Março/2008.

Nís ia F lores ta
28,60%
23,80%
33,30%
9,50%
4,80%
100,00%

C eará‐Mirim
29,40%
58,80%
5,90%
5,90%
0,00%
100,00%

Área de E s tudo
20,80%
48,50%
13,90%
10,90%
5,90%
100,00%

Tabela 23
Extremoz, Parnamirim, Nísia Floresta e Ceará-Mirim
Avaliação sobre a influência do turismo na prostituição
R es pos ta
S im
Não
Não s abe
T otal

E x tremoz
22,60%
67,70%
9,70%
100,00%

P arnamirim
18,20%
75,80%
6,10%
100,00%

Nís ia F lores ta
23,80%
76,20%
0,00%
100,00%

C eará‐Mirim
11,80%
88,20%
0,00%
100,00%

Área de E s tudo
19,60%
75,50%
4,90%
100,00%

Fonte: Pesquisa de Campo, Março/2008.

Tabela 24
Extremoz, Parnamirim, Nísia Floresta e Ceará-Mirim
Avaliação sobre a influência do turismo no consumo de drogas da localidade
R es pos ta
S im
Não
Não s abe
T otal

E x tremoz
41,90%
51,60%
6,50%
100,00%

P arnamirim
36,40%
54,50%
9,10%
100,00%

Nís ia F lores ta
47,60%
47,60%
4,80%
100,00%

C eará‐Mirim
29,40%
58,80%
11,80%
100,00%

Área de E s tudo
39,20%
52,90%
7,80%
100,00%

Fonte: Pesquisa de Campo, Março/2008.

Tabela 25
Extremoz, Parnamirim, Nísia Floresta e Ceará-Mirim
Avaliação sobre a influência do turismo no aumento da violência na localidade
R es pos ta
S im
Não
Não s abe
Não res pondeu
T otal

E x tremoz
35,50%
61,30%
3,20%
0,00%
100,00%

P arnamirim
18,20%
78,80%
0,00%
3,00%
100,00%

Nís ia F lores ta
19,00%
81,00%
0,00%
0,00%
100,00%

C eará‐Mirim
5,90%
94,10%
0,00%
0,00%
100,00%

Área de E s tudo
21,60%
76,50%
1,00%
1,00%
100,00%

Fonte: Pesquisa de Campo, Março/2008.

Tabela 26
Extremoz, Parnamirim, Nísia Floresta e Ceará-Mirim
Avaliação sobre a preocupação dos turistas com a preservação do meio ambiente
da localidade visitada
R es pos ta
S im
Não
Não s abe
Não res pondeu
T otal

E x tremoz
45,20%
54,80%
0,00%
0,00%
100,00%

P arnamirim
45,50%
45,50%
6,10%
3,00%
100,00%

Fonte: Pesquisa de Campo, Março/2008.

Nís ia F lores ta
38,10%
61,90%
0,00%
0,00%
100,00%

C eará‐Mirim
41,20%
52,90%
5,90%
0,00%
100,00%

Área de E s tudo
43,10%
52,90%
2,90%
1,00%
100,00%

Tabela 27
Extremoz, Parnamirim, Nísia Floresta e Ceará-Mirim
Forma de participação dos moradores nas discussões e decisões sobre a atividade
turística da localidade
R es pos ta
P es quis as
R euniões
R epres entação dos moradores
Não s abe
Não res pondeu
O utra forma
T otal

E x tremoz
0,00%
16,10%
6,50%
51,60%
3,20%
22,60%
100,00%

P arnamirim
3,00%
15,20%
0,00%
48,50%
3,00%
30,30%
100,00%

Nís ia F lores ta
0,00%
10,00%
0,00%
55,00%
0,00%
35,00%
100,00%

C eará‐Mirim
0,00%
29,40%
0,00%
47,10%
0,00%
23,50%
100,00%

Área de E s tudo
1,00%
16,80%
2,00%
50,50%
2,00%
27,70%
100,00%

Fonte: Pesquisa de Campo, Março/2008.

Tabela 28
Extremoz, Parnamirim, Nísia Floresta e Ceará-Mirim
Outras formas de participação
R es pos ta
C ons elho comunitário
Não há participação
R aramente
T otal

E x tremoz
12,50%
87,50%
0,00%
100,00%

P arnamirim
0,00%
100,00%
0,00%
100,00%

Nís ia F lores ta
0,00%
85,71%
14,29%
100,00%

C eará‐Mirim
0,00%
100,00%
0,00%
100,00%

Área de E s tudo
3,57%
92,86%
3,57%
100,00%

Fonte: Pesquisa de Campo, Março/2008.

Tabela 29
Extremoz, Parnamirim, Nísia Floresta e Ceará-Mirim
Avaliação sobre os espaços de lazer da localidade
R es pos ta
E xcelentes
B ons
R egulares
R uins
P és s imos
Inexis tentes
Não res pondeu
T otal

E x tremoz
6,50%
25,80%
16,10%
12,90%
25,80%
12,90%
0,00%
100,00%

Fonte: Pesquisa de Campo, Março/2008.

P arnamirim
0,00%
21,90%
21,90%
9,40%
15,60%
28,10%
3,10%
100,00%

Nís ia F lores ta
4,80%
14,30%
23,80%
4,80%
9,50%
42,90%
0,00%
100,00%

C eará‐Mirim
11,80%
41,20%
17,60%
5,90%
5,90%
17,60%
0,00%
100,00%

Área de E s tudo
5,00%
24,80%
19,80%
8,90%
15,80%
24,80%
1,00%
100,00%

Tabela 30
Extremoz, Parnamirim, Nísia Floresta e Ceará-Mirim
Espaços da localidade que servem para as práticas de lazer das famílias residentes
R es pos ta
Área de laz er do colégio
B alneário
B ares
C ajueiro
C alçadão
C ampo de futebol
C lubes
E s cola
G inás io
C achoeira
L agoa do B onfim
L agoas
L agoa de Arituba
L agoa de J acumã
L agoa do C arcará
L ogoa de P itangui
Não exis te
Natureza
P arrachos
P raias
P raças
Q uadra de es portes
R io
R ua
T otal

E x tremoz
0,00%
0,00%
6,45%
0,00%
0,00%
3,23%
0,00%
0,00%
0,00%
12,90%
0,00%
19,35%
0,00%
3,23%
0,00%
3,23%
9,68%
3,23%
0,00%
51,61%
0,00%
19,35%
0,00%
0,00%
132,26%

Fonte: Pesquisa de Campo, Março/2008.

P arnamirim
3,03%
9,09%
0,00%
3,03%
0,00%
12,12%
3,03%
0,00%
21,21%
0,00%
0,00%
12,12%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
3,03%
0,00%
0,00%
48,48%
12,12%
3,03%
9,09%
0,00%
139,39%

Nís ia F lores ta
0,00%
0,00%
4,76%
0,00%
0,00%
4,76%
14,29%
0,00%
0,00%
0,00%
4,76%
19,05%
9,52%
0,00%
4,76%
0,00%
14,29%
0,00%
0,00%
57,14%
4,76%
0,00%
0,00%
0,00%
138,10%

C eará‐Mirim
0,00%
0,00%
5,88%
0,00%
5,88%
5,88%
11,76%
11,76%
0,00%
0,00%
0,00%
5,88%
0,00%
5,88%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
5,88%
64,71%
5,88%
11,76%
0,00%
5,88%
147,06%

Área de E s tudo
0,98%
2,94%
3,92%
0,98%
0,98%
6,86%
5,88%
1,96%
6,86%
3,92%
0,98%
14,71%
1,96%
1,96%
0,98%
0,98%
6,86%
0,98%
0,98%
53,92%
5,88%
8,82%
2,94%
0,98%
138,24%

ANEXO 02 – GRÁFICOS: RESULTADOS DA PESQUISA DE CAMPO
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Gráfico 01 - Tempo de Residência
Fonte: Pesquisa de Campo, Março/2008.
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Fonte: Pesquisa de Campo, Março/2008.
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Gráfico 03 - Sexo
Fonte: Pesquisa de Campo, Março/2008
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Gráfico 04 – Estado Civil
Fonte: Pesquisa de Campo, Março/2008.
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Gráfico 05 – Inserção de algum membro da família através do trabalho na
atividade turística
Fonte: Pesquisa de Campo, Março/2008.
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Gráfico 06 - Associações e Cooperativas
Fonte: Pesquisa de Campo, Março/2008.
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Gráfico 07 – Insatisfação com a atividade turística e com os turistas que visitam
a localidade
Fonte: Pesquisa de Campo, Março/2008.
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Gráfico 08 – Contribuição do turismo para o aumento dos problemas ambientais
da localidade
Fonte: Pesquisa de Campo, Março/2008.
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Gráfico 09 – Avaliação dos turistas em relação à preocupação em manter a
localidade limpa
Fonte: Pesquisa de Campo, Março/2008.
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Gráfico 10 – Membro da família que deixou de freqüentar algum espaço de lazer
da localidade depois da apropriação do turismo
Fonte: Pesquisa de Campo, Março/2008.
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Gráfico 1 – Espaços que deixaram de ser freqüentados depois da apropriação do
turismo
Fonte: Pesquisa de Campo, Março/2008.

