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RESUMO

A gênese desta pesquisa partiu da reflexão acerca das dinâmicas espaciais do capital
e para o capital. A expansão e a incorporação de territórios pelo capital nos revelam,
em parte, as estratégias do modo de produção capitalista, as quais se evidenciam na
busca por condições de acumulação, ampliando as alternativas do uso do território que
ocorre de forma seletiva e desigual. Verificamos neste trabalho os mecanismos que o
capital se vale para impor suas práticas através da estrutura fundiária e da valorização
do mercado de terras, significando, no nosso entendimento, que a reprodução das
desigualdades acontece, muitas vezes, através da especulação fundiária acentuada
com a rápida valorização dos terrenos. Para tanto, o recorte espacial será a
comunidade de Sibaúma, pertencente ao Município de Tibau do Sul, localizado no
Estado do Rio Grande do Norte. É um espaço rural que vem, paulatinamente, se
transformando através do advento de características urbanas, em face da associação
de investimentos públicos e privados, tanto nacionais, como internacionais. Através de
observações empíricas, em Sibaúma, constatamos estratégias de expansão,
incorporação e apropriação de territórios pelo capital. Como conseqüência de tal
prática, está ocorrendo a valorização de terras e a presença de um processo de
segregação sócio-espacial, através do estímulo à abertura de novos loteamentos,
principalmente, para construção de segundas residências e empreendimentos
turísticos, visando o atendimento de uma demanda de nível socioeconômico mais
elevado. As áreas, ainda, disponíveis em Sibaúma, constituem-se em reserva de valor
para realização da renda capitalista, sendo, portanto, mais um mecanismo de
reprodução do capital. Neste sentido, para estudarmos as transformações sócioespaciais, provocadas pela valorização do espaço, recorreremos ao projeto do espaço
social pensado por Santos (2006), através da perspectiva da produção capitalista do
espaço, mediante a compreensão do processo histórico de formação, dos mecanismos
e das ações dos atores sociais que produzem e consomem o espaço.

Palavras-chave: comunidade, valorização do mercado de terras, incorporação de
território, segundas residências, empreendimentos turísticos.
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ABSTRACT

The genesis of the research emerges from reflection about the space dynamics of
the capital and to the capital. The expansion and the incorporation of territory for
capital reveal, in part, strategies of the capitalism production way, which shows the
search for accumulation conditions, expanding the alternatives of territory use that is,
nowadays, selective and uneven. The present work verified the mechanisms where
the capital imposes its practices through the agrarian structure and the valuation of
land market, meaning, in our knowledge, that the reproduction of inequalities is
showed, many times, by the wide land speculation and the fast land valuation. For
this, the snip space will be the Sibaúma community, belonging to Tibau do Sul
district, located in Rio Grande do Norte state. It‟s a rural area that has, gradually,
changing through the advent of urban characteristics, given the association of public
and private investments, both domestic and international. Through the empirical
observations, inside the Sibaúma community, it was found expansion strategies,
incorporation and appropriation of territory by capital. As a result of this practice, it‟s
occurring the land valuation and the presence of a process of socio-spatial
segregation, through the encouraging the opening of new subdivisions, mainly for
construction of second homes and tourism enterprises in order to meet the demand
of a higher socioeconomic level. The areas still available in Sibaúma, constitute into
a reserve of value for the achievement of capitalist rent, being a mechanism of
capital reproduction. In this way, to studying the socio-spatial transformations,
caused by spatial valuation, we turn to the project of social space designed by
Santos(2006), from the perspective of capitalist production of space, by
understanding the historical process of formation, the mechanisms and the actions of
social actors that produce and consume space.

Key-words: community, land market valuation, corporation of territories, second
home, touristic enterprise.
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INTRODUÇÃO

A comunidade de Sibaúma tornou-se uma extensão territorial de Pipa, distrito,
também, pertencente ao Município de Tibau do Sul, no Rio Grande do Norte em
decorrência da expansão urbana da segunda. Sendo assim, dado o recorte espacial
que escolhemos para construir nossa pesquisa, é de fundamental importância
verificarmos a relação entre Sibaúma e Pipa, uma vez que as transformações do
espaço de Sibaúma estão diretamente relacionadas com o turismo intenso de Pipa.
O crescimento de Pipa vem se verificando em função de interesses turísticos
em face da sua localização privilegiada no litoral potiguar caracterizado como um
lugar onde o sol, o mar e o clima proporcionam cenários perfeitos para o lazer e o
descanso. É um lugar divulgado no mundo inteiro e seus territórios foram (re)
construídos e transformados para novos usos e para novos agentes sociais. É
caracterizado por crescente construção de hotéis, pousadas, restaurantes, bares,
shopping e resort e segundas residências, que ocupam áreas antes habitadas pela
população nativa.
No entanto, podemos observar nitidamente, através das formas como foram
realizadas as construções em Pipa que a urbanização desta área foi consumada de
maneira desordenada. Assim sendo, já se torna notório a falta de espaços para
construções, seja para empreendimentos turísticos, para moradia ou mesmo para
outros fins, principalmente, com vista para o mar. Como resultado, observarmos a
anexação de outros territórios vizinhos, como é o caso de Sibaúma. Desta forma, o
território da comunidade transforma-se em um mercado ideal através da apropriação
de terras pelo capital.
Portanto, o turismo, em Pipa, assume o papel de comando na reprodução do
espaço, promovendo uma forte distinção entre áreas, mudando todas as formas
tradicionais de trabalho, que se operam naquele espaço, tido em tempos pretéritos
como comunidade de pescadores, com pouco ou quase nenhum valor econômico,
onde a tranqüilidade reinava, não havendo problemas ambientais e sociais graves e
os “donos” do lugar era a população nativa (ARAÚJO, 2002).
Notamos que, em Sibaúma, o processo não está sendo “diferente”, porquanto,
investidores têm implementado projetos de desenvolvimento turístico, remetendo-se
à Pipa, como exemplo. Decorreu deste posicionamento o advento do Projeto
“Novapipa” que está sendo encaminhado para Sibaúma. A comunidade, por tais
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razões, está sendo conduzida, de modo a considerar, que o advento do turismo e os
serviços dele decorrentes, trarão benefícios à referida, através da melhoria das
condições empregatícias e de renda.
Assim, tomamos como objeto de estudo a comunidade de Sibaúma. Foi
possível constatarmos que há, através do mercado de terras, um significativo
interesse econômico, enquanto as questões sociais não estão sendo contempladas
devidamente. Observamos que a população local tem abdicado das atividades
tradicionais, antes desenvolvidas, optando por trabalhos sazonais de baixa
remuneração, em virtude das transformações, que ora são identificadas na área em
apreço. Constatamos a valorização das terras e, conseqüentemente, muitos terrenos
estão sendo comprados como reserva de valor. A área costeira já foi, praticamente,
adquirida, dando lugar, principalmente, às segundas residências ou está segurada
como reserva de valor.
Portanto, verificamos transformações neste espaço, pois, este passa por
processos indicadores de novos diferentes usos. Por exemplo, a área costeira da
comunidade que servia a população local para pesca, lazer e moradia, hoje, serve à
população externa, a qual detém novos objetivos e propósitos muito diversos da
população tradicional supracitada. Dentro dessa perspectiva, Santos (1991, p. 70)
afirma que:

[...] As formas envelhecem por inadequação física, quando, por exemplo,
ocorre o desgaste dos materiais. Já o envelhecimento social corresponde
ao desuso ou desvalorização, pela preferência social de outras formas,
permitindo que haja uma mudança brutal de uso.

Além de tais questões, o estudo buscará compreender a valorização do
território da comunidade de Sibaúma, a partir das transformações fundiárias e da
especulação imobiliária. Ali estão sendo realizados novos loteamentos, cujos
terrenos são vendidos para a construção de segundas residências, para outros
propósitos turísticos ou mesmo como reserva de valor. Além disso, a análise
incorporará como o Estado, via infra-estrutura, vem interagindo com o mercado e
com os demais agentes que atuam na reestruturação do território. A especulação,
decorrente da aludida valorização das terras, não tem gerado emprego e serviços à
população. A parceria entre o Poder Público e a iniciativa privada, no que tange à
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produção do espaço, além de potencializar os mecanismos do capital, ainda
colabora para intensificar os prejuízos que, atualmente, envolvem a população local.
Para compreendermos as relações de poder, as transformações, as
incorporações e apropriações que estão ocorrendo no território em questão, teremos
que averiguar a atuação dos sujeitos envolvidos no processo de reconstrução do
espaço de Sibaúma. Esta comunidade era, precedentemente, conhecida como um
reduto de negros fugitivos da escravidão, no qual os mesmos desenvolviam suas
atividades, tradições e crenças, numa perspectiva isolada. Atualmente, Sibaúma
transformou-se, significativamente, pela sua proximidade com Pipa, constituindo-se,
hoje, em um lugar de segundas residências e outros interesses turísticos, conforme
já lembrado.
Portanto, tendo em vista o que acima foi consignado, as questões a serem
trabalhadas na pesquisa são: como está, atualmente, o mercado de terras em
Sibaúma e como atuam os agentes envolvidos neste mercado? Como tais agentes,
entre si, se relacionam? Qual é o significado, para o local em tela, do projeto
nomeado “Novapipa”? A hipótese é que o modo de produção, a apropriação, a
reprodução e o consumo do espaço de Sibaúma, seguem os interesses do capital
hegemônico

e

as questões

sociais,

culturais

e

ambientais

estão

sendo

negligenciadas.
Assim, o objetivo geral deste trabalho é verificar como se processa a lógica de
expansão, incorporação e apropriação do território em Sibaúma, isto é, constatar a
natureza das relações sociais de produção que estão contidas no processo de
reestruturação territorial da referida, através dos atores que aí operam.
Para responder a problemática da pesquisa foram determinados os seguintes
objetivos específicos:
a) Discutir em que medida a valorização e a especulação de terras desestrutura
a comunidade local.

b) Verificar as transformações fundiárias da comunidade e seus reflexos na
dinâmica sócioespacial.

c) Analisar as proposições e desdobramentos dos investimentos turísticos e as
conseqüências das segundas residências na comunidade.
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Contemporaneamente, não só os espaços complexos evidenciam mudanças,
mas espaços cada vez mais distantes e opacos são incorporados à lógica espacial
capitalista.
Desvendar a dimensão territorial, compreender como se dá a valorização, a
produção e o uso dos territórios, incorporados à lógica capitalista de acumulação é
acompanhar as transformações dos territórios ao longo do tempo e ascultar as
razões de tais mudanças. Entretanto, a escolha da temática, além de ser instigante
e atual é, altamente, importante para compreensão do movimento da sociedade
como um todo, através da perspectiva da produção social do espaço.
A escolha da comunidade de Sibaúma, como recorte espacial da nossa
pesquisa, se deu pela notoriedade da questão fundiária e da especulação
imobiliária, do processo de valorização de suas terras, da incorporação territorial
feita pelo capital e de processos de conflitos entre os de dentro da comunidade e os
de fora.
Para estudarmos o processo de produção do espaço e suas implicações
socioespaciais, é necessário, compreendermos o lugar a partir do global e este a
partir do lugar.
Santos (1997) coloca que o movimento nos lugares se dá como resultado das
relações entre um determinado lugar e fatores longínquos, vetores provindos de
outros lugares, relações globais, das quais o lugar é o suporte. Ainda, de acordo
com o autor, o estudo do local assume um importante papel, com a finalidade de
compreender como as diferentes maneiras de um mesmo modo de produção se
desenvolvem em distintas regiões do globo, dadas pelas suas especificidades. É
indispensável o entendimento do que é a vida nas diferentes regiões, de seus
funcionamentos específicos, de suas especializações, de suas relações, enfim, de
seu arranjo particular, sempre em movimento (SANTOS, 2006).
Assim sendo, o autor pondera que as verticalidades são características da
modernidade, dotadas de racionalidade e impostas aos mais diversos e longínquos
lugares. São as ações dos agentes hegemônicos que se dão sobre os objetos
criados para dar respostas as suas próprias exigências. Essa tendência, no sentido
de uma união vertical dos lugares, produz espaços diferentes em função da
organização social, política, econômica e cultural. Já as horizontalidades se dão a
partir das ações, localmente, produzidas a serviço do interesse coletivo e não a
serviço do grande capital, como acontece com a verticalidade (SANTOS,1997).
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Portanto, acreditamos que através desta pesquisa, identificaremos problemas
causados pela produção do espaço capitalista, através da incorporação e
apropriação territorial, em Sibaúma. Procuraremos analisar vários processos
socioespaciais no território em tela, ou seja, a valorização do solo urbano, os
problemas fundiários e a inclusão precária. Além disso, a segregação sócio-espacial,
que segundo nossas observações, emergem em Sibaúma, constitui-se, quanto a
sua investigação, num dos grandes desafios da pesquisa social contemporânea. Na
comunidade de Sibaúma essa segregação sócio-espacial se dá por uma separação
entre as segundas residências e empreendimentos turísticos, reservadas às
camadas sociais mais privilegiadas e as moradias da população local.
Portanto,

tornar-se-á

imprescindível

que

haja,

uma

reflexão

mais

aprofundada sobre os processos de configuração territorial, feitos pelo e para o
capital, através da associação do público com o privado.
Para que os objetivos dessa dissertação sejam respondidos, organizamos o
presente trabalho da seguinte maneira: no primeiro capítulo apresentaremos os
fundamentos teórico-metodológico que guiaram sua execução.
No segundo capítulo, discutiremos, especificamente, a comunidade de
Sibaúma, ou seja, apresentaremos um resgate histórico do processo de formação da
comunidade. Em seguida, contextualizaremos a referida dentro da lógica de
anexação e incorporação de territórios e mostraremos como se encontra a
comunidade no tempo presente com o advento do turismo.
No terceiro capítulo, analisaremos a situação fundiária no recorte territorial da
pesquisa, a partir da reconstituição da sua estrutura fundiária, com o apoio de
diferentes fontes documentais: cartoriais, literatura disponível, entrevistas com a
população

local

e

investidores

de

projetos

fundiários

na

localidade.

Caracterizaremos as segundas residências e os investimentos turísticos da área de
estudo. Estudaremos, ainda, os conflitos decorrentes dos empreendimentos
turísticos, em especial o Novapipa, o qual significará a viabilização da exploração
turística de Sibaúma e a obtenção de lucros. Tais análises permitirão discernir as
principais contradições sociais, sobretudo, no que tange à presença de áreas de
pobreza e riqueza em um mesmo recorte espacial. Além disso, permitirá a
compreensão de como se dá a especulação imobiliária crescente na localidade.
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CAPÍTULO 1 - AS CONTRADIÇÕES DO ESPAÇO GEOGRÁFICO

A problemática acerca do espaço geográfico tem ocupado um grande número
de estudos, contribuindo para a criação de um arcabouço teórico-conceitual, capaz
de orientar os geógrafos, na tarefa de elucidar o mundo real. No entanto, é
importante deixar claro que não pretendemos esgotar tudo que foi dito sobre o
conceito de espaço geográfico. Apenas faremos breves considerações sobre o
espaço, com base em aportes teóricos que consideram o espaço como um processo
social e histórico e como uma realidade material e imaterial. Para tanto,
recorreremos às discussões de Lefebvre (1991, 2001 e 2006), Soja (1993),
Gottdiener (1997) e de Santos (1979, 1991, 1996, 1997 e 2006) sobre o espaço
geográfico, pois, de acordo com a temática a ser desenvolvida, faz-se necessário
entender o conceito de espaço na sua totalidade.
Para o começo de nossas discussões é importante salientar que somente em
1960 o espaço obteve lugar nos debates da teoria social, conforme destaca Soja
(1993). O espaço era tratado como morto, o fixo, o não dialético, o imóvel. O tempo,
ao contrário, era a vida, a riqueza, a dialética. A concepção de espaço, como
produto social, não era discutida, havendo poucos avanços nessa vertente. Somente
no fim do século XX houve a reafirmação sobre a importância interpretativa do
espaço no pensamento crítico contemporâneo.
Lefebvre foi um dos primeiros autores a reafirmar o espaço na teoria social
crítica, contribuindo para uma interpretação materialista da espacialidade. Dessa
forma, contribuiu, enormemente, para o surgimento de uma geografia humana
crítica, em resposta ao positivismo, teoricamente, reducionista (SOJA, 1993).
O espaço intervém na própria produção: na organização do trabalho,
transportes, fluxos de matérias-primas, de energias e redes de repartição de
produtos. Todavia, o espaço é produto – produtor, fazendo parte diretamente das
relações de produção e das forças produtivas. O espaço é ao mesmo tempo o local
geográfico da ação e a possibilidade social de engajar-se na ação. Portanto, não
pode ser concebido como passivo e vazio (LEFEBVRE, 2006).
A prática social de uma sociedade engendra seu espaço; ela o põe e o
supõe, numa interação dialética: ela o produz lenta e seguramente,
dominando-o e dele se apropriando. Para a análise, a prática espacial de
uma sociedade se descobre decifrando seu espaço (LEFEBVRE, 2006, p.
47).
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Assim, o espaço é meio e condição das realizações da sociedade que o
produz. Apresenta-se, simultaneamente, como contingente e condicionador das
relações de produção. Assim sendo, espaço e sociedade são indissociáveis, uma
vez que a sociedade tem uma dimensão espacial, assim como o espaço constitui
uma dimensão da sociedade (LEFEBVRE, 2006).
O que leva Soja (1993, p.158) a ponderar que “a vida social deve ser vista
como formadora do espaço, produtora e produto da espacialidade”, não havendo,
portanto, possibilidades de compreender uma dada formação social sem considerar
o espaço.
Para tanto, o autor propõe que para além do materialismo histórico, deve
haver um materialismo geográfico, pois, hoje em dia, mais do que o tempo, o espaço
oculta o entendimento da realidade, sendo preciso desvendá-lo.
O espaço é conflituoso e dialético, nele se realizando as relações de
produção. É esse espaço que revela as contradições múltiplas. “Contradições que
deveriam ser reveladas, para nos permitir ver o que está por trás do véu espacial”
(LEFEBVRE apud SOJA, 1993, p. 65).
A ordem espacial controla as contradições inerentes ao capitalismo. A própria
sobrevivência do capitalismo está baseada na produção e ocupação distintas de um
espaço, derivando para um desenvolvimento, geograficamente, desigual. Portanto,
através do espaço, o capitalismo reforça as relações sociais necessárias a sua
sobrevivência (LEFEBVRE, 2006).
Em todas as escalas geográficas, do global ao local, a organização espacial
da sociedade foi sendo reestruturada para atender às exigências do capital, para
abrir novas possibilidades de lucratividade, descobrir e manter o controle e estimular
a produção e o consumo crescente. O capitalismo mantém o desenvolvimento
geográfico desigual, que é necessário a sua própria sobrevivência . A sobrevivência
do capitalismo tem dependido da ocupação distinta de espaços, que são
fragmentados, homogeneizados e hierarquizados (SOJA, 1993).
Segundo Gottdiener (1997, p.129) as concepções de Lefebvre asseveram que
o espaço possui um conteúdo político-econômico que permeia as relações sociais.
Além de haver um espaço de consumo coletivo, há, também, o consumo de espaço
ou o próprio espaço como objeto de consumo. Segundo o autor, isso pode ser muito
bem exemplificado, com o turismo, em que o próprio espaço é consumido para
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alocação de objetos direcionados a atividade turística, devido às atratividades
naturais. Assim, o espaço construído pelo turismo, a partir de seus objetos, pode ser
convertido em mercadoria, juntamente com a terra.
De acordo com esse pressuposto considera que o espaço enquanto
mercadoria:
Tem ao mesmo tempo uma realidade material e uma propriedade formal
que o capacita a encerrar a realidade material de outras mercadorias e suas
relações sociais. Exatamente como outras mercadorias, ele representa ao
mesmo tempo um objeto material e um processo que envolve relações
sociais. Ao contrário de outras mercadorias, ele recria continuamente
relações sociais ou ajuda a reproduzi-las; além disso, elas podem ser as
mesmas relações que ajudaram a produzi-lo no primeiro local
(GOTTDIENER, 1997, p. 133).

Contudo, precisamos evidenciar que o espaço, enquanto mercadoria é
estruturado e manipulado pela classe capitalista. Esses valores podem ser criados
tanto por fatores políticos, como culturais e se constitui em uma dimensão
fundamental para a compreensão da realidade (GOTTDIENER, 1997).
No que concerne a estrutura espacial, Santos (1996) em sua obra “Por uma
Geografia Nova” dá uma grande contribuição, no esforço de romper com a corrente
tradicional e teorético-quantitativa. Firmou críticas fundamentadas no materialismo
histórico e dialético, criando a concepção de Espaço Social através da “formação
sócio-espacial”, afirmando, através desta perspectiva, uma indissociabilidade entre
espaço e sociedade, conduzindo a análise do espaço, segundo uma problemática
que privilegia a totalidade social (SANTOS, 1996).
A contribuição de Santos se dá a partir da premissa de que a natureza social
do espaço decorre da própria necessidade de ordem física do homem. “A promoção
do homem animal a homem social deu-se quando ele começou a produzir. Produzir
significa tirar da própria natureza elementos indispensáveis à reprodução da vida”
(SANTOS, 1996, p.162). O homem começa a produzir, quando em sua mente, antes
mesmo de produzir, já tem um objetivo para o que produzir, isto é, já possui
resultados preestabelecidos. A partir dessa premissa, estabelece uma discussão
entre espaço natural e espaço social. No primeiro, as obras são criadas pela própria
natureza, não há trabalho na sua constituição, é um espaço anterior ao espaço
social. Este se caracteriza pela intervenção e transformação do espaço pelo homem
em uma segunda natureza, ou seja, o homem modifica a natureza segundo um
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projeto estabelecido em sua mente, produzindo, assim, o espaço social, sinônimo de
espaço geográfico. Cada espaço, dessa forma, assume características do modo de
produção que lhe deu origem, pois, o modo de produzir mantém nítida relação com
as formas de organização social, política, econômica e cultural. Assim sendo, o
processo de produção do espaço é, intrinsecamente, relacionado ao modo, ao qual
os homens produzem as condições materiais e culturais necessárias a sua
sobrevivência: “o espaço é matéria trabalhada por excelência” (SANTOS, 1996,
p.137).
Não há produção que não seja produção do espaço, não há produção do
espaço que se dê sem trabalho. Viver é para o homem produzir espaço.
Como o 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, 1996, p. 88).

Uma sociedade só se torna concreta a partir do espaço que ela produz. Além
disso, o espaço só é inteligível através do movimento da sociedade. Assim sendo,
não há sentido considerarmos sociedade e espaço como se fossem realidades
independentes. Dessa forma, além da estrutura econômica, política e ideológica,
existe, também, a estrutura espacial (SANTOS, 1996).
O espaço não depende somente da estrutura econômica como muitos,
erroneamente, pensaram e ainda pensam. Outras influências interferem na
organização do espaço, sendo notória, a dimensão política. Um bom exemplo disso
é quando o Estado toma a decisão de reordenar o território para assegurar sua
soberania (SANTOS, 1996).
O Estado, hoje, se apresenta como sendo intermediário entre o modo de
produção, entre as forças externas e internas (SANTOS, 1996).
Cabe-lhe decidir a abertura para a entrada das inovações, dos capitais e
dos homens e assim ele se torna responsável pelas conseqüências de sua
cumplicidade ou de sua resistência em relação aos interesses do sistema
capitalista mundial (SANTOS, 1996, p. 181).

Todavia, o espaço deve ser considerado como um conjunto de relações
realizadas através das formas, funções, estrutura e processo, sem dissociá-los,
atentando para questão da totalidade, pois, através das formas (espaço construído)
e das funções (que dão significado social as formas) podemos visualizar processos
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presentes e passados e suas estruturas, ou seja, o modo de organização daquele
espaço, naquele momento e em tempos passados. O espaço não desfaz suas
formas por completo, alguns processos se adaptam a estruturas preexistentes e
outros criam novas formas. Assim sendo, as formas são tanto um resultado como
uma condição para os processos (SANTOS, 1996).
O espaço se define como um conjunto de formas representativas de
relações sociais do passado e do presente e por uma estrutura
representada por relações sociais que estão acontecendo diante dos olhos
e que se manifestam através de processos e funções. O espaço é, então,
um verdadeiro campo de forças cuja aceleração é desigual. Daí porque a
evolução espacial não se faz de forma idêntica em todos os lugares
(SANTOS, 1996, p. 122).

No entanto, somente através da unicidade espaço-tempo é que há
possibilidades de acompanharmos os processos e os estágios de desenvolvimento
das formações espaciais. Tempo e espaço possui um movimento único, ambos se
encontram na materialidade. Porém, a noção de espaço-tempo, como categoria de
análise geográfica, sempre foi objeto de inúmeras confusões, pois, a simples filiação
com a história de um fenômeno, não basta. É preciso levar em consideração, entre
outras coisas, a idade das formas que caracteriza determinado espaço em períodos
diferentes. Portanto, somente através da análise conjunta da forma, função,
estrutura e processo, podemos analisar o espaço em suas múltiplas dimensões
(SANTOS, 1996).
O espaço organizado reproduz as características do modo de produção que
lhe originou, revelando através das paisagens, as relações técnicas e sociais que
comandaram determinado momento da produção humana (SANTOS, 1996).
A nova estrutura de acumulação tem um efeito concreto sobre a organização
do espaço, visto que ela agrava as disparidades tecnológicas e organizacionais
entre os lugares e acelera o processo da concentração econômica e geográfica
(SANTOS, 1996).
“O espaço é formado por um conjunto indissociável, solidário e também
contraditório, de sistemas de objetos e sistemas de ações, não considerados
isoladamente, mas como o quadro único no qual a história se dá” (SANTOS, 2006,
p. 63). O espaço se transforma a partir dos objetos e ações. Os objetos incitam
ações e estas incitam objetos, dando dinamicidade ao espaço e transformando-o.
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Os objetos compõem a materialidade do espaço constituído pelas ações, exercendo
funções que, dotadas de significados, vão além da materialidade (SANTOS, 2006).
A ação pressupõe objetivo, projetos, intencionalidades, possibilidades e meios
para sua execução, pois, advêm da natureza humana, do trabalho social individual
ou coletivo. Integra o reino das idéias, das crenças e das paixões. Compreende as
racionalidades impostas pelos agentes produtores de espaço, como o Estado, os
agentes imobiliários, a empresas em geral e os setores da população,
principalmente, os com poder aquisitivo maior que, portanto, possuem maior poder
de escolha quanto à sua moradia, lugar de lazer e trabalho. Essas ações se dão por
meio da ideologia, que procura cada vez mais, brutalmente, se impor para amparar o
sistema capitalista (SANTOS, 2006).
O espaço é, hoje, constituído por uma gama de objetos artificiais, por
intermédio das técnicas. Essas são um fenômeno histórico, parte constituinte e
transformadora dos territórios. Com o processo de globalização, o capitalismo
acelerou a internacionalização das técnicas, as quais estão presentes em todos os
lugares, de forma direta ou indireta (SANTOS, 2006).
Assim sendo, em momentos diferentes, novos objetos são criados,
dependendo da intencionalidade dos agentes hegemônicos. Portanto, o espaço está
sempre mudando de significações, sendo a síntese entre conteúdo social e formas
espaciais (SANTOS, 2006).
No período atual, o motor dessa divisão, tornada internacional, é a
informação. Esta, ocorrida de forma instantânea, distingue os lugares, uma vez que
alguns tornam-se mais apropriados aos usos do capital hegemônico, devido à sua
densidade técnica ou por se apresentarem promissores a alguma atividade gerida
pelo capital. Desta forma, os lugares se distinguem pela sua capacidade de oferecer
maior rentabilidade. Assim sendo, os lugares tendem a tornar-se, cada vez mais,
especializados, não mais devido aos seus recursos naturais, como em outras
épocas, mas, sim, devido às densidades técnicas e às ações sobre elas (SANTOS,
2006).
Assim, há a existência de uma divisão do trabalho que gera conflitos e
disputas entre o Estado e o mercado. As empresas passam a competir entre si, criase uma busca incessante pelo lucro e pelo favorecimento de seus próprios
interesses. Portanto, a divisão do trabalho está sempre em mudança. Lugares com
pouco dinamismo podem se apresentar promissores e vice-versa, dependendo da
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intencionalidade dos capitais hegemônicos e do que eles têm a oferecer (SANTOS,
2006). Desta forma, a luta pelo uso do espaço favorece as grandes empresas.
Portanto, com a emergência do período técnico-científico-informacional, a
união da técnica e da ciência, criou sistemas técnicos invasores, que se impõem,
tornando-se, praticamente, inevitáveis. Como resultado, os lugares passam a se
comunicar, em face da conquista da velocidade, permitindo um deslocamento mais
rápido das coisas, entre os lugares e as idéias. Assim, em cada lugar aumenta o
número e a freqüência dos eventos (SANTOS, 2006).
Antes dos anos 70 (do século passado) eram, apenas, as cidades que
sofriam modificações, acréscimos, cada vez mais sofisticados. No entanto, hoje, o
campo, também, é alvo de transformações. O mundo rural passou a conviver com
características que se davam, somente, nos espaços urbanos, tornando-se difícil,
hoje, distinguir, muitas vezes, o que é urbano e o que é rural (SANTOS, 2006).
A evolução técnica dos meios de transportes e comunicação diminuiu as
distâncias entre os lugares, em escala planetária, isto é, aumentou a mobilidade
espacial, contribuindo para a rearrumação dos espaços. Desta maneira, o capital
passou a ter um maior poder de circulação e, com isso, de escolha. O referido
seleciona os lugares que se mostram como vantajosos ou promissores,
incorporando-os às lógicas capitalistas (SANTOS, 2006).
As diferenças entre os lugares são o resultado do arranjo espacial dos
modos de produção particulares. O valor de cada local depende de níveis
quantitativos e qualitativos dos modos de produção e da maneira como se
combinam. Assim, a organização local da sociedade e do espaço reproduz
a ordem internacional (SANTOS, 1979, p. 14).

Para tanto, o espaço torna-se, cada vez mais, dinâmico, devido ao aumento
dos capitais fixos (estradas, portos, terra arada, etc.). Paralelamente, aumenta a
necessidade e a importância dos fluxos e a necessidade de movimento. Somente,
através do movimento do conjunto, isto é, do todo, é que podemos, corretamente,
valorizar cada parte e analisá-la para, em seguida, reconhecer, concretamente, o
todo. “A totalidade é o conjunto de todas as coisas e de todos os homens, em sua,
realidade, isto é, em suas relações, em seu movimento” (SANTOS, 2006, p. 116).
Mas, “a totalidade de uma realidade é fugaz, está sempre se desfazendo para voltar
a se fazer. O todo é algo que está sempre buscando renovar-se, para se tornar, de
novo, outro todo” (SANTOS, 2006, p. 117).
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Pelo exposto, observamos que Santos (2006), através das suas reflexões,
nos mostra como o trabalho e as técnicas, nos indicam como o território é usado:
como, onde, por quem, por que e para quê? As técnicas incluem as formasconteúdos, porque as épocas ganham distinção pela forma de fazer. É, portanto,
através do uso das técnicas que o espaço muda suas formas e suas relações. É,
assim, um fazer-se permanente. Desta forma, o território está sempre se
organizando

de

maneiras

diversas,

de

acordo

com

as

necessidades

e

intencionalidades dos homens. É o resultado das ações dos homens sobre o próprio
espaço. Por isso, Santos (2006) coloca que só é possível compreender a sociedade
através de seu próprio espaço.
Assim, o espaço evidencia tanto elementos materiais como imateriais, se
coloca como um importante instrumento para compreensão dos conflitos e
estratégias dos distintos atores que o produzem. Sendo assim, não é somente o
Estado, mercado e turistas que produzem os espaços relativos aos fazeres
turísticos, mas também as comunidades que vivem nesses lugares. É com base
nesse escopo teórico, aqui, apresentado, que daremos encaminhamento à nossa
pesquisa.

1.1 TURISMO E ESPAÇO

Atualmente, o turismo se expande pelo mundo, estendendo-se para regiões
periféricas. É considerado, como uma atividade econômica promissora no processo
de reprodução do capital por meio do consumo do espaço (FALCÃO, 1999).

Trata-se de uma nova organização, no nível da produção, que define uma
divisão internacional do trabalho e que estabelece um conjunto novo de
relações e de serviços, mediante fluxos de pessoas, de tecnologias, de
informações, de capitais etc. Estes fluxos realizam-se por meio de um
conjunto de redes diversas que constituem a base das novas formas de
organização e produção do espaço (FALCÃO, 1999, p. 64).

O turismo apresenta-se como uma das mais novas formas de acumulação do
capital, produzindo novas materialidades no espaço, de forma contraditória, pelos
diversos agentes envolvidos, ou seja, Estado, empresas, residentes e turistas.
Sendo assim, compreender essa dinâmica significa entender as relações produtivas
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do espaço e o exercício de poder do Estado, das classes empresariais e
trabalhadoras em movimento e conflito (CORIOLANO, 2005).
Viagem sempre existiu, desde a origem do homem, mas, o turismo não. Este
é uma invenção do capitalismo. O turismo é um fenômeno dos tempos modernos.
Data do momento em que o homem descobre o prazer de viajar, o lazer, quando
recebe o direito às férias remuneradas. “O ato de viajar deixa de ser por
necessidade e passa a ser uma forma prazerosa de busca da felicidade, uma busca
pelo novo, o diferente, a satisfação de diversos prazeres que vão do luxo ao
consumo” (CORIOLANO, 2005, p. 43).
A atividade turística cria espaços para novas formas de consumo, que podem
oferecer boas oportunidades para a acumulação. Assim sendo, segue a lógica do
capital, se apropriando dos espaços e dos recursos neles contidos, apresentando-os
como atrativos transformados em mercadorias. Muitos territórios passam a ser
dominados pelo turismo por oferecerem atrativos para a demanda, ou seja, para os
gestores e operadores turísticos, oportunidades de investimentos, retirados da renda
da terra e da mais-valia do trabalho humano (CORIOLANO, 2005).
Dessa forma, o turismo, como mencionado anteriormente, sendo uma
atividade do capital, apresenta uma incontestável capacidade de organizar
sociedades inteiras e de condicionar o (re)ordenamento de territórios para sua
realização (CRUZ, 2001).
A crescente importância econômica do turismo é causa e conseqüência de
sua ampliada necessidade de intervenção espacial: “[...] é a única entre as
atividades modernas que consome, elementarmente, o espaço” (CRUZ, 2001, p. 8).

A permanente necessidade de criação de novos produtos e,
conseqüentemente, da expansão do mercado de consumo - característica
do período de acumulação flexível do capital – faz do mercado um agente
importante da apropriação de territórios para o uso do turismo, ou seja, de
sua transformação em produtos turísticos (CRUZ, 2001, p. 21).

De acordo com a premissa supracitada, é relevante considerar um diferencial
na atividade turística, isto é, todos os lugares são, potencialmente, turísticos, já que
a atividade turística dos lugares é uma construção cultural e histórica, conferindo-lhe
uma competência maior do que qualquer outra atividade econômica de distribuir,
espacialmente, a riqueza (CRUZ, 2006).
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A atividade econômica do turismo exacerba o valor de troca do espaço em
detrimento do seu valor de uso e, assim compreendido – como mercadoria
– o espaço está sujeito à mesma coisificação e fetichização que recaem
sobre as mercadorias de um modo geral (CRUZ, 2007, p. 30).

O turismo, no processo de transformação dos territórios, para seu uso, é dado
por sua capacidade de criar, de transformar e, inclusive, de valorizar,
diferentemente, espaços que tinham um menor valor, no contexto da lógica de
produção, como ocorre com a comunidade de Sibaúma que em tempos pretéritos
possuía pouco ou quase nenhum valor econômico. Sendo assim, ressaltamos que o
turismo, hoje, representa uma importante forma de reprodução do capital (NICOLAS,
1996 apud CRUZ, 2007).
Desse modo, o turismo é, muitas vezes, a causa principal do consumo e
valorização do espaço e, freqüentemente, transforma objetos naturais, em objetos
de consumo. Assim sendo, o turismo torna-se um grande setor de investimento e
lucro, colaborando com a especulação imobiliária, estratégia capitalista fortemente
verificada na nossa área de estudo.
Dentro desse contexto, Rodrigues (1999) ressalta que as implantações de
infra-estruturas destinadas ao turismo, provocam uma substancial elevação nos
preços das terras, uma notável especulação imobiliária, contribuindo para a
segregação sócio-espacial. O turismo impõe, também, novas relações nos lugares e
se materializa no território com a introdução de novos objetos, imbricados a novos e
antigos sistemas de ações. O turismo transforma as paisagens físicas e as relações
sociais dos moradores da área (RODRIGUES, 1999). Essas conseqüências são
muito fortes quando tratamos de comunidades tradicionais, como a comunidade de
Sibaúma, que tem suas práticas próprias de relacionamento com o meio em que
vive.
Assim, através do turismo, estabelece-se uma relação entre as paisagens
novas e as paisagens antigas, entre novos usos e velhos usos, dando lugar a uma
nova organização sócio-espacial.
Este movimento entre o velho e o novo, acelerado pela urbanização
turística, gera novas paisagens, consome outras, trás à cena novos sujeitos
sociais, marginaliza outros e redesenha as formas de apropriação do
espaço urbano, substituindo antigos usos e elegendo novas paisagens a
serem valorizadas para lazer. A criação destrutiva da urbanização turística
desafia, a todo instante, a sobrevivência de antigas paisagens e a
resistência do lugar (LUCHIARI, 1998, p.18).
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O turismo possui uma incontestável capacidade de articular os lugares ao
mundo. Assim sendo, é relevante ressaltarmos que a evolução técnica dos meios de
transportes e comunicação, diminuiu as distâncias entre os lugares, em escala
planetária, isto é, aumenta a mobilidade espacial, contribuindo para a (re)
organização dos espaços.
Assim, regiões litorâneas, originalmente, ocupadas pelos indígenas,
pescadores, comunidades tradicionais - os chamados “povos do mar”–, são
expropriadas para dar lugar a segundas residências, aos grandes resorts,
às cadeias hoteleiras, aos restaurantes e demais equipamentos turísticos,
como parques temáticos, por exemplo. Nessa produção espacial, faz-se
necessário considerar a luta dos diferentes atores locais: os nativos
usuários do espaço litorâneo, que tentam defender suas propriedades ou
bens de usos, contrapondo-se aos interesses dos empresários, dos agentes
imobiliários e do próprio Estado, que se interessam pelo valor de troca do
espaço, pois, o transformaram em mercadoria (CORIOLANO, 2006, p. 369).

Além dos avanços técnicos que colaboram com a atividade turística, também,
há a “parceria” Estado e iniciativa privada, através dos objetos implementados e das
ações.
Por outro lado, Rodrigues (1999) acresce o discurso da preservação do meio
ambiente, como outro fator de contradição do turismo, pois, grande parte dos
destinos turísticos são áreas que deveriam ser preservadas, através de unidades de
conservação, em forma de APA (Áreas de Proteção Ambiental). Todavia, o que
vemos é o oposto: a supervalorização e o interesse dos agentes hegemônicos em
construir grandes investimentos turísticos, mesmo em se tratando de ambientes
frágeis, como sistemas dunares.
Ponderamos, também, que a criação de empregos é um discurso bastante
destacado no que concerne ao turismo. A apologia ao turismo, como atividade capaz
de gerar emprego e desenvolvimento econômico, tem levado comunidades
litorâneas do Nordeste a optar por tal investimento, em relação a outras alternativas
econômicas.
Ao tornar determinadas porções do território atrativas para trabalhadores
com baixa qualificação profissional, dado que grande parte dos postos de
trabalho, diretamente, associados ao turismo, estão na informalidade ou
dizem respeito a empregos mal remunerados, o turismo tem atraído
contingentes de pobres para lugares receptores de fluxos, na busca por sua
inserção no mundo do trabalho. É assim que muitos destinos turísticos,
espalhados pelo país, viram suas periferias crescerem, com ocupações
desordenadas e carentes de infra-estruturas urbanas, sendo este processo,
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em muitos casos, iniciado por trabalhadores do setor da construção civil,
que corresponde a um dos setores mais dinamizados pela atividade do
turismo (CRUZ, 2006, p. 341).

O Estado tem um papel inquestionável na produção do espaço, dado seu
papel de regulador das relações sociais e provedor de infra-estruturas. Este, na
economia capitalista, é o principal organizador e consumidor do espaço, agindo
como o grande industrial, como proprietário fundiário e promotor imobiliário, ao
mesmo tempo em que é um agente regularizador do uso do solo (CORRÊA, 1989).
O Estado visa criar condições de reprodução para a sociedade capitalista,
com o objetivo de atender a interesses dos segmentos que estão no poder
(CORRÊA, 1989).
O desempenho desigual do Estado, no que se refere à implementação de
serviços públicos (sistemas viários, calçamento, água, energia, esgoto, iluminação,
parques, coleta de lixo etc.), de interesse, tanto dos agentes capitalistas, como da
sociedade em geral, é marcado por conflitos, pois, viabiliza o capital imobiliário, afeta
o preço da terra e dos imóveis, resultando numa segregação sócio-espacial
(CORRÊA, 1989).

1.2 O PAPEL DO ESTADO NA ATIVIDADE TURÍSTICA DO NORDESTE
BRASILEIRO

A importância assumida pela atividade turística no Brasil decorre, nas últimas
décadas, de um esforço do governo Federal em diversificar as atividades produtivas
e a economia do país. Os anos de 1980 representaram para o país uma forte
recessão econômica, resultante da crise fordista. Assim sendo, houve a necessidade
de alternativas econômicas, especialmente, para regiões pouco desenvolvidas,
economicamente, como é o caso do Nordeste brasileiro, com o objetivo de aumentar
a oferta de emprego, já que a falta deste já se apresentava como um grave
problema social (FONSECA, 2005).
A atividade se estabeleceu no Brasil através da chamada potencialidade
natural turística do país, da disponibilidade de capitais estrangeiros para
financiamento de projetos, bem como a participação do setor público no incremento
da atividade (CRUZ, 2001).
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No que diz respeito à região Nordeste, com a construção cultural da
valorização do modelo sol e mar, como a maior proximidade geográfica,
relativamente, às regiões Sudeste e Sul do país e dos mais importantes pólos
emissores de turistas do mundo, ou seja, os Estados Unidos e alguns países da
Europa Ocidental, os governos dos estados nordestinos, com o apoio do Governo
Federal, intensificaram suas políticas para o incremento do uso turístico de seus
territórios (CRUZ, 2001).

Com a consagração do neoliberalismo como paradigma econômico e
político assistimos, nos anos 90, no Brasil, à fase possivelmente mais aguda
da transição de um Estado interventor para um Estado parceiro do Mercado,
o que se reflete, no turismo, na forma de políticas públicas comprometidas
com a produção e a reprodução do capital vis à vis as inversões públicas
voltadas à criação de um novo sistema de objetos, cuja materialidade é
demandada pelo novo sistema de ações que se impõe (CRUZ, 2006, p.
337).

Desta forma, o Estado é que toma a decisão de quais serão os lugares e
regiões que serão contemplados pelos seus programas de desenvolvimento
turístico. A implementação de obras, voltadas para a intensificação do turismo são,
principalmente, obras destinadas às melhorias de infra-estruturas básicas nos
lugares escolhidos, ou seja, abastecimento de água, energia elétrica, coleta e
tratamento de esgoto e coleta de lixo e acondicionamento de resíduos sólidos,
serviços públicos fundamentais para fortalecer as estratégias dos governos, tanto
federal, como estadual, no sentido de atrair capital privado nacional e internacional.
Sendo assim, não há dúvida, como coloca Cruz (2006), que o Estado valoriza o
espaço, tornando-o atrativo ao capital privado. Neste sentido, o Nordeste, ou melhor,
o litoral nordestino, está no centro dessas políticas.
Duas políticas importantes estão sendo implementadas, a Política dos MegaProjetos Turísticos, que objetiva aumentar a infra-estrutura hoteleira, transformar as
localidades, onde estão instalados em centros turísticos expressivos, com padrão
internacional de urbanização e, a segunda, é o PRODETUR-NE, que tem como
objetivo melhorar as infra-estruturas básicas de fundamental importância para que
ocorram os fluxos turísticos. Este programa adota as diretrizes básicas, ou seja, a
preservação e a valorização do meio ambiente, dos recursos naturais, culturais e
históricos; a eficiência e a integração administrativa com os setores mais
diretamente vinculados ao turismo, em consonância com as necessidades de infra-
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estrutura básica e, o trabalho conjunto e cooperativo, com a iniciativa privada e suas
associações,

bancos

de

desenvolvimento,

bancos

privados

e

organismos

internacionais, tendo em vista, a expansão do turismo receptivo, o aumento da
permanência do turista no Nordeste e a geração de emprego e renda com a
exploração direta ou indireta da atividade turística (CRUZ, 2001).
O PRODETUR-NE foi criado em 1991, pela Sudene e pela Embratur,
abarcando todos os estados nordestinos e o norte de Minas Gerais. O Programa foi
realizado com a justificativa de que era preciso melhorar as infra-estruturas básicas
para a atividade turística, uma vez que a sua deficiência representava um dos
motivos de entrave ao avanço da atividade turística (CRUZ, 2001; FONSECA, 2005).
Foram várias as justificativas para fortalecer a política do PRODETUR-NE, entre
elas:
A geração de fluxos turísticos significativos fará com que se crie a
consciência preservacionista na população, diretamente beneficiada,
podendo inclusive, surgir demandas por recuperação de ambientes
degradados e ações que evitem alterações ambientais significativas. A
criação e melhoria de infra-estrutura da região induzirá crescentes
investimentos privados em hotelaria, animação, gastronomia, artesanato e
outros serviços de suporte ao turismo, que repercutirão, positivamente, na
arrecadação de impostos e tributos federais, estaduais e municipais com
conseqüentes benefícios à população local (EMBRATUR, 1992, p. 5 apud
RODRIGUES, 1996, p. 156)

Como resultados espaciais do PRODETUR-NE, todos os aeroportos das
capitais nordestinas foram reformados, ampliados e modernizados. Rodovias foram,
também, construídas ou modernizadas, como é o caso da Rota do Sol, no Rio
Grande do Norte (CRUZ, 2007).
As infra-estruturas não conferem maior mobilidade apenas aos turistas e
residentes. São, também e, principalmente, um meio de assegurar maior
mobilidade ao capital privado que, mediante a criação de economias
externas fundamentais à operação de negócios do setor de turismo,
aproveitando-se da valorização desses espaços para implementar seus
empreendimentos (CRUZ, 2007, p. 56).

O PRODETUR-NE é um programa concebido como uma política de turismo,
já que os estados não acompanharam as demandas por tais serviços. Porém, sendo
uma política de urbanização para o turismo, não pode garantir a geração de
emprego e renda, pois, isto não é da sua competência (CRUZ, 2001).
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Este Programa é um exemplo de urbanização movida e patrocinada pelo
turismo, tendo como objetivo central, como já foi dito anteriormente, a construção
das obras de infra-estrutura básica e de acesso, incluindo a intervenção em áreas
espaciais, onde o turismo já se faz presente em áreas consideradas promissoras
para a atividade turística. Além disso, o referido se insere numa lógica mundial,
comandada pelo mercado turístico internacional, que demanda, constantemente,
novas conquistas espaciais (CRUZ, 2007).
Neste sentido, Cruz (2001) faz a diferenciação de dois tipos de urbanização
turística que se caracteriza no Brasil: a urbanização turística dos lugares e a
urbanização turística para o turismo. No primeiro caso, se cria todo sistema de
objetos necessários para que a atividade turística aconteça. O processo de
urbanização do lugar é acompanhado do processo de urbanização turística do lugar.
Já no segundo caso, cria-se as infra-estruturas, prevendo a atividade turística,
conforme se vê no PRODETUR-NE. No Nordeste, quando o turismo chega à
localidade promissora para este tipo de atividade, seus núcleos urbanos já estão
constituídos, uma vez que o desempenho econômico do turismo no Brasil depende
de políticas urbanas (CRUZ, 2001).
O PRODETUR-NE cria corredores turísticos que implicam na modernização
desses territórios, que se dão de forma contraditória, pois, muitas vezes, surgem
para unir lugares e, de outro lado, separam, fragmentam, segregam lugares e
pessoas (CRUZ, 2001).

As políticas de megaprojetos e Prodetur-NE são exemplos nacionais de um
processo mundial de expansão das fronteiras espaciais do turismo, da
apropriação privada de espaços, movida pela atividade turística, da
transformação do espaço em mercadoria, do triunfo do valor de troca em
relação ao valor de uso do espaço e de uma intrigante supremacia do
turismo – na competição com outras atividades produtivas – que tem por
finalidade a construção e reconstrução do espaço para seu uso (CRUZ,
2001, p. 156).

O poder público federal possibilita que o (re)ordenamento do território
nacional, direcionado para a atividade turística, seja produzido pela iniciativa
privada, através de seus sistemas de objetos e ações. Como resultado, observamos
um caos urbano instalado nos municípios turísticos litorâneos, como por exemplo, a
falta de abastecimento de água, acúmulo de lixo em locais públicos, a privatização
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das praias para edificação de empreendimentos, do tipo condomínios de segundaresidência, tendo como conseqüência a segregação sócio-espacial (CRUZ, 2001).
Grandes investimentos em hotéis e outros equipamentos recebem incentivos
do Governo Federal, como doação de terrenos e isenção ou redução de impostos.
Com isso, há um aumento considerável dos impostos e taxas para manutenção das
infra-estruturas. As áreas se tornam mais valorizadas, o que rebate, nitidamente, no
espaço, através da segregação sócio-espacial, uma vez que a comunidade local
passa a não ter condições de arcar com tais custos (RODRIGUES, 1999).
Assim sendo, os governos de estados e municípios, principalmente,
litorâneos, vêem o turismo como uma alternativa para dinamizar as economias locais
e regionais e, com isso, diminuir os problemas sociais. Com o apoio do governo
federal,

esses

governos

(estaduais

e

municipais)

estão

atuando

como

empreendedores turísticos, pois, são decisivos para o cumprimento da atividade
turística. Porém, é importante deixar claro que a geração de renda pelo turismo é
indiscutível, mas não significa a distribuição da mesma. Assim, podemos afirmar que
o modelo de turismo, projetado pelo PRODETUR-NE, está baseado no modelo
neoliberal, ligado ao capitalismo hegemônico e, portanto, excludente, não
considerando as questões sociais (RODRIGUES, 1999).

1.3 TURISMO DE SEGUNDA RESIDÊNCIA

Apesar da intensa expansão em escala mundial, a segunda residência ainda
é um fenômeno pouco estudado, que carece de reflexões teóricas e estudos
empíricos nas suas mais diversas repercussões sócio-espaciais, nos diferentes
lugares do mundo (ASSIS, 2003). Por outro lado, a discussão, aqui, se faz presente,
pela quantidade expressiva dessa modalidade de hospedagem, existente no recorte
espacial estudado.
Residência secundária ou segunda residência é um conceito amplo e
complexo que, pela grande quantidade de termos - casa de praia, de veraneio, de
campo, chalé, cabana, casa de temporada, casa de férias - utilizados para se referir
às casas de uso temporário, nos tempos livres, ainda, carece da falta de um
consenso terminológico (ASSIS, 2003).
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Nesta pesquisa optamos pelos termos “residência secundária” ou “segunda
residência”, por serem termos mais comumente utilizados pelos pesquisadores que
trabalham com essa modalidade de hospedagem que integra o turismo.
Enquanto definição “a residência secundária caracteriza-se por ser um
alojamento turístico particular, utilizado temporariamente, nos momentos de lazer,
por pessoas que têm seus domicílios permanentes em outros lugares” (TULIK, 1995,
p. 21 apud ASSIS, 2003 p. 112).
O turismo de residência secundária, no Brasil, surge na década de 1950, com
a política “nacional desenvolvimentista”, responsável pela implantação das indústrias
automobilísticas, pela criação de rodovias, pela ascensão de estratos sociais médios
e urbanos. O descanso dos finais de semana, feriados e férias passaram, então, a
fazer parte do valor social, sendo atrelados à idéia do turismo e do lazer, do
descanso dos estresses cotidianos, ocasionando a valorização de territórios das
zonas costeiras e/ou serranas (BECKER, 1995).
Inicialmente, as segundas residências, quando incorporadas às estatísticas
oficias do IBGE, eram contabilizadas como domicílios fechados, causando muitas
dificuldades nas pesquisas sobre alojamentos turísticos, pois, muitos desses
domicílios fechados constituíam-se como propriedades de agricultores que as
ocupavam, somente, em dias de festas religiosas ou que serviam, apenas, como
moradia, em parte do ano, para trabalhadores temporários. Eram, também, ranchos
de pesca pertencentes a pessoas da própria cidade, em que não precisavam
deslocar-se para outro município. Porém, com o passar do tempo, a ampliação da
importância, bem como a valorização desse fenômeno antigo, trouxe à tona a
necessidade de rever esses tipos de moradia, de forma mais adequada, ou seja,
diferenciando-os e separando-os dos imóveis fechados. Foi a partir do censo de
1991, no Brasil, que a categoria segunda residência passou a ser aperfeiçoada e
relacionada ao turismo. As segundas residências, desta forma, passaram a ser
identificadas como domicílios particulares de uso ocasional que servem de
descanso, lazer, geralmente, nos finais de semana, feriados e férias (TULIK, 2001).
Enquanto propriedade particular, utilizada temporariamente, em alguns
períodos, por pessoas que residem em outros locais, na maioria das vezes, em
outros municípios, suas utilidades podem contemplar diversas finalidades de uso
para os imóveis, com motivações diferenciadas para a sua obtenção, manutenção
ou ainda ampliação (TULIK, 2001).
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Esse fenômeno de segunda residência tem, em geral, uma estreita relação
com a busca por um espaço de lazer e descanso, sendo utilizada, em sua maior
parcela, por indivíduos que vivem nos grandes centros urbanos, que buscam nas
casas de campo e veraneio, chácaras de recreio, o descanso no tempo livre.
Assim sendo, a segunda residência é um fenômeno associado ao turismo e,
está, diretamente, relacionada aos atributos naturais das paisagens - o mar, o
campo, as montanhas, etc. - e a implementação de infra-estruturas de equipamentos
e serviços urbanos que facilitem o maior aproveitamento do tempo livre (ASSIS,
2003).
Em geral, as residências secundárias tendem a se estabelecer em áreas
periféricas de grandes centros urbanos, áreas estas que diante da expansão urbana,
em muitos casos, acabam sendo “absorvidas” pelos próprios centros urbanos,
posteriormente. A extensão é facilitada pela proximidade e pelas infra-estruturas, ali,
instaladas. É o caso de Sibaúma que se tornou uma expansão territorial de Pipa,
pois, esta tem poucas áreas para construção.
Esta expansão e o crescimento da demanda resultam não só do aumento
populacional, mas deve-se, também, ao aumento do tempo livre e dos períodos de
férias, da renda excedente, da implementação de infra-estrutura, assim como ao
desejo de muitas autoridades locais de aumentar suas taxas e impostos fiscais, os
quais provocam uma intensificação do uso do solo que facilita a especulação por
parte dos promotores imobiliários (ASSIS, 2003, p. 117-118).
Esse processo de ocupação pelas segundas residências cria um novo valor
para o solo. A forte ligação com o setor imobiliário, no processo de urbanização,
aumenta o valor do solo, causando um intenso processo de exploração nas regiões
litorâneas (COROLIANO, 1998). Essa valorização do solo, como poderemos
averiguar mais adiante, é o principal problema que a comunidade de Sibaúma
enfrenta atualmente.
A urbanização, segundo Guerra (1998 apud COROLIANO,1998) é o meio
pelo qual se dota o solo de condições de ser edificado, com aberturas de vias
públicas e a construção de diversas conduções de redes de serviços públicos e
abastecimento. É a via mais comum de crescimento horizontal das cidades.
O crescimento de residências secundárias, associado à urbanização, é um
fenômeno recente. “A expansão urbana e melhoria das vias de acesso definiram
novas áreas de residências secundarias, ao mesmo tempo em que outras, mais
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antigas, se transformavam” (TULIK, 2001, p. 74). Sendo assim, o aumento de
secundas residências, pode ocorrer nas proximidades, onde já existe um grande
adensamento, havendo possibilidade de uma nova área de concentração de
segundas residências, caso existam espaços livres, vias de transportes e atrativos
(TULIK, 2001). Esse fato é legitimo na área de estudo, visto que Pipa tem poucos
espaços para construção de segundas residências, principalmente, com vista para o
mar. Tal fato colabora para que áreas adjacentes de belezas paisagísticas sejam
absorvidas como zonas de expansão turísticas, com apoio de políticas públicas.
Conforme SILVA, K. (2009), as segundas residências são indutoras de obra
de infra-estrutura básica, algumas vezes, responsáveis pela urbanização de áreas
desabitadas ou pouco ocupadas. O autor acrescenta ainda que:

A residência secundária, embora de forma menos explicita, revela uma
dependência em relação ao estado e sua atuação como promotor de ações
benéficas ao mercado imobiliário. A construção de acessos rodoviários,
iluminação pública, canalização de água, serviços de segurança e
manutenção pública são exemplos de fortes atrativos ao capital privado
interessado na construção de habitações turísticas, principalmente se esses
serviços estão localizados em áreas destinadas ao turismo. A atuação do
especulador imobiliário traz como conseqüência imediata a hipervalorização
do solo, tendo como resultado a migração das populações tradicionais para
áreas distantes (SILVA, K., 2009, p. 4)

O turismo de segunda residência é um fenômeno associado ao processo
geral da urbanização, uma vez que o fenômeno está ligado ao processo de
expansão do tecido urbano, na busca por espaços com amenidades sociais e
ambientais para prática do veraneio. Está relacionado, também, à urbanização
capitalista na reprodução das lógicas urbanas tradicionais (segregação sócioespacial, aumento do preço da terra etc.) nas áreas não-metropolitanas. Além disso,
pode ser entendida, como expressão sócio-espacial de grupos sociais de renda
excedente, que buscam uma separação entre o espaço de trabalho e o espaço de
consumo, isto é, pode ser associada a uma nova lógica de urbanização.
Jurdão e Sánchez (2003 apud MANTECÓN, 2008) colocam que o turismo
residencial caracteriza-se por ser um turismo que envolve a compra de uma unidade
de moradia em uma urbanização particular, para viver parte do ano. As
urbanizações particulares turísticas são uma forma de novos núcleos urbanos que
se constituem afastados do núcleo tradicional: a cidade. Assim, a urbanização se
inicia depois da atuação de um promotor que, em geral, compra o solo de uso
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agrário e o transforma em urbano, através de uma série de atuações legais que
permitem, posteriormente, realizar a infra-estrutura necessária para vender o solo
para que se construam edifícios residenciais.
Assim, as regiões periféricas metropolitanas passaram a ser alvos dos
especuladores imobiliários e das estratégias de marketing turístico que procuram
valorizar os atributos naturais e culturais desses espaços, ofertando-os aos
segmentos sociais específicos que dispõem de renda excedente para adquirir uma
residência secundária (ASSIS, 2003, p. 113).
Portanto, as segundas residências se constituem em uma modalidade de
alojamento turístico elitista, uma vez que pressupõem a disponibilidade de renda
excedente, para os custos com a compra do terreno, a construção do imóvel,
impostos, manutenção, serviços locais, deslocamento e tempo livre (ASSIS, 2003).
Além de ser um alojamento ligado ao lazer e ao turismo, a residência
secundária, também, se apresenta como uma oportunidade de investimento
rentável, pois, apesar dos custos de manutenção e, em geral, do baixo índice de
freqüência, já que permanecem fechadas grande parte do ano, as propriedades
desses domicílios representam um “investimento em terras”, isto é, uma
possibilidade de lucro futuro (ASSIS, 2003). Trata-se de um investimento que não
oferece rentabilidade imediata, pois, sua venda está sujeita às leis de oferta e
procura. Além disso, nem sempre esses imóveis são alugados, permanecendo
vazios durante parte do ano (TULIK, 2001).
Assim, a expansão imobiliária, provocada pelo rápido desenvolvimento das
segundas residências, provocou o aumento do preço do solo, contribuindo para o
aparecimento de núcleos dispersos, desencadeando um urbanismo sem nenhum
planejamento (TULIK, 2001).
A procura da faixa de areia junto ao mar foi, intensamente, procurada para
construção de segundas residências, fato que ocasionou a poluição das águas e das
praias, o congestionamento de vias de circulação, ao longo do litoral, além da
privatização das praias em decorrência dos adensamentos de segundas residências
e do comprometimento das qualidades cênicas (TULIK, 2001).
Na zona rural, o crescimento de segundas residências levou ao parcelamento
da estrutura fundiária, que além de fragilizar a economia rural, causou o êxodo rural
(TULIK, 2001).
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Além da elevação dos preços dos terrenos, dos tributos municipais há,
também, o aumento dos gêneros alimentícios. Além disso, a população fixa
ressente-se da falta de atendimento médico e educacional adequados às suas
necessidades, não podendo utilizar o comércio que é, essencialmente, voltado para
o atendimento da demanda externa (TULIK, 2001).
Fernández (2003), em seu estudo sobre a segunda residência na Espanha,
coloca que os impactos territoriais e ambientais são evidentes em toda a costa do
mediterrâneo, com quilômetros e quilômetros de edificações, ao lado do mar e a
solução não se apresenta nada fácil. Uma grande parte do litoral já se encontra,
praticamente, irrecuperável.
Seria necessário uma regulação consistente neste modelo de crescimento
que, em muitos casos, tem deteriorado as paisagens, que passou a ser um produto
de venda para os reclamos do turismo. Os resultados observados, em muitos casos,
são crescimento massivo e desordenado, paisagens fraturadas e carentes de
identidades (FERNÁNDEZ, 2003).

1.4 AS REPERCUSSÕES SÓCIO-ESPACIAIS DO FENÔMENO DE RESIDÊNCIAS
SECUNDÁRIAS NO LITORAL DO NORDESTE BRASILEIRO
As segundas residências se dão de forma desordenada ao longo do litoral
brasileiro, pela falta de um plano de ocupação e de ordenamento territorial das
cidades, nas décadas anteriores, acarretando sérios problemas territoriais com
repercussões negativas para os municípios (SILVA, K., 2009). O autor acrescenta
que:

Áreas destinadas ao uso coletivo são apropriadas, beneficiando interesses
privados. Como conseqüência da negligencia do estado no gerenciamento
desses espaços públicos, surgem ruas estreitas, tortuosas, sem saída, ou
que, simplesmente deixaram de existir, calçadas tomadas como extensão
de residências privadas, canteiros, jardins e praças indevidamente
transformados em propriedades de uso particular, áreas destinadas à
drenagem pluvial loteadas sem controle dos gestores municipais, entre
outros problemas (SILVA, K., 2009, p. 12).

O autor ressalta a necessidade urgente de um plano diretor, a fim de ordenar
a forma de ocupação das cidades.
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As políticas de gerenciamento e ordenamento dos Municípios devem
atender, pois, às necessidades e aos interesses da coletividade,
promovendo o exercício da cidadania e garantindo a todos o direito aos
espaços públicos. Todo esse conjunto de princípios gerou, nas últimas
décadas, uma grande valorização da rua com o espaço público essencial às
cidades. A definição clara do limite entre os espaços públicos e os privados
perdeu-se, em vários momentos, ao longo da história. As cidades européias
medievais, por exemplo, foram construídas por meio de uma constante
apropriação da terra pública, originando a desordenação das ruas,
normalmente estreitas e insalubres. É importante destacar que o espaço
público, entendido com o espaço livre de circulação e acessibilidade, está
em permanente transformação, submetido aos interesses dos gestores
políticos, promotores diretos do espaço (SILVA, K., 2009, p. 12).

O papel dos poderes públicos estaduais e municipais no provimento de infraestruturas, os recursos naturais em bom estado de conservação, por não terem sido
palco de atividades produtivas degradantes no passado, a existência de sol em
quase todos os dias do ano, a existência de terras disponíveis a baixo preço em
relação ao mercado europeu, a relativa proximidade com o continente europeu, além
da tranqüilidade do estado, são condições que favorecem na escolha do Rio Grande
do Norte como um lugar ideal para a compra de um domicílio de férias no Brasil,
seja para uso particular, seja para auferir lucros (FONSECA, 2007, p. 13 -14)
Assim sendo, o Nordeste brasileiro, mais especificamente, o litoral nordestino,
atualmente, passa a atrair cada vez mais um volume de capital destinado a
implementar

unidades

de

hotelaria,

resorts

integrados

com

condomínios

residenciais, “condhoteis”, flats e loteamentos, em número cada vez maior (SILVA,
A.; FERREIRA, 2007, p. 110).

Boa parte da discussão dessa questão centra-se na excessiva dependência
do financiamento público (municipal, principalmente) para prover a infraestrutura necessária à expansão dos investimentos desse novo segmento
(turismo/imobiliário) em relação às receitas fiscais auferidas direta ou
indiretamente dessa avalanche de investimentos (CLEMENTINO, 2006, p.
143)

“No Estado do Rio Grande do Norte, a residência secundária tem sido
especulada como alternativa econômica para os grandes empreendedores do ramo
imobiliário” (SILVA, K.; 2009, p.10). Essa lógica torna-se preocupante, uma vez que
se afasta cada vez mais dos setores produtivos, pois, as taxas médias encontradas
no setor imobiliário, têm um retorno mais certo. “A atual dinâmica do setor imobiliário
possui uma forte relação com o setor turístico, principalmente, através de
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investimentos estrangeiros no setor residencial” (SILVA, A.; FERREIRA, 2007,
p.109).
Segundo a Associação para o Desenvolvimento Imobiliário e Turístico do
Nordeste Brasileiro – ADIT apud Silva e Ferreira (2007), a aquisição de
imóveis por turistas no nordeste cresceu 200% e imóveis alugados por
turistas cresceu 64,52%. O chamado turismo residencial, incluindo aqueles
que se hospedam em residência de amigos ou parentes, corresponde hoje
por 34,5% das formas de alojamento, enquanto a rede hoteleira
convencional atende 63,7% (SILVA, A.; FERREIRA, 2007, p. 113).

Em reportagem da revista Veja (2005 apud SILVA, A.; FERREIRA, 2007, p.
115) podemos ver a dimensão do turismo imobiliário no Nordeste.

O Nordeste brasileiro encontrou sua vocação: a de ser o paraíso tropical
onde europeus gastam e investem seus Euros. Portugueses, espanhóis,
franceses, italianos, alemãs e escandinavos estão invadindo a região para
fazer negócios, passar férias ou para desfrutar aposentadoria [...] Alguns
milhares de estrangeiros estão comprando apartamentos e casas do lado
de cá do Atlântico - para veraneio ou mesmo para morar definitivamente. No
Ceará, três de cada dez imóveis, são adquiridos por estrangeiros. No Rio
Grande do Norte, os europeus compraram 40% das casas e apartamentos
vendidos no último ano.

A habitação para além de seu valor de uso transforma-se num produto
financeiro, interessante em termos de aplicação de poupança ou investimento. Aqui,
essa dinâmica imobiliária residencial global, européia, tem assumido a forma de uma
segunda residência, ora destinada às férias, em paraíso ensolarado, ora destinada à
ampliação da renda doméstica pela possibilidade de arrendamento (aluguel) do
imóvel durante todo ano (CLEMENTINO, 2006, p.142). O “antigo turista
convencional” – também passa a administrar sua propriedade de forma a se
capitalizar durante o restante do ano, contratando empresas de administração para
lançar esse imóvel na oferta rentista (SILVA, A.; FERREIRA, 2007, p.117). Este é
um fato que podemos constatar na comunidade de Sibaúma, com os turistas
estrangeiros que buscam se capitalizar com a compra de uma segunda residência.
Há, também, os “turistas convencionais”, entendidos como turistas que já possuem o
imóvel há mais tempo em áreas de expansão da atividade turística que, também,
buscam auferir lucros com essa modalidade de moradia.
O uso e o modo de ocupação do solo urbano, por grupos de estrangeiros,
provocam serias repercussões territoriais negativas, em razão das diferenças
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culturais entre os turistas e os moradores locais. A exploração massiva e sem
planejamento do turismo residencial, em curto prazo, esgota os potenciais turísticos
do lugar. As diferenças culturais e de poder aquisitivo podem resultar em conflitos e
choques de valores, por causa da distinção entre os diferentes grupos de
moradores: os locais e os estrangeiros (TULIK, 1988, p. 82).
Outro tipo de problema relacionado às segundas residências é a falta de
compromisso com o lugar dos proprietários dessas moradias, pois, como as utilizam
somente em alguns períodos, não se responsabilizam pelos cuidados com o lugar.
Sendo assim, muitas vezes sujam, poluem e não tomam conhecimento dos
problemas locais (COROLIANO, 1998).
Compete ao poder público a regulamentação das atividades que produzem
espaço, através de exames, licenciamentos prévios e autorizações, sendo da
pertinência do Estado, controlar, direcionar, fiscalizar e compatibilizar os usos
urbanos (COROLIANO, 1998).
Existem restrições de uso do solo nos litorais por serem constituídos de
ecossistemas frágeis, de acordo com os planos diretores municipais e com a Lei de
parcelamento do Solo Urbano. No entanto, essas leis, muitas vezes, só existem nos
papéis, pois, os relatórios de Impactos ambientais (RIMAS) acabam sendo todos
aprovados, sobrepondo os interesses privados, frente aos interesses coletivos
(CORIOLANO, 1998).
Sendo assim, “a especulação imobiliária segue desmatando, loteando dunas,
aterrando mangues e lagoas” (COROLIANO, 1998, p. 123). Muitas das edificações
são construídas sob dunas móveis, muitas construções cercam algumas praias,
privatizando, dessa forma, um espaço que é público (COROLIANO, 1998).
É por isso que o Planejamento Urbano, antes de “perder sentido”, volta a ser
fundamental, não apenas, para os pólos urbanos principais, mas também para os
municípios, que até pouco tempo eram isolados e mal tinham técnicos graduados
em suas estruturas administrativas (SILVA, A.; FERREIRA, 2007, p. 112).
Assim sendo, notamos que as segundas residências têm aumentado nos
últimos anos, no litoral do Nordeste brasileiro. Por isso, torna-se necessário
determinar as causas que tem caracterizado o aumento deste fenômeno, bem como
as suas conseqüências e impactos territoriais nas comunidades locais.
1.5 A QUESTÃO FUNDIÁRIA E OS AGENTES PRODUTORES DO ESPAÇO
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Os processos de valorização e incorporação de terras se configuram numa
estratificação sócio-espacial, daí a necessidade de partirmos de questões teóricas
ligadas à produção e a reprodução do espaço capitalista, ou seja, quem são os
produtores e consumidores dos espaços e como funcionam os processos
conduzidos por estes.
Analisando o espaço urbano, Corrêa (1989) afirma que este é produto social e
as ações dos grupos e/ou indivíduos são elementos integrantes do processo de
produção e reprodução do espaço. Este é concebido, enquanto instância, reflexo e
condição da sociedade, um caleidoscópio urbano, produzido através das ações de
diversos agentes sociais, todos agindo numa relação de produção/consumo,
originando um constante processo de (re)organização do espaço, quanto a seu uso
e implicando na deterioração de certas áreas, renovação e relocação de infraestrutura e mudança do conteúdo social. Os agentes são os proprietários dos meios
de produção, proprietários fundiários, promotores imobiliários, Estado e grupos
sociais excluídos.
As relações entre esses agentes nem sempre são tranqüilas, sendo, na
maioria das vezes, conflituosas, pois, os interesses nem sempre são convergentes.
Proprietários dos meios de produção precisam de terrenos para sua produção e,
portanto, não estão preocupados com a especulação imobiliária, mas, interessados
na obtenção de lucros através de suas mercadorias, pretendendo terrenos baratos.
Já os proprietários fundiários, vêem nessa opção, uma fonte de renda. Os
promotores imobiliários são os agentes responsáveis pela incorporação, construção
e comercialização dos imóveis, trabalhando junto aos proprietários fundiários, no
intuito de obterem uma fração da renda da terra, adquirida com a venda da mesma.
Por último, os excluídos produzem espaço ao construírem favelas e ao ocuparem
terrenos públicos ou privados. Os grupos sociais, no momento em que se apropriam
do espaço, produzem território (CORRÊA, 1989).

46

1.5.1 Elementos teóricos para compreensão do uso do solo urbano na
economia capitalista

No que concerne ao estudo sobre incorporação e valorização territoriais, é de
fundamental importância enfatizarmos que, a terra, no sistema capitalista, assume
claramente, a condição de mercadoria. Para tanto, buscamos as explicações em
Marx (1996) sobre o duplo valor de uma mercadoria, isto é, o seu valor de uso e o
seu valor de troca. O autor nos esclarece que o valor de uso da mercadoria é o que
satisfaz uma necessidade particular, assim sendo, a utilidade de uma coisa faz dela
um valor de uso. A base do valor de troca, propriamente dito, é o trabalho humano
necessário para produzir mercadorias. Em outras palavras, o valor de uso passa a
possuir valor de troca quando é materialização do trabalho humano. É o trabalho
que dá existência à mercadoria. Dessa forma, é importante colocarmos que a
mercadoria só pode nascer por obra do trabalho e de um trabalho útil a todos.

Uma coisa pode ser valor de uso, sem ser valor. É o que sucede quando
sua utilidade para o ser humano não decorre do trabalho: o ar, a terra
virgem, seus pastos naturais, a madeira que cresce espontânea na selva e
etc. Uma coisa pode ser útil e produto do trabalho humano, sem ser
mercadoria. Quem com seu produto, satisfaz a própria necessidade gera
valor de uso, mas não mercadoria. Para criar mercadoria, é mister não só
produzir valor de uso, mas produzi-lo para outros, dar origem a valor de uso
social (MARX, 1996, p. 48).

Neste sentido, torna-se importante, neste estudo, partirmos da premissa de
que a terra é um bem natural, finito e permanente, ou seja, não pode ser reproduzida
e nem criada pelo trabalho humano (SINGER; CUNHA; SMOLKA, HARVEY, 1979,
1980, 1980, 1990). Portanto, a terra não tem valor, no sentido de que não é
materialização do trabalho humano, pois, quando alguém trabalha a terra não é para
produzi-la, mas sim, lograr a obtenção dos frutos, das edificações e dos serviços
existentes sobre a mesma.
No entanto, no modo de produção capitalista, a terra assume, claramente, a
condição de mercadoria. Trata-se de uma mercadoria de fundamental importância
para o processo de acumulação do capitalismo. Mercadoria que apresenta uma
peculiaridade frente às demais, no contexto da cidade capitalista, pois, uma vez,
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irreprodutível e passível de monopolização, representa um bem escasso, que pode
ser alugado ou vendido como mercadoria (HARVEY, 1990).
Singer (1979) coloca que da mesma forma com que o capital pode se
apropriar do trabalho, também, pode se apropriar da terra, pode dominá-la, mas da
mesma forma que precisa pagar um salário para se apropriar do trabalho, também,
precisa pagar uma renda para se apropriar da terra.
Diante dessas singularidades, o solo urbano torna-se alvo de disputas por
inúmeros agentes produtores do espaço, o que leva Cunha e Smolka (1980), a
considerar a renda da terra, antes de tudo, uma relação de poder consolidada na
instituição da propriedade privada, pois, sendo a cidade uma imensa concentração
de pessoas, exercendo as mais diferentes atividades, o solo urbano passa a ser
disputado por inúmeros usos. Esta disputa se pauta pelas regras do jogo
capitalista, que se fundamenta na propriedade privada do solo, a qual proporciona
renda e, em conseqüência, é assemelhada ao capital. Em outras palavras, no
processo de estruturação da cidade capitalista, a propriedade privada da terra
assume importância fundamental, pois, é sobre ela, que são definidos os inúmeros
usos (SINGER, 1979).
Na medida em que a cidade vai crescendo, novos territórios vão sendo
incorporados, formando novos focos de valorização do espaço urbano. Esse
crescimento gera a aglomeração urbana, que para sua expansão, necessita de mais
espaços. Portanto, o crescimento urbano implica, necessariamente, numa
reestruturação do uso das áreas já ocupadas. “A produção de espaço urbano se dá,
em geral, pela incorporação à cidade de glebas que antes tinham uso agrícola”
(SINGER, 1979, p. 22). Como decorrência disso, ocorre à ampliação da mancha
urbana.
Assim sendo, os espaços rurais adquiridos serão vendidos como espaços
urbanos para suprir as necessidades criadas pelo capitalismo, com a finalidade de
atender o aumento da demanda populacional ou das atividades produtivas da cidade
- indústria, comércio e serviços (PONTES, 1993).
Dessa forma, o solo constitui-se em um bem escasso e para cidade crescer
é necessário mais espaço. Nesse processo, as qualidades relacionadas à
fertilidade natural perdem o significado sob o ponto de vista do solo urbano. O que
adquire

importância são

as condições de

localização,

determinantes nos preços aferidos pelo proprietário fundiário.

pois, se

tornam
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Em relação ao processo de formulação dos preços do solo urbano Singer
(1979), ressalta que o acesso pode ser realizado mediante a compra de um direito
de propriedade ou mediante ao pagamento de um aluguel periódico. O autor
verificou que o fator que define o preço do solo é o que a demanda estiver disposta
a pagar pelo direito de apropriação da propriedade da terra.
É a demanda por terras que suscita a oferta, o que equivale a dizer que o
preço da terra é determinado pela demanda por espaços privilegiados da cidade.
Entretanto, o autor coloca a necessidade de esclarecer que não é a “demanda dos
consumidores finais, que, de posse de certa soma de recursos, tentam satisfazer
suas necessidades”, mas a demanda capitalista por terras que determina o preço
fundiário (RIBEIRO, 1997, p. 71).
Neste caso, é a utilização capitalista do espaço urbano que confere à
propriedade da terra um valor. Desta forma, o valor de uso é a razão pela qual a
terra é convertida em mercadoria. Se não houvesse valor de uso, a terra não teria
valor de troca e não seria objeto de renda.
Portanto, para o autor é o uso do solo urbano, pela economia capitalista, que
resulta na segregação social na cidade, que é um dos principais problemas que
ocorrem nas áreas urbanas capitalistas.
Singer (1979) salienta que na cidade capitalista não há lugar para os pobres.
Observa que a propriedade privada do solo faz com que a apropriação da mesma só
se verifique mediante a um pagamento. Por outro lado, o funcionamento da
economia capitalista não assegura o mínimo de renda a todos, o que significa que
grande parte da população não tem meios para ocupar um pedaço de solo urbano.
Em contrapartida, essas pessoas excluídas vão para lugares onde não vigora a
instituição jurídica da propriedade privada, isto é, constituem favelas, formam
invasões, mocambos, etc.

1.6 ABORDAGEM METODOLÓGICA

Para verificarmos como se processa a lógica de expansão, incorporação e
apropriação do território na comunidade de Sibaúma, isto é, constatarmos a
natureza das relações sociais de produção, que estão contidas no processo de
reestruturação territorial da referida, através dos atores que aí operam (Estado,
iniciativa privada e a comunidade), será imprescindível uma maior aproximação da
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realidade de Sibaúma e das famílias nela residentes, pois, só sua inserção no
movimento desta realidade, nos propiciará o seu entendimento.
Para tanto, planejamos como método de pesquisa a História Oral. Esta surgiu
nos meados do século XX, opondo-se à história positivista do século XIX, que
privilegiava a escrita. Esta metodologia de pesquisa qualitativa, denominada nos
anos 1960 como história oral “militante” teve como objetivo dar voz às minorias, a
população excluída. Porém, geraram muitas críticas acadêmicas, pois, os
pesquisadores eram acusados de considerar as entrevistas em si, como a própria
história, como a verdade criada pelo povo, através da oralidade. Outra crítica
relacionada à historia oral “militante” estava relacionada à memória, pois, esta
poderia ser distorcida pela nostalgia, pelos convencionalismos, tanto dos
entrevistados, como dos entrevistadores (THOMSON, 2000).
No entanto, a partir da década de 1970 houve grandes reflexões a respeito
das fontes documentais, ou seja, começou-se a verificar que a escrita, também,
pode carregar grande subjetividade. Sendo assim, o historiador francês Jacques Le
Goff, através de sua idéia de documento-monumento, abordou essa questão:
O documento não é qualquer coisa que fica por conta do passado, é um
produto da sociedade que o fabricou segundo as relações de forças que aí
detinham o poder. Só a análise do documento enquanto documento permite
à memória coletiva recuperá-lo e ao historiador usá-lo cientificamente, isto
é, com pleno conhecimento de causa. [...] O documento é monumento.
Resulta do esforço das sociedades históricas para impor ao futuro –
voluntária ou involuntariamente – determinada imagem de si próprias. No
limite, não existe um documento verdade (LE GOFF, 2003, p. 102-103).

Nesse contexto, a história oral tornou-se importante e passou a ser valorizada
e

empregada

em

diversas

disciplinas

das

ciências

humanas

(histórica,

antropológica, sociológica, etc.) (ALBERTI, 2005). A referida autora coloca que essa
metodologia tem como objetivo:
[...] ampliar o conhecimento sobre acontecimentos e conjunturas do
passado através do estudo aprofundado de experiências e versões
particulares; de procurar compreender a sociedade através do individuo que
nela viveu; de estabelecer relações entre o geral e o particular através da
análise comparativa de diferentes testemunhos, e de tomar as formas como
o passado é apreendido e interpretado por indivíduos e grupos como dado
objetivo para compreender suas ações (ALBERTI, 2005, p. 19).

A História oral possibilita, através das entrevistas, das narrativas de histórias
de vida, das coletas da tradição oral formar documentos sólidos capazes de “[...]
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permitir que os fenômenos subjetivos se tornem inteligíveis – isto é, que se
reconheça, neles, um estatuto tão concreto e capaz de incidir sobre a realidade
quanto qualquer outro fato” (ALBERTI, 2000, p. 9).
As entrevistas de história oral são tomadas como fontes para a compreensão
do passado, ao lado de documentos escritos, imagens e outros tipos de registros.
Caracterizam-se por serem produzidas a partir de um estímulo, pois, o pesquisador
procura o entrevistado e lhe faz perguntas, geralmente depois de consumado o fato
ou a conjuntura que se quer investigar (ALBERTI, 2005). Apresenta inúmeras
potencialidades, ou seja, revela novos campos e temas para pesquisa, apresenta
novas hipóteses e versões sobre processos já analisados e conhecidos (NEVES,
2003).
Dessa forma, podemos dizer que a História Oral, como metodologia de
pesquisa, se ocupa em conhecer e aprofundar conhecimentos sobre determinada
realidade, a partir dos padrões culturais, das estruturas sociais e dos processos
históricos obtidos através de relatos orais, que demonstrem várias etapas da
trajetória do grupo social ao qual pertencem.
A riqueza da referida metodologia está na ênfase e importância atribuída aos
sujeitos da história. Privilegia a realização de entrevistas com os sujeitos que
participaram ou testemunharam de acontecimentos e conjunturas de uma dada
realidade.
Neste sentido, os moradores entrevistados serão os mais antigos da
localidade, os quais mantiveram e, ainda, mantêm laços com o território em questão,
participando da sua história, por eles presenciada, inteirando-se das ocorrências
ligadas às transformações do espaço com o advento do turismo no local, que
possam oferecer depoimentos significativos e que estejam disponíveis e em
condições (físicas e mentais) de empreender a tarefa que lhes será solicitada.
Quando se fala de História oral Alberti (2005), aponta que a principal
característica do documento não incide no ineditismo de alguma informação.
Sua peculiaridade é a da historia oral como um todo, ou seja, decorre de
toda uma postura com relação à historia e às configurações socioculturais,
que privilegiam a recuperação do vivido conforme concebido por quem
viveu. É neste sentido que não se pode pensar em historia oral sem pensar
em biografia e memória (ALBERTI, 2005, p. 23).
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Portanto, quando se fala de história oral o conceito de memória é crucial. A
memória é a principal fonte dos depoimentos orais e há ligação direta entre o tempo
e a história, com o objetivo de construir ligações entre as fontes ou documentos, que
possam subsidiar a pesquisa ou formar acervos para os centros de documentação e
de pesquisa (ALBERTI, 2005).
Le Goff (2003) distingue três tipos de memórias, a individual, a coletiva e a
histórica. A primeira seria um ponto de vista sobre a memória coletiva, a segunda, se
remete ao passado e a memória coletiva é a história vivida por um determinado
grupo que permanece viva na consciência do mesmo.
O referido autor, coloca que “a memória é um elemento essencial do que se
costuma chamar identidade, individual ou coletiva, cuja, busca é uma das atividades
fundamentais dos indivíduos e das sociedades de hoje, na febre e na angustia”(LE
GOFF, 2003, p. 469).
Neste sentido, o autor aponta que a memória salva o passado para servir ao
presente e ao futuro. A memória coletiva, além de uma conquista é, também, um
objeto de poder, servindo para a libertação dos homens e não para servidão. Em
outras palavras, possibilita que indivíduos pertencentes a segmentos sociais,
geralmente excluídos, possam ser ouvidos e terem registradas suas próprias visões
de mundo e aquelas do grupo social a que pertencem.
Sendo assim, de acordo com que propusemos estudar, verificamos que a
História Oral, como recurso metodológico, nos permitirá diminuir eventuais
ausências de registros oficiais sobre o nosso objeto de estudo. As narrativas que
são construídas a partir das entrevistas, nos darão condições de perceber como o
universo experimentado pelos moradores é ressignificado durante os processos de
transformação da estrutura fundiária da comunidade e os valores inerentes à terra.
Assim, para grande parte dos moradores as suas lembranças ou vidas cotidianas e
a terra, por eles será vista, como um espaço onde são criados e recriados outros
sentidos.
Além da metodologia supracitada, realizaremos, também, uma pesquisa
bibliográfica (através de livros, teses, dissertações, revistas, sites, arquivos locais,
sobre trabalhos que se remetam a questões referentes à nossa temática e ao nosso
recorte espacial). As entrevistas, por outro lado, nos propiciarão conhecimentos mais
aprofundados sobre a comunidade de Sibaúma.
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Identificaremos, também, os principais grupos que concorrem para a
transformação do espaço estudado, na expansão, incorporação e reorganização
territoriais da aludida localidade. Assim, serão entrevistados os agentes envolvidos
na produção do espaço em questão, ou seja, os proprietários fundiários e os
promotores imobiliários.
Além de tais procedimentos, investigaremos os dados disponíveis existentes
no cartório de Tibau do Sul, relativos à dinâmica processual imobiliária da localidade
em tela. Tal análise levará em consideração as características gerais dos
loteamentos. Recorreremos, também, a sites oficiais, dentre eles, o site do projeto
“Novapipa”, com o objetivo de verificarmos as intenções e estratégias de valorização
do território de Sibaúma.
No decurso do processo de investigação organizaremos um elenco de fotos
relativas à nossa temática, fundamentais à compreensão das mudanças que se
operaram na produção do espaço de Sibaúma, no curso dos últimos tempos.
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CAPÍTULO 2 - A COMUNIDADE DE SIBAÚMA: O PASSADO E O PRESENTE

2.1 REFLEXÃO SOBRE O CONCEITO DE COMUNIDADE

O viver em comunidade é algo que perpassa toda a história da humanidade.
Assim sendo, devido à complexidade crescente das mudanças vividas na sociedade
que fazem emergir novas formas de organização social e de sociabilidade, torna-se
necessário revisitar e repensar os conceitos de comunidade.
Souza (2008) aponta que diante da complexidade dos problemas sociais, a
partir de 1920, a comunidade passou a ser objeto de estudo, sujeita a contínuas
indagações. Nessa época muitos autores já tinham a consciência da importância da
comunidade como realidade social de coesão e solidariedade entre os homens.
Para Souza (2008) a comunidade é, portanto, forma particular de expressão
da própria sociedade. Como tal, compreendê-la supõe, também, compreender a
sociedade global e os elementos de sua particularidade.
Segundo a autora essas particularidades próprias são os interesses e
preocupações comuns dos grupos ou subgrupos que convivem numa mesma área e
que possuem formas de produção e reprodução material da sociedade. No século
atual, quando a questão da comunidade emergiu, os próprios condicionamentos
sócio-históricos de cada sociedade, em particular, alteraram o contexto urbano e
rural, tornando complexa uma definição objetiva de comunidade (SOUZA, 2008, p.
61).
Além disso, segundo Souza (2008), o fenômeno comunidade se tornou um
termo recorrente às relações sociais capitalistas que permearam e conduziram a
revolução urbano-industrial, desestruturando as antigas relações sociais e a
chamada comunidade. Assim sendo, a desintegração nas relações sociais
tradicionais dos aglomerados humanos das áreas urbanas despertou a questão de
comunidade. “A crise própria de toda esta mudança de relações chama a atenção
para as necessidades de „reconstrução da pequena comunidade‟” (SOUZA, 2008, p.
61). Portanto, os interesses e ações comuns têm sido cada vez mais diluídos pelo
desenvolvimento complexo e explorador das relações capitalistas de produção.
Podemos fazer uma analogia a respeito da emergência da comunidade,
colocada por Souza (2008), frente aos processos de exploração do sistema
capitalista aventados por Santos (2006), denominados de verticalidade e
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horizontalidade. Segundo o autor a informação, a serviço das forças econômicas
hegemônicas e a serviço do Estado, é a grande geradora das ações que definem as
novas realidades espaciais. O que é denominado por ele de verticalidade são
vetores de uma racionalidade superior, o discurso dos agentes hegemônicos que
“trazem desordem aos subespaços em que se instalam e a ordem que criam é em
seu próprio benefício” (SANTOS, 2006, p. 287). Por outro lado, o autor vê a
necessidade e a possibilidade dos lugares se fortalecerem horizontalmente,
reconstruindo a partir de ações locais com base em interesses coletivos.
Porém, atualmente, o conceito de comunidade passou a ser utilizado em
várias perspectivas e sem rigor conceitual. Segundo Frúgoli (2003) qualquer
agrupamento tem sido chamado de comunidade, sejam bairros, vilas, cidades,
segmentos religiosos, segmentos sociais, agregados sociais, organizações sociais,
sendo, até mesmo, empregado como sinônimo de sociedade, acarretando, assim,
uma grande confusão conceitual que esvazia seu significado.
Não pretendemos resgatar todos os conceitos, nem abordar todas as
contribuições teóricas, sejam dos clássicos ou dos autores recentes. Faremos,
apenas, uma aproximação, tentando trazer os aspectos fundamentais para a
compreensão dos conceitos de comunidade, suas re-elaborações e transformações,
definindo, desta forma, a perspectiva sob a qual o mesmo será focalizado neste
trabalho.
Neste sentido, uma das grandes contribuições para o estudo de comunidade
vem do sociólogo alemão Ferdinand Tönnies (1973), que discutiu as distinções entre
comunidade e sociedade. Para esse autor, a comunidade é algo que se apresenta
de forma imediata, através do parentesco, ou seja, o ser humano já nasce inserido
no seio de uma comunidade, através dos laços familiares, da vizinhança, onde se
encontra o sentimento de amizade, de partilha e de cooperação. A comunidade
apresenta uma vida comum, verdadeira e durável, organicamente unida, de cultura
homogênea, onde os indivíduos têm relacionamentos interpessoais e valorizam as
relações sociais e o bem comum. Já o conceito de sociedade é diferente, porquanto,
os indivíduos são independentes um dos outros, sendo caracterizada pelo
individualismo e egoísmo, criados pela vida moderna, na qual o bem comum é
inexistente.
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Outro sociólogo que contribuiu para o conceito de comunidade foi Fichter
(1973, p. 154), para quem “a comunidade é apenas um setor organizado da
sociedade total, não precisamente uma sociedade”.
O autor lembra que uma comunidade é, essencialmente, ligada ao solo, onde
os indivíduos vivem, permanentemente, em uma dada área, têm sentimento de
pertencimento, tanto em relação ao grupo, quanto ao lugar. Desta forma, os
indivíduos tendem a cooperar uns com os outros, têm consciência de suas
dificuldades

e

especialmente

dividem
os

os

problemas,

econômicos.

Embora

tentam
a

resolvê-los

questão

conjuntamente,

econômica

esteja,

particularmente, ausente na vizinhança social urbana e na comunidade suburbana,
uma vez que os habitantes exercem suas atividades remuneradas fora do local de
moradia, que não tem relação com os interesses imediatos da comunidade em que
vivem, ainda sim, podem ser consideradas como tal, pois, outros aspectos da vida
social ocorrem dentro do território da comunidade, ou seja, as moradias, as escolas,
as igrejas e os locais recreativos (FICHTER,1973).
Uma comunidade não é, obrigatoriamente, um fenômeno urbano ou
suburbano, apesar de que tende a ser um sistema social mais forte distante da
complexidade urbana. Para o autor, até certo ponto, o termo comunidade se aplica
“às velhas vizinhanças ou bairros da cidade nos quais os habitantes têm ainda
análoga ascendência étnica e nível econômico e de instrução similar e viveram
juntos durante longo tempo” (FICHTER, 1973, p.155).
Maclver e Page (1973), importantes sociólogos que contribuíram para o
conceito de comunidade, evidenciam que o termo pode ser definido como:
Um povoamento de pioneiros, uma aldeia, uma cidade, uma tribo ou uma
nação. Onde quer que os membros de qualquer grupo, pequeno ou grande,
vivam juntos e de modo tal que partilhem, não deste ou daquele interesse,
mas das condições básicas de uma vida em comum, chamamos a esse
grupo de comunidade (MACIVER; PAGE 1973, p. 122).

Os autores salientam que a localidade, embora seja uma condição
necessária, não é suficiente para criar uma comunidade. A coesão social, os laços
de solidariedade e a área geográfica dão o caráter de comunidade. Os autores já
discutiam que os laços tanto de solidariedade, como os de pertencimento com o
lugar, estavam sendo enfraquecidos em virtude do aumento dos meios de
comunicação.
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Nesta perspectiva, Hillman (1979) acrescenta que as transformações
verificadas no sistema de comunicação trazem mudanças, também, quanto ao
aumento do número de diversidades de pessoas que vivem em conjunto, produzindo
problemas quanto aos pontos de vista comuns. Ele, ainda, acrescenta que tal fato
muda o modo de vida, não somente nas relações pessoais, como também a própria
organização das instituições da comunidade.
Dessa forma, de acordo com o supracitado autor, lembramos que a existência
de uma comunidade, a partir da visão dos clássicos, pressupõe a existência de
determinadas condições básicas, tais como: um processo de vida em comum,
através de relacionamentos e interação intensos entre os seus membros;
identidades comuns, objetivos comuns, amizade, solidariedade, sentimento de
pertencimento, tanto ao grupo, quanto ao território e cooperação.
Embora o sentido de cada uma destas características seja altamente
significativo para a caracterização de uma comunidade, diante das transformações
na sociedade, tais conceitos, se aplicados de forma rígida, dificultam a clareza das
novas configurações de comunidade na atualidade, salvo em situações e lugares
muito específicos. Assim, isto não significa que devemos abandonar os conceitos
dos clássicos, sob a justificativa de que eles não mais explicam as organizações
sociais atuais, pois, apesar de todas as transformações, mesmo que não
encontremos todas as características de comunidade acima referidas, algumas
delas devem estar presentes para que exista uma comunidade. Por outro lado, já
observamos nos autores clássicos uma preocupação com as conseqüências dos
meios de comunicação no processo de mudanças das comunidades que hoje têm
sido mais acirrados e motivo de grandes preocupações.
Com o aumento dos meios de comunicação e informação, ou seja, com a
emergência do período denominado por Santos (2006) como técnico-científicoinformacional, no qual as ciências e a informação estão a serviço do capital, vários
autores têm volvido suas atenções para o estudo de comunidades dentro desse
contexto, uma vez que as comunidades na realidade atual estão se tornando mais
heterogêneas, tanto a partir da entrada de agentes externos, como a partir dos
diferentes interesses e posições dos agentes internos, muitas vezes, ocasionando
conflitos.
Por outro lado, Bauman (2001) salienta que existem diferentes concepções de
comunidade, tanto no que se refere a quem a utiliza e como é construída. A
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comunidade da elite global, por exemplo, é completamente diferente das
comunidades dos fracos e excluídos.

[...] não precisam mais dos serviços da comunidade; na verdade, não
conseguem perceber o que ganhariam permanecendo na e com a
comunidade que já não tenham obtido por conta própria ou ainda esperam
assegurar por seu próprio esforço, mas podem pensar em muitos recursos
que poderiam caso se submetessem às demandas da solidariedade
comunitária (BAUMAN, 2001, p. 50).

Bauman (2001, p. 7) mostra que "as palavras têm significado: algumas delas,
porém, guardam sensações. A palavra „comunidade‟ é uma dessas”. De acordo com
o autor, a palavra comunidade evoca segurança e aconchego, significa um estar no
mundo unido, podendo contar com outros. É algo que precisamos para viver e nos
sentirmos confortáveis e seguros.
Com o processo de industrialização, a comunidade entrou em decadência,
isto é, os pontos firmes e seguros da sociedade pré-industrial se decompuseram,
uma vez que as "massas" foram tiradas da rígida rotina da interação comunitária,
governada pelo hábito e colocadas na rígida rotina do chão da fábrica, governado
pelo desempenho de tarefas. Desmoronou-se a comunidade onde as intrincadas
teias de interações humanas, que dotavam o trabalho de sentido e objetivo, foram
substituídas por equipes de fábricas regidas por uma rotina artificial imposta
(BAUMAM, 2001).
Diante de todo esse contexto, o termo comunidade torna-se difícil de ser
definido, mas é preciso ter consciência que não se trata de rejeitar o termo, todavia,
de repensar o seu conteúdo dentro de uma realidade objetiva.
No caso de Sibaúma identificamos transformações que se verificaram ao
longo do processo histórico-cultural da comunidade, tendo em vista, em primeiro
lugar, a construção de uma estrada, ligando-a a outras áreas do entorno, bem como
as suas terras que foram vendidas pelos próprios membros da comunidade em favor
de interesses e objetivos turísticos, nem sempre dotados de transparência, gerando
conflitos no seio da aludida comunidade, tendo em vista posições diferentes dos
seus moradores em relação às vantagens e desvantagens das terras vendidas a
terceiros.
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2.2 LOCALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DE SIBAÚMA

A comunidade de Sibaúma faz parte do Município de Tibau do Sul, localizado
no litoral sul do Rio Grande do Norte. Sibaúma está situada no extremo sudeste do
município de Tibau do Sul, entre os distritos de Pipa e Barra do Cunhaú (município
de Canguaretama), limitando-se ao Norte, com os municípios de Arês e Senador
Georgino Avelino; a Leste, com oceano Atlântico; a Oeste, com o município de
Goianinha e ao Sul, com os municípios de Vila Flor e Canguaretama (Mapa 1).

Mapa 1: Localização da área de estudo.
Fonte: SEMURB 2006; Projeção Universal transversa de Mercator, Sistema de coordenadas UTM datum SAD 69 25M. Elaboração: FERNANDES, 2010.

Antes de iniciarmos a exposição sobre a comunidade de Sibaúma, fizemos
uma breve elucidação acerca do processo de evolução do município, no qual a
comunidade está inserida, para compreendermos as transformações ocorridas no
recorte espacial da pesquisa.
O nome de Tibau do Sul foi dado pelos indígenas e significa entre duas
águas, porquanto, a povoação se situava entre a Lagoa de Guaraíras e o Oceano
Atlântico. Sediada na área da famosa Aldeia de São João Batista de Guaraíras, a
povoação de Tibau desenvolveu-se a partir da atividade agrícola. Em 1873,
conquistou sua primeira escola primária, exclusivamente, para alunos do sexo
masculino. Trinta e oito anos após ganhar sua primeira escola (1911), a povoação
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chegou à condição de Distrito e, em 1953, Tibau foi elevada à categoria de vila.
Tornou-se município no dia 3 de abril de 1963, através da Lei n° 2.803, ao
desmembrar-se do município de Goianinha. Assim, ao seu nome original foi
acrescentado à palavra Sul para diferenciar de outro município localizado no litoral
norte do estado (PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DE TIBAU DO SUL, 2007).
Tibau do Sul se distancia cerca de 80 Km de Natal, a capital do estado do Rio
Grande do Norte, dispondo de uma área de 102 Km2 (IBGE, 2010). O principal
acesso ao Município de Tibau do Sul, a partir de Natal, se dá através da rodovia
estadual RN-003, estando articulado a outras vias intermunicipais e formas de
acesso alternativas, como a travessia de barco que interliga o Município de Georgino
Avelino

(diretamente),

através

da

lagoa

Guaraíra

(PLANO

DIRETOR

PARTICIPATIVO DE TIBAU DO SUL, 2007).
A povoação no Município de Tibau do Sul se estabeleceu através da atividade
agrícola e, posteriormente, pela pesca. Atualmente, Tibau do Sul está se
desenvolvendo através da atividade turística. Dentro do contexto estadual, Tibau do
Sul tem tido muita evidência, principalmente, em relação à praia de Pipa, localidade
muito freqüentada por turistas de diversas partes do mundo. O aumento da atividade
turística no município ampliou-se, principalmente, a partir das políticas do
PRODETUR/NE, com as quais o município foi contemplado, através de obras de
infra-estrutura, que contribuíram para o fortalecimento da atividade turística no
município. A primeira obra do PRODETUR/NE, no município, foi a construção de
18,4 Km da rodovia RN-003, que interliga a BR-101 à Tibau do Sul e Pipa. Desde
então, houve uma expansão acelerada no que diz respeito à infra-estrutura turística,
principalmente, na Vila de Pipa, um dos destinos favoritos da classe média e da elite
natalense, bem como dos estados vizinhos: Paraíba e Pernambuco (PLANO
DIRETOR PARTICIPATIVO DE TIBAU DO SUL, 2007).
A partir dos investimentos prodigalizados pela política do PRODETUR/NE,
Tibau do Sul se consolidou, como segundo destino turístico do estado, tendo Pipa
como destaque no que tange ao recebimento de turistas, perdendo apenas para a
capital potiguar (Mapa 2) (FONSECA, 2005).
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Mapa 2: Regiões Turísticas no Rio Grande do Norte, identificadas pelo Ministério do
Turismo.
Fonte: Brasil/MTur (2004)
Cartografia: Josué Alencar Bezerra, 2007
Organização: Maria Aparecida Pontes da Fonseca.

Assim sendo, a atividade turística tem reforçado a posição de Tibau do Sul no
que se refere ao PIB (Produto Interno Bruto). Este vem aumentando, anualmente,
devido ao desempenho do setor de serviços, sobretudo, aqueles relacionados ao
turismo, assim como a carnicicultura e a indústria canavieira (Quadro 1) (PLANO
DIRETOR PARTICIPATIVO DE TIBAU DO SUL, 2007).

Agropecuária
5.894

Indústria
9.066

Serviços
35.998

Quadro 1: Produto Interno Bruto (valor adicionado)
Fonte: IBGE, 2010.

Podemos observar que o setor de serviços tem relevância no município se
comparado com a agropecuária e a indústria. Com o aumento gradativo da atividade
turística há um número considerável, não só de atividade comercial, como também
de meios de hospedagens no município (Quadro 2).
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Casas de
Veraneio
212

Residencial
1957

Comércio
323

Condomínios
Urbanísticos
21

Pousadas e Hotéis
105

Quadro 2: Meios de hospedagem e comércio de Tibau do Sul.
Fonte: Plano Diretor Participativo de Tibau do Sul, 2007.

Através dos novos setores de serviços o município vem aumentando seu
PIB, atraindo pessoas de diversos lugares (Quadro 3). De acordo com os dados
demográficos

mais

recentes,

podemos

observar

um

substancial

aumento

populacional no Município de Tibau do Sul, representando um acréscimo em nove
anos de 3.958 habitantes.

Ano

2000 2001

2002

2003 2004 2005 2006

2007

População
Total
7.749 7.977 8.126 8.296 8.475 8.867 9.068 10.959

2008

2009

11.060 11.707

Quadro 3: População do Município de Tibau do Sul, no período de 2000 a 2009.
Fonte: IBGE, 2010.

O turismo de Tibau do Sul é fundamentado na exploração de suas belezas
naturais e cênicas, como as praias, reservas de mata atlântica, lagoas, etc. O
município conta com áreas de ecossistemas protegidos, tais como manguezais,
formação de praias e dunas e a Mata Atlântica, além de outras áreas, denominadas
campos de várzea e tabuleiros litorâneos de alto valor científico. Detém, ainda,
locais de permanência de espécies animais e vegetais ameaçadas (PLANO
DIRETOR PARTICIPATIVO DE TIBAU DO SUL, 2007).
Todavia, um dos itens que mais atrai os turistas, em especial, os jovens, é o
ambiente alternativo e liberal, que confere à localidade um aconchego especial, aí se
destacando, também, o turismo de eventos, atraindo muitos visitantes. Os principais
eventos que podem ser mencionados são o Reveillon e o Festival Gastronômico de
Pipa (PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DE TIBAU DO SUL, 2007).
A massificação do turismo no município acabou gerando conflitos de
interesses entre dois grupos bastante distintos: de um lado, ambientalistas, que
defendem a preservação ambiental como garantia, inclusive, da sustentabilidade
local no cenário turístico mundial e, de outro lado, o setor imobiliário, apoiado pelos
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donos de terras locais, que investem, em sua maioria, capital estrangeiro na
construção de condomínios e equipamentos de hospedagens de luxo, sem, contudo,
levar em consideração o fato de existirem locais, ambientalmente, frágeis e que
devem ser preservados (PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DE TIBAU DO SUL,
2007).

2.3 A COMUNIDADE DE SIBAÚMA

A nossa inserção na comunidade de Sibaúma se deu de forma informal, a
partir de visitas à comunidade e o estabelecimento de conversas informais com os
antigos moradores, com quem buscamos informações a respeito da história do
grupo, do seu processo de criação, da construção das primeiras moradias, de como
era a comunidade antes da intensificação do turismo na região e outros temas
específicos relativos à comunidade.
De início, pretendíamos entrevistar somente as pessoas mais antigas da
comunidade, que estiveram envolvidas no processo de formação e transformação
da referida, ao longo dos anos, mas percebemos que Sibaúma, hoje, é constituída
por uma população não tão idosa como pensávamos. Assim sendo, optamos por
entrevistar não somente os idosos, mas, as famílias da comunidade, de forma geral,
pois, somente através das conversas e entrevistas com os mais idosos, não
daríamos conta de fazer um levantamento a respeito das condições em que se
encontra a comunidade atualmente.
Portanto, o nosso primeiro passo foi efetuarmos consultas junto à prefeitura
de Tibau do Sul para verificarmos o número de famílias existentes na comunidade,
com o objetivo de construirmos a amostra da nossa pesquisa, já que o IBGE só
fornece dados do município de Tibau do Sul como um todo. Todavia, o que
presenciamos foi um grande descaso daquela Instituição em relação à comunidade,
pois, nela não estava consignado o cadastro imobiliário da referida. Dessa forma, a
estratégia para averiguarmos tais dados, foi procurarmos o posto de saúde da
comunidade, para sabermos o número de famílias atendidas. Segundo as duas
auxiliares de enfermagem, residentes de Sibaúma, há aproximadamente, 160 casas
de famílias residentes, totalizando 900 pessoas, das quais foram entrevistadas 32
residências.
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A fase exploratória da pesquisa constituiu-se de observação participante
junto às famílias e de entrevistas semi-estruturadas.
No decurso das entrevistas os moradores contribuíram com inúmeras
informações, relacionadas à reprodução social do grupo antes da intensificação do
turismo no município. Assim sendo, entender a realidade, através das experiências
sociais vividas pelos moradores foi de fundamental importância para a construção
do nosso trabalho. Através da memória viva do grupo, tivemos a possibilidade de
compreendermos o processo de formação da comunidade, imprescindível para o
entendimento das diversas configurações da mesma.

2.3.1 O início: os processos de formação da comunidade de Sibaúma

No começo das entrevistas, estabelecidas com os moradores da
comunidade, eram poucos os relatos sobre os primeiros anos de vida da referida.
Sendo assim, ouvimos dos moradores mais antigos a história de um
naufrágio, isto é, de um navio de escravos que procedia do continente africano. O
navio teria afundado e os negros fugidos se esconderam nas terras, que hoje,
constitui a comunidade Sibaúma. Tais escravos, aqui chegando, dedicaram-se a
lavoura de cana-de-açúcar na aludida área.
De acordo com outros moradores mais antigos, a terra foi adquirida por meio
de uma herança deixada aos seus descendentes, pelo último proprietário de uma
fazenda que existia na localidade. As duas narrativas, se nos afiguraram pouco
esclarecedoras. Entretanto, através de um morador da comunidade, Presidente da
Associação dos Remanescentes de Quilombolas da Praia de Sibaúma - ARQPS
(Sérgio Caetano) tivemos a oportunidade de termos acesso a Revista Realidade que
apresenta os primeiros relatos de antigos moradores da comunidade, ou seja, da
segunda geração da mesma, a respeito da formação do grupo, publicada por
estudiosos de São Paulo, no ano de 1969. A partir da leitura dessa revista, os
relatos que eram reproduzidos pela população local, embora de forma pouco
detalhada, foram tomando cada vez mais significado.
Em conformidade com a Revista Realidade, Sibaúma em 1969, embora
situada a 80 Km da capital, Natal, vivia em completo isolamento. O acesso era
muito difícil, não indo carro até lá, pois, não havia estradas. As pessoas estranhas,
que por ventura chegavam à comunidade, sempre significavam alguma coisa

65

especial para a população de Sibaúma, como o pessoal que cuidava da malária,
homens para comprar coco e homens da lei para resolverem questões relacionadas
às terras. Os moradores de Goianinha, localidade vizinha a comunidade, por
exemplo, se assustavam quando alguém dizia que ia até Sibaúma, pois, os negros
incutiam medo à população de Goianinha. Segundo esses moradores, os habitantes
da comunidade tinham fama de ser baixinhos e valentes, fato que ficou consolidado
na fala da Tereza Camilo (66 anos, 2010) que mora na comunidade desde 1958,
nascida em Goianinha. Dona Tereza foi casada com um morador da comunidade da
família Caetano, já falecido. Segundo a depoente, quando se casou, todos os
moradores de Goianinha, inclusive seus pais, ficaram extremamente, preocupados
com a ida dela para comunidade, em virtude da má fama que a mesma detinha.
Todos diziam: “você é doida, aqueles caboclinhos lá são muito bravos, você vai
acabar morrendo por lá”. A entrevistada relatou que no começo, realmente, ela teve
medo, porque além da má fama da comunidade, no início, não foi bem recebida. De
acordo com o relato da moradora, as mulheres da comunidade a achavam “metida”
pelo fato de ter costumes diferentes, por exemplo, ela levava sempre seus filhos à
Canguaretama, localidade próxima a comunidade, para vacinar suas crianças e, na
comunidade ninguém sabia o que era vacina. Tempos depois acabou sendo muito
respeitada em Sibaúma, uma vez que se transformou na parteira oficial daquela
localidade, pois, uma das maiores dificuldades que nesse tempo, ali, existia,
segundo os próprios moradores, era a falta de posto médico, além da ausência de
estradas. Assim, ter uma parteira dentro da comunidade significava um grande
avanço. Antes da chegada de Dona Tereza Camilo, as mulheres tinham os seus
filhos com uma parteira de Canguaretama.
Sibaúma, apesar das dificuldades, era caracterizada por possuir uma bela
praia, com um mar muito azul, com muitas dunas, coqueiros verdes e uma grande
tranqüilidade, quebrada somente pela sonoridade das ondas do mar. Os moradores
se orgulhavam em dizer que Sibaúma existia só por causa da escravidão, mas que
era terra da liberdade, pois, cada um era dono de sua liberdade, dono de sua vida,
do seu trabalho e todos eram donos da terra, uma terra sem cerca, nem feitores
(REVISTA REALIDADE, 1969).
O depoimento esclarece que o território de Sibaúma pode ter sido um refúgio
de negros fugitivos da escravidão, uma vez que menciona feitores, cercas e a
palavra liberdade. A presença de escravos fugidos, na localidade, pode estar
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relacionada, também, a própria configuração espacial de Sibaúma, que na época,
além de ser circundada por falésias, possuía uma vegetação fechada e, ainda, não
havia estradas que garantissem a ligação da mesma com outras localidades,
facilitando, assim, o refúgio dos escravos.
Tereza Camilo (já falecida), pertencente à segunda geração, é lembrada como
sendo a maior conhecedora da história da comunidade. O relato de Dona Tereza
Camilo a Revista Realidade, nos esclarece bastante a forma como as terras foram
conquistadas pelos primeiros moradores de Sibaúma.

Nós semo descendentes de cativo, inhô-sim, todo mundo sabe. A cor num
esconde isso. Minha vó dizia que a gente veio de um preto cativo, chamado
Cosme de Souza, homem valente, que fugiu do cativeiro, e trouxe quatro
filhas, Maria, Francelina, Belarmina e Helena e a esposa que veio a falecer
no meio do caminho. Belarmina se casou com um soldado que veio da
Paraíba, chamado Manuel Vidal, a seguir todas suas filhas se casaram.
Francelina casou com Leandro Barbosa, cativo fugitivo, Maria com Caetano.
Manuel e Belarmina tiveram uma filha, Paulina - mãe moça das histórias
que contam ate hoje, que modificou o titulo de propriedade de Sibaúma e
deixou como donos também os Leandros e Caetanos. A escritura foi levada
para Pernambuco, Paulina mandou recado para irem buscar, mas não
foram (REVISTA REALIDADE, 1969).

Esse testemunho contribuiu muito para que pudéssemos entender os relatos
dos moradores e, portanto, o processo de formação da comunidade. Pelo fato dos
moradores não terem ido à Pernambuco buscar a escritura das terras, podemos, daí
depreender, o significado da propriedade da terra para os moradores, ou seja, os
que ali habitavam, não davam importância a um documento jurídico, pois, a terra
representava um bem coletivo para todos eles. Além disso, devemos considerar,
também, a dificuldade dos moradores, nesta época, dirigirem-se à Pernambuco,
devido ao isolamento da comunidade.
Ouvimos dos moradores, com freqüência, narrativas a respeito de como as
terras da comunidade foram conquistadas pelos Leandros, em seguida pelos
Caetanos e Camilos, ou seja, pelos seus ancestrais fugidos da escravidão de
engenhos localizados nas proximidades, como o Cunhaú, Bom Jardim, Angelim e
outros. Segundo os moradores, a comunidade foi formada por três famílias ligadas
entre si, por laços de sangue e afinidade (casamento). Apesar da comunidade, de
forma geral, mencionar as três famílias citadas acima, o Leandro, ou seja, Eduardo
Leandro Barbosa é tido como ancestral fundador da comunidade, escravo fugitivo,
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que no depoimento de dona Antônia, se casa com a filha de Cosme de Souza,
cativo fugitivo, já estabelecido em Sibaúma.
Meu pai dizia que o primeiro morador da comunidade foi o Leandro, chegou
e ficou, veio lá das bandas do engenho, fugido, porque antes negro era
tratado igual animal; é o povo sofria muito, se não trabaiasse o pau comia
1
(Informação verbal) .
Foram os Leandros os primeiros moradores da comunidade ((Informação
2
verbal) .
Os primeiros moradores, daqui diziam os mais antigos, que são os
Leandros, os Caetanos e os Camilos. Meu pai dizia que eles que eram
3
dono de tudo aqui (Informação verbal) .

De acordo com Galvão (1989 apud RELATÓRIO ANTROPOLÓGICO, 2006,
p. 96):

Sibaúma pertenceu nos começos deste século ao Professor Teódulo
Câmara, que foi destituído de suas posses pelos Leandros. Leandros foram
os fundadores do quilombo. Chegaram e ficaram. Era lei privada, o direito
de dominação, o código não escrito. Algumas tentativas do proprietário, na
justiça não tiveram força ou resultados práticos. Sobre escrituras, registros,
fórmulas jurídicas, mandatos judiciais, prevaleceram a vontade do homem,
desdobrado em muitos outros, reunidos numa república negra, unida e por
isto forte.

A citação supracitada contribui bastante para entendermos os sentimentos e
os fatos acontecidos no passado relacionados à luta pela terra. O esforço dos
ancestrais na defesa o território, fica explicito, também, no depoimento do senhor
Samuel Caetano, morador da comunidade, filho de dona Antônia Camilo. Segundo
ele, depois da abolição da escravidão um senhor de engenho de Barra de Cunhaú,
tentou expulsar os negros de Sibaúma, mas não teve êxito, pois, os moradores
lutaram bravamente pelo seu território. Mesmo assim, conquistaram grande parte
das terras, através da expropriação dos moradores de Sibaúma. Muitos anos mais

1

Informação cedida pela dona de casa Maria das Neves Caetano, 56 anos, durante a pesquisa de campo
realizada em junho de 2010, em Sibaúma.
2

Informação cedida pelo Sr. Samuel Caetano, 58 anos, durante a pesquisa de campo realizada em junho de
2010, em Sibaúma.
3

Informação cedida pela dona de casa Maria Zélia Barbosa, 61 anos, durante a pesquisa de campo realizada
em junho de 2010, em Sibaúma.
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tarde um sobrinho do dono desse engenho de Barra de Cunhaú, chamado José
Arakem, teve um filho que vendeu a propriedade para Milson dos Anjos, o maior
proprietário de terras da comunidade, atualmente, chamado pela população local de
Milson Andorinha. “Os ancestrais, Leandros, Camilos e Caetanos, lutaram muito por
suas terras, por isso tinham prestigio na comunidade, pois, não admitiam a venda
das terras” (REVISTA REALIDADE, 1969). As terras da comunidade sempre foram
muito desejadas pelos grandes proprietários das redondezas e os ancestrais lutaram
muito para não perder o seu território.
Constatamos nas falas dos moradores que a posse da terra sempre se
constituiu em um dos elementos fundamentais para o processo de reprodução do
grupo residente de Sibaúma. As terras tinham valor social na íntegra para os
moradores, pensamento este, que foi se modificando com o passar do tempo,
devido à cobiça de muitas pessoas de fora da comunidade, que sempre almejaram
tais terras. Estas foram transformadas em mercadoria, objeto, meio de produção e
elemento de troca.
A posse da terra, também, representava para os moradores, não ter patrões
e a perda da mesma significava humilhação, ter que se submeter a um emprego, a
um patrão e deixarem de ser patrões deles mesmos. Tal fato ficou muito evidente de
acordo com o relato do Sr. João Modesto:

Meu pai, meu avô, dona, nunca que quis vender nem perder terra pra
ninguém, porque trabaiar para outros não presta, o bom é trabaiar pra nóis
mesmo, patrão só pensa neles, já basta meus avós que sofreram muito, foi
tudo escravo desses engenhos, e sofria muito, apanhava e nunca tinham
nada. Quando novo cheguei a trabaiar pros outros, mas não gostei, a gente
ficava acabado de trabaiar e num ganhava quase nada (Informação
4
verbal) .

As terras da comunidade, no passado, eram coletivas, não havendo valor de
troca para os moradores da referida. Assim sendo, as roças são citadas em todos os
depoimentos dos moradores mais antigos, evidenciando o que elas significavam
para a vida e à organização da comunidade de Sibaúma. A roça representava a

4

Informação cedida pelo Sr. João Modesto Caetano, 80 anos, durante a pesquisa de campo realizada em junho
de 2010, em Sibaúma.
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sobrevivência do grupo, não havendo muita preocupação com a terra no sentido de
mercadoria, pois, todos eram donos.
A terra antigamente era de todo mundo, a gente cismava de fazer um
5
roçado, ia e fazia, em qualquer lugar (Informação verbal) .
Aqui era uma fartura, porque todo mundo tinha seu roçado, a gente
6
plantava e estocava para o ano inteiro (Informação verbal) .
O pessoal novo não querem nem saber de roçado, mas também hoje, tá
difícil, porque não tem mais inverno, e quase ninguém tem mais terra, os
veios não pensaram nos fios e venderam tudo, agora a rapaziada tá toda
7
desempregada e sem lugar de colocar um roçado (Informação verbal)

No que concerne à comunidade, ainda, em tempos pretéritos, a grande
maioria das mulheres e dos filhos ajudava seus maridos na roça ou trabalhava em
roçados vizinhos. Segundo Dona Josefa Alves:
Era comum eu levar todos os meus filhos para propriedade de Sr. Milson
Andorinha para arrecadar 100 cruzeiros, porque o que plantávamos não era
suficiente, mas, nessa época havia mais emprego. Hoje, o povo vendeu os
terrenos não tem mais onde plantar e nem trabalhar. Queria que meus filhos
e netos tivessem ainda uma terrinha para plantar, mas acabou foi tudo. O
povo aqui não pensou nos filhos e netos foram vendendo tudo a preço de
8
banana ((Informação verbal) .

De acordo com a fala da moradora podemos observar que a terra e o trabalho
se apresentam à mesma como elementos fundamentais para a sua existência.
Havia, também, o trabalho alugado, que se constituía num tipo de atividade
aleatória que era o mais corrente, abrangendo a limpeza dos campos, a moagem e
a transformação do caldo da cana em rapadura, açúcar e aguardente. Naquele
período, as mulheres cuidavam dos filhos pequenos, todavia, quando estes
cresciam eram encaminhados à suas avós, ficando sob a responsabilidade destas,

5

Informação cedida pelo Sr. João Modesto Caetano, 80 anos, durante a pesquisa de campo realizada em junho
de 2010, em Sibaúma.
6

Informação cedida pelo Sr. Geraldo Leandro, 81 anos, durante a pesquisa de campo realizada em junho de
2010, em Sibaúma.
7

Informação cedida pelo Sr. Antônio Modesto Caetano, 72 anos, durante a pesquisa de campo realizada em
junho de 2010, em Sibaúma.
8

Informação cedida pela dona de casa Josefa Alves, 78 anos, durante a pesquisa de campo realizada em junho
de 2010, em Sibaúma.
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porquanto, as famílias careciam de recursos para pagarem pessoas que velassem
pelas suas crianças.
O lazer da população estava, diretamente, ligado ao rio Catu, que por, ali,
passava, significando que o rio não era somente um lugar de sobrevivência, mas um
espaço democrático, pois, às suas margens os moradores conversavam,
banhavam-se em suas águas, as crianças brincavam, as mulheres lavavam suas
roupas e, juntamente, com seus maridos desenvolviam os roçados, uma vez que as
áreas mais férteis eram encontradas, exatamente, nas já aludidas margens do rio. O
lazer se dava, também, através do Coco de Zambê, cultura transmitida pelos
primeiros habitantes da comunidade, o qual ainda exerce um papel importante
dentro da localidade.
Os papéis sexuais das famílias se baseavam num modelo tradicional: o
homem ia trabalhar na roça e a mulher cuidava da casa, apesar de muitas ajudarem
no roçado. As mulheres tinham uma rotina marcada pelo acordar, às vezes, um
pouco antes de seus maridos para coar o café, buscar água e já deixar o almoço
pronto. Segundo Dona Maria das Graças, à tarde lavavam a roupa e depois
organizavam a janta para a família, que costumava ser a sobra do almoço.

Fui agricultora, parei porque fiquei doente. Mas, até hoje quando meu filho
faz um roçado de feijão, vou atrás dele, planto macaxeira, batata, milho.
Quando era nova, meu marido, ainda vivo, acordava três horas da
madrugada, minha fia, e, minha casa não tinha água, pegava água numa
cacimbinha lá no rio. Às quatro da manhã minha casa já tava arrumada,
meus filhos também, fazia o almoço e ia pra roça. Gostava de trabalhar na
roça com meu cachimbinho do lado, de criar minhas galinhas. Também
raspava mandioca eu mais minhas irmãs, nas terras de outros, meu pai e
meu marido vendia muita farinha, já tinha o comprador certo. Tinha corte de
cana, limpava cana. Hoje, ficou difícil as usinas tem um produto para cortar,
para limpar, daí ficou ruim, porque hoje não tem emprego. Antes íamos
para as usinas trabalhar pra ganhar a pratinha para comprar o pão. Antes a
gente tinha terra à vontade, quem queria trabalhar não faltava roçado. Todo
mundo vendeu tudo, não soube se haver, só deixou o canto pra morar.
Pensava que era muito dinheiro, mas era engano, não dava nem pra comer
9
nem para vestir (Informação verbal) .

9

Informação cedida pela dona de casa Maria das Graças, 80 anos, durante a pesquisa de campo realizada em
junho de 2010, em Sibaúma.
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Neste depoimento, a referida senhora coloca que o trabalho na terra era visto
como um valor social, algo que representava fartura de alimentos, diferente da
lógica capitalista. Notamos, na fala, as dificuldades pelas quais a comunidade foi
passando no decurso do tempo, ou seja, com o advento da mecanização do campo
e, a concentração de terras nas mãos de grandes proprietários. Por outro lado, a
atividade canavieira era a grande empregadora dos integrantes da comunidade.
Entretanto, as mudanças tecnológicas tiveram efeitos negativos para as aspirações
de emprego, junto àquela comunidade. Ressaltamos que os engenhos eram muito
importantes para aqueles que não plantavam seus próprios roçados e, até mesmo,
para os que plantavam, porque significavam uma pequena renda adicional para os
trabalhadores, ainda, que fosse pela porção de farinha que recebiam, a qual poderia
ser vendida ou trocada para a aquisição de outros bens matérias, como roupas e
mantimentos. Depreendemos, portanto, que os engenhos saldavam os seus
compromissos com os trabalhadores em espécies representadas pela farinha ou
aguardente e não, exatamente, através do dinheiro.
Assim, a casa de farinha, localizada, na comunidade era um elemento de
fundamental importância para a reprodução do grupo, pois, a farinha moída era um
produto que gerava um excedente que podia ser vendido nas feiras das localidades
próximas. No entanto, hoje, a casa de farinha está desativada (Figura 1). Segundo
Dona Tereza Camilo:

Vendíamos farinha para Piau, Canguaretama, Vila Flor, Tibau do Sul, tinha
a casa de farinha. Pagávamos a conga, de cada 32 cuias, tirávamos duas
cuias para toda comunidade. A casa de farinha era uma coisa muito boa,
acabou porque o pessoal mais novo não quer trabalhar com roça, quer
trabalhar em Pipa, em Natal, por isso, a casa de farinha acabou. Agora tudo
é comprado, até 1 quiilinho de feijão verde, os mais novos não querem
10
saber do pesado, os trabalhadores morrem todos (Informação verbal) .

10

Informação cedida pela dona de casa Tereza Camilo, 66 anos, durante a pesquisa de campo realizada em
junho de 2010, em Sibaúma.
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Figura 1: Casa de farinha desativada.
Fonte: O autor, 2010.

Além da farinha e dos roçados, a pesca artesanal, também, sempre
representou para o grupo, uma estratégia de sobrevivência e trabalho. Todavia, ao
longo do tempo, tal atividade tem sofrido dificuldades, em decorrência dos viveiros
de camarão implantados na região. Entretanto, das atividades econômicas
preexistentes na comunidade, é a única que sobrevive, mesmo que de forma menos
expressiva.
Segundo depoimentos de membros da localidade em tela, as mulheres
resgatavam muitos moluscos e crustáceos como, siri, aratu e uca, bem como
camarão, tanto no rio quanto no mar. Infelizmente, tais recursos pesqueiros
tornaram-se raros, em virtude da poluição que atingiu o rio através de substâncias
tóxicas ligadas ao cultivo da cana-de-açúcar, assim como aquelas implementadas
nos viveiros de camarões.
Em relação à alimentação do grupo, o feijão com farinha, constituía o prato
principal. Segundo Dona Ilda, 65 anos, moradora da comunidade, esse prato sempre
fez parte da cultura local, sendo, até hoje, consumido pelos residentes mais antigos.
Assim, a vida na localidade se pautava pela prática da agricultura de
subsistência com os principais produtos obedecendo a uma rotação de culturas
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entre o milho, o feijão, a batata, a macaxeira, a cana-de-açúcar e o jerimum.
Secundariamente, algumas propriedades cultivavam frutas como: banana, mangaba,
cajá-manga, pitomba e cajarana, além de uma pequena criação de aves, cabras e
suínos.
O trabalho nos engenhos foi aumentando à medida que as terras começaram
a ser vendidas a partir de 1980, quando a comunidade começou a receber uma
melhor infra-estrutura, ou seja, o começo das construções das casas de alvenaria,
posto de saúde, cemitério, igreja e estrada. Segundo os moradores as vendas das
terras, também, estão relacionadas à chegada do Padre Armando de Paiva, de
Goianinha, que teria contribuído para colocar a comunidade em evidência. Por outro
lado, é unânime nas falas dos moradores que as vendas se deram, principalmente,
pela necessidade da população. Por outro lado, havia muita enganação daqueles
interessados nas propriedades, que se aproveitavam da fragilidade econômica e a
falta de instrução das pessoas da comunidade. Assim, as terras, muitas vezes, eram
trocadas por objetos de pouco ou quase nenhum valor de troca, como rádio,
televisão, ou mesmo, dinheiro em quantidade irrisória.

Essas terras aqui (beira da praia) era quase tudo do meu marido, um
advogado de Natal que era amigo do juiz e dos políticos fez a cabeça do
meu marido, dizendo que se não vendêssemos as terras o governo ia
tomar, vendemos baratinho. Teve uma filha minha, pra dona ter idéia,
nasceu lá onde é o Spa Vilas Hotel. A única pessoa da comunidade que
ainda tem casa aqui na praia é nois, daqui não saio, só quando morrer
11
(Informação verbal) .
Nossa senhora, mia fia, a venda das terras piorou muito, porque antes
tínhamos fartura, mas o povo vendeu tudo, porque tinha precisão, agora
não tem mais lugar de plantar e nem emprego, ficou ruim (Informação
12
verbal) .
Trocaram terrenos por televisão, vitrola. Tínhamos uma visão linda, via os
navios passarem. Hoje não tem mais terra nem para construir moradia, os
filhos tão construindo no quintal dos pais. Tinha gente de fora, que chegava,
pedia um cantinho, o povo daqui se compadecia e dava (Informação
13
verbal) .

11

Informação cedida pela dona de casa Marlene, 58 anos, durante a pesquisa de campo realizada em junho de
2010, em Sibaúma.
12

Informação cedida pela dona de casa Josefa Alves, 78 anos, durante a pesquisa de campo realizada em junho
de 2010, em Sibaúma.
13

Informação cedida pela dona de casa Tereza Camilo, 66 anos, durante a pesquisa de campo realizada em
junho de 2010, em Sibaúma.
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Nesses relatos fica claro mais uma evidência de abusos e arbitrariedade na
história da comunidade. Dessa forma, a população de Sibaúma foi “desenraizada”
para que o capital pudesse se apossar das terras e dar à terra um uso capitalista e
racional. Ao mesmo tempo, os habitantes da comunidade, se transformaram em
assalariados, vendedores de sua força de trabalho, segundo o ritmo e a lógica do
capital, dentro dos engenhos de açúcar.
A imposição da lógica de mercado no processo de produção e reprodução do
capital faz com que cotidianamente, em todos os lugares, praticamente, haja uma
morfologia impositiva do valor de troca sobre o valor de uso, gerando um
permanente estado de mal estar social. As transformações dos lugares, em resposta
aos reclamos do capital, em espaços de usos coletivos, são restringidos pela
mercantilização e pela fragmentação do solo, redefinindo as formas de uso.
A partir dos anos de 1980, sob pressão demográfica na região e o fechamento
dos engenhos, a venda da força de trabalho aumentou e os homens de Sibaúma
passaram a trabalhar no corte da cana, nas terras adquiridas por Milson dos Anjos.
Além disso, outra transformação de grande relevância, que colocou a comunidade
em uma situação mais difícil, foi a chegada da Usina Estivas na região, no final de
1980. A mata nativa, da qual a população retirava lenha e parte de seu sustento, foi
substituída pela monocultura da cana-de-açúcar, sem que trouxesse benefício
nenhum para a comunidade. Pelo contrário, contribuiu para o advento de
desequilíbrios ecológicos e comprometimento da pesca, precedentemente, realizada
pelo grupo, conforme ressaltamos anteriormente (RELATÓRIO ANTROPOLÓGICO,
2006).
Diante do exposto, podemos dizer, que de início, Sibaúma podia ser
considerada como sendo uma comunidade tradicional, nos termos de Diegues
(1999), que as designam como grupos humanos culturalmente diferenciados que,
historicamente, reproduzem seus modos de vida, de forma mais ou menos isolada e
com formas específicas de relacionamento com a natureza e uso sustentável do
território.
Os mais antigos trazem um sentimento de saudade em suas falas, dos
tempos, que segundo os mesmos, havia fartura e, ao mesmo tempo, certa
indignação com a perda dos terrenos que foi se efetivando ao longo dos tempos.
Hoje, tais perdas, estão mais acentuadas, em decorrência da intensificação do
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turismo na região. Portanto, parte das terras da comunidade se fragmentou,
passando às mãos de pessoas de fora da referida e outra parte ficou sob o controle
dos grandes investidores, principalmente, do ramo do turismo, extinguindo, dessa
forma, a produção de gêneros para o auto-consumo da população residente.
Pelo que foi dito, precedentemente, constatamos que a perda dos roçados
está, diretamente, relacionada à expropriação da comunidade do seu mais
importante meio de produção de subsistência, ou seja, a terra. Dessa forma,
atualmente, o que verificamos é uma comunidade com muitas dificuldades
econômicas, pois, os roçados estão cedendo lugar a espaços de empreendimentos
econômicos e turísticos que se apropriam das terras, deixando a população cada
vez mais à margem do sistema e desfalcada de seus meios de produção e de sua
identidade cultural, com a introdução de novos hábitos e novos modos de vida.
Assim, a pequena povoação de escravos que, constituiu-se num aglomerado
de casas de pau-a-pique, à beira-mar, não dispondo de estradas construídas que
pudessem facilitar o acesso à mesma ou a áreas externas à referida, foi, no decurso
do tempo, em grande escala, transformada. Os habitantes, neste período, iam a pé
à Tibau do Sul ou a Goianinha, bem como às localidades vizinhas quando
necessitavam de assistência médica. Além disso, não havia energia elétrica ou
escolas que pudessem garantir a alfabetização da população de Sibaúma.
Por outro lado, devido às dificuldades, relatadas acima, a grande maioria da
população prefere a comunidade da forma como ela se encontra hoje. Muitos
moradores argumentam que, presentemente, as pessoas de Sibaúma, em relação
ao que se configurava no passado, estão melhor aquinhoadas financeiramente.
Essa melhoria de condições de vida, segundo a população residente, tem se
dado devido, a intensificação da atividade turística, a qual é vista pela mesma, como
uma possibilidade de ter acesso à serviços públicos e a empreendimentos turísticos,
o que, na verdade, é uma falácia, pois, os aludidos habitantes de Sibaúma, não têm
qualificação profissional para trabalhar em tais atividades que estão sendo, ali,
implementadas, com o objetivo de atender a uma demanda de turistas de alto poder
aquisitivo.
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2.3.2 A estreita relação entre Pipa e Sibaúma

Antes de iniciarmos a exposição sobre as transformações ocorridas na
comunidade de Sibaúma, com o advento do turismo, fizemos uma exposição acerca
do processo de urbanização turística de Pipa. Tal abordagem é justificada, em
virtude da estreita relação que possuem atualmente. Pipa, como já foi dito, é,
também, pertencente ao município de Tibau do Sul, sendo a segunda localidade
mais freqüentada por turistas depois da capital, Natal, no Estado do Rio Grande do
Norte.
O

processo

de

urbanização

turística,

feito

em

Pipa,

mostrou-se,

extremamente desordenado, não tendo havido mecanismos de controle e
planejamento dos loteamentos e construções. Conseqüentemente, Pipa não tem,
atualmente, muitas áreas disponíveis em seu território para novas construções. Além
disso, o código de obras e postura, da prefeitura de Tibau do Sul, não permite a
verticalização, porquanto, a altura permitida para as edificações, naquela localidade,
corresponde a 7,50 m, excetuando-se os casos previstos para construções
especiais. Por outro lado, a crescente demanda por imóveis e empreendimentos
turísticos, inflacionou o mercado imobiliário local e propiciou a procura por áreas
adjacentes. Assim sendo, iniciou-se um processo de anexação de outros territórios,
como o caso de Sibaúma. Segundo os agentes imobiliários de Pipa, esta não tem
mais terrenos a serem vendidos com vista para o mar. Assim sendo, a procura por
terrenos próximos a localidade de Pipa tem aumentado bastante, já que essa é uma
exigência de muitos compradores e, principalmente, os investidores.
Desta forma, Carlos (2001, p. 22) ressalta que:

Vivemos, hoje, um momento do processo de reprodução em que a
propriedade privada do solo urbano - condição da reprodução da cidade sob
a égide do capitalismo - passa a ser um limite à expansão econômica
capitalista. Isto é, diante das necessidades impostas pela reprodução do
capital, o espaço produzido socialmente - e tornado mercadoria no processo
histórico - é apropriado privadamente, criando limites a sua própria
reprodução (em função da produção da escassez). Nesse momento, o
espaço, produto da reprodução da sociedade, entra em contradição com as
necessidades do desenvolvimento do próprio capital. Isso significa que a
“raridade” é produto do próprio processo de produção do espaço, ao mesmo
tempo que a sua limitação.
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É nessa direção, que o processo de expansão territorial urbano, sugere
sucessivamente, a incorporação de terras que antes tinham funções rurais. Esse
processo de expansão, na área em estudo, ocorre em face das exigências da
expansão urbana, dado pelo aumento da atividade turística. Essa anexação de
terras rurais ao contexto urbano se dá, principalmente, através do mercado de
terras, potencializando, mais ainda, a condição de “mercadoria” da terra pela
urbanização capitalista, porquanto, é nessa condição e circunstância específica que
o solo urbano, torna-se uma mercadoria, extremamente, concorrida (SINGER,1979).
Outro fato importante, que justifica a abordagem a respeito de Pipa, é a
estreita dependência direta e/ou indireta de Sibaúma em relação à Pipa, no que se
refere a diversas funções e atendimento de várias necessidades econômicas, em
especial, o trabalho. Pipa representa, para a comunidade de Sibaúma, um pólo de
atração, principalmente, no que tange ao trabalho. Grande parcela da população de
Sibaúma trabalha em Pipa, em atividades vinculadas ao turismo, ou seja, em hotéis,
pousadas, bares, restaurantes, na construção civil e na informalidade.
Até os anos de 1980, segundo Araújo (2002), Pipa era, ainda, caracterizada
como uma comunidade de pescadores bastante tranqüila. Já no final dos anos de
1980 e durante os anos de 1990, até os dias atuais, a localidade passou por um
violento processo de mudanças sócio-espaciais, começando a ser vista como um
grande potencial turístico. Assim sendo, de uma simples comunidade pacata,
passou a conviver com um fluxo, cada vez maior de turistas, tanto nacionais, como
internacionais, com a implantação de segundas residências, empreendimentos
turísticos de hospedagem e de alimentação, pertencentes, majoritariamente, à
proprietários de fora do estado do Rio Grande do Norte e do país, propiciando,
assim, o advento de um novo arranjo espacial local.
Pipa passou desde 1980, até os dias atuais, por um processo de
urbanização, subordinada à lógica turística. O núcleo urbano se desenvolveu em
função do consumo da paisagem e do lazer, fazendo emergir um novo modo de
vida, ou seja, um novo urbanismo, marcado pela descaracterização local e pela
criação de novas paisagens (ARAÚJO, 2002). Em Pipa o novo e o velho convivem
juntos. Entre vários empreendimentos turísticos sofisticados e modernos, como
hotéis, pousadas e restaurantes, intercalam-se casas simples de pescadores,
construídas em períodos históricos passados. Em conformidade com Fonseca
(2005, p. 203).
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Pipa alia rusticidade e sofisticação, possui um estilo de vida onde são
valorizadas a natureza e a liberdade. Conforme depoimentos, essa praia
possui uma magia e um encanto que agrada aos turistas, sendo este o
maior apelo. A sofisticação é manifestada, por exemplo, na gastronomia
local, influenciada fortemente por pessoas procedentes de várias
nacionalidades que se estabeleceram na praia. Sua imagem, um certo,
cosmopolitismo e a beleza de suas praias, são os pontos fortes desse
destino turístico.

A partir de 1980-1990 o turismo começou a assumir o comando da
reprodução espacial de Pipa, criando novos espaços com diferentes usos, para o
atendimento de novos atores e consumidores. Desse modo, “o espaço dominado,
controlado, impõe novos modos de apropriação, pelo estabelecimento de novos
usos que excluem/incluem os habitantes” (CARLOS, 2001, p. 25).

Os novos arranjos espaciais trouxeram uma série de mudanças
socioespaciais como resultado: especulação imobiliária, impactos no meio
ambiente (construção em área de fragilidade ambiental,), substituição das
atividades econômicas, anteriormente existentes (da pesca para o turismo),
novos padrões de consumo (inserindo hábitos alheios à população nativa,
como a prática do surfe e o freqüentar boates), congestionamento de
trânsito, transformação na morfologia do distrito, como também, segregação
socioespacial da população nativa, isso é, a população nativa é afastada de
seu local de moradia e de sua atividade de origem, muitas vezes, vendendo
suas casas ou terrenos e afastando-se do núcleo central do povoado sem
nenhuma infra-estrutura básica para sobrevivência, passando a participar,
cada vez mais da economia informal, enquanto seus valores culturais são
substituídos, submetidos aos novos, difundidos por migrantes e estrangeiros
(ARAÚJO, 2002, p. 94).

Portanto, no presente, a atividade turística, intensificada de Pipa, através de
seu crescimento acelerado e desordenado, resultou na identificação dos seguintes
problemas: ruas estreitas, principalmente, no centro, insuficientes para a circulação
de carros, os quais competem sempre com os pedestres, diversas casas
construídas fora de alinhamento regular, construções em áreas de fragilidade
ambiental, alta densidade de edificações, déficit no abastecimento de água,
principalmente, nas altas temporadas, precariedade quanto ao esgotamento
sanitário, alta produção de resíduos sólidos, exclusão social e aumento abusivo da
especulação de terras. Todos esses problemas mencionados trouxeram outro
resultado, isto é, uma crescente demanda por terras, um “transbordamento” do
espaço urbano de Pipa em direção a comunidade de Sibaúma, de forma não
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espontânea, partindo de estratégias de diversos atores sociais, como o poder
público, agentes imobiliários, construtores e proprietários fundiários. Tal realidade
resultou numa forte disputa pelo solo urbano e uma grande valorização do espaço,
tendo como conseqüência um intenso processo de especulação imobiliária, entre
outros aspectos, na comunidade de Sibaúma.
De acordo com Carlos (2001, p. 28)
O processo de valorização, aliado às estratégias dos empreendedores
imobiliários, reproduz um espaço cada vez mais voltado aos interesses
particulares do grande capital, que, ao intervirem no urbano, interferem na
prática socioespacial e, com isso, nos modos de apropriação do espaço da
vida.

Com o crescimento acelerado e desordenado de Pipa, como já foi dito, está
ocorrendo uma incorporação do território de Sibaúma, com o objetivo de atender a
demanda de investidores tanto nacionais, como estrangeiros, para a realização de
empreendimentos turísticos, apoiados pelo poder público, através da implantação de
infra-estrutura e políticas do PRODETUR/NE.
No que se refere a políticas públicas Fonseca (2005, p. 82) adverte que:

É importante salientar que existem políticas públicas de várias naturezas
(econômica, social, política, cultural, segurança etc.) e que algumas delas
apresentam forte incidência espacial, ocasionando significativas mudanças
na organização do espaço. As políticas públicas de turismo, implementadas
no Brasil, nos últimos anos, por exemplo, têm provocado a reestruturação
do espaço em grandes extensões do litoral nordestino, ao procurar adequálo ao exercício dessa nova função econômica.

A incidência espacial da política pública, direcionada ao turismo, na
comunidade de Sibaúma, não só tem ocasionado mudanças na organização do
espaço, mas tem provocado uma forte valorização das terras da localidade em
apreço, acentuando as desigualdades sócio-espaciais da mesma (Figura 2).
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Figura 2: Estrada asfaltada que liga Pipa a Sibaúma.
Fonte: O autor, 2010.

A via de circulação, anteriormente salientada e, que foi responsável pela
ligação entre Pipa e Sibaúma, intensificou o intercâmbio econômico entre tais
localidades, acarretando maior circulação de pessoas, mercadorias e idéias.
Sibaúma tem atraído, ainda, a implementação de projetos turísticos de hospedagem,
em geral, de pessoas provenientes do próprio estado, do centro-sul e do exterior.
É o que Luchiari (1998, p. 17) denominou de cidades turísticas que “são
organizadas não para a produção, como foram às cidades industriais, mas para o
consumo de bens, serviços e paisagens”. É uma nova forma de urbanização, onde
os espaços, a paisagem

e mesmo as atividades produtivas vêm sendo

re(ordenadas).
Dessa forma, a urbanização turística tem sido a denominação dada ao
processo de reestruturação urbana ou de produção de novas áreas urbanas
decorrentes da (re)funcionalização turística (LUCHIARI, 1998).
No Brasil a urbanização turística se inicia a partir do momento em que o
turismo passa a ser visto como alternativa econômica de grande relevância para
algumas regiões brasileiras, principalmente, para o Nordeste. Nesta região o turismo
foi instituído para promover o desenvolvimento econômico. Portanto, apoiado no
discurso do emprego e renda, o poder público e a iniciativa privada vão propagando
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e investindo no turismo como única alternativa viável de maior alavancamento do
desenvolvimento regional.

2.3.3 O advento do turismo e as transformações na comunidade local

A valorização do espaço da comunidade de Sibaúma tem sido expressa não
só em razão da escassez de terras de Pipa, mas também na qualidade, quantidade
e variedade dos recursos naturais, ainda, disponíveis nesta porção do espaço
potiguar. Sibaúma caracteriza-se por ser uma linda praia, cercada por falésias,
situada numa zona estuarina, banhada pelo rio Catu, ali, existindo várias áreas
pertencentes ao Patrimônio da União. É, também, uma parcela de zona de
amortecimento e de proteção do Parque Estadual da Mata de Pipa (PEMP) (Mapa
3).
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Mapa 3: Parque Estadual do PEMP.
Fonte: IDEMA, 2006
Relatório antropológico: uma Sibaúma só! Relatório antropológico da Comunidade de
Sibaúma-RN Natal : Instituto de Colonização e Reforma Agrária-INCRA, 2006.

A sociedade atual tem valorizado alguns elementos da natureza, havendo
com isso, uma busca crescente por áreas com clima quente, sol, praia, paisagens
exóticas ou paradisíacas. A partir dessa valorização, os espaços litorâneos têm sido
cada vez mais explorados, pois, “a luta pela manutenção da lucratividade apressa os
capitalistas a explorarem todo tipo de novas possibilidades” (HARVEY, 1992, p.
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103). Tal fato está relacionado com a emergência do regime de acumulação de
capital e de uma nova sociedade, a de consumo, que dá ordem e coerência ao
funcionamento do regime de acumulação, ao promover o individualismo, a alienação
e a efemeridade (HARVEY, 1992). Por outro lado, a redução das barreiras espaciais,
através da força e inovação dos meios-técnicos permitem o acesso generalizado aos
mais diversos lugares. Portanto, cada vez mais o espaço se constitui em uma
articulação entre o local e o mundial, pois, hoje, os processos de reprodução das
relações sociais se dão fora de seus territórios, ou seja, fora de suas fronteiras, uma
vez que os sistemas técnicos facilitam o alcance dos mais diferentes lugares
(HARVEY, 1992).
Nesse sentido, podemos afirmar que a dimensão do mundial que o lugar
encerra, altera e redefine seu conteúdo sócio-espacial, o que não significa,
necessariamente, a ocorrência da supressão das suas particularidades. “Cada lugar
é, ao mesmo tempo, objeto de uma razão global e de uma razão local, convivendo
dialeticamente” (SANTOS, 2006, p. 339). Pelo exposto, com a comunidade de
Sibaúma tal processo não é diferente, porquanto, o local cada vez mais vem se
constituindo numa relação com o mundial através da atividade turística. “É evidente
que o lugar se define, inicialmente, como a identidade histórica que liga o homem ao
local onde se processa a vida, mas cada vez mais a „situação‟ se vê influenciada,
determinada, ou mesmo, ameaçada, pelas relações do lugar com um espaço mais
amplo” (CARLOS, 2007, p. 21).
Sendo assim, o turismo, hoje, representa uma importante forma de
reprodução do capital, porquanto, cria novos desejos e novas necessidades,
estabelecendo novas organizações sócio-espaciais.
Devemos ressaltar, tendo em vista as pesquisas levadas a termo, em
períodos diferentes do ano, que a sazonalidade tem uma profunda repercussão no
que concerne ao trabalho, no âmbito de Sibaúma. Em junho, observamos
dificuldades relativas ao mercado de trabalho, diferentemente, do que aferimos em
janeiro, período no qual, em face da intensa atividade turística em Pipa, abrem-se
novas perspectivas de emprego para os residentes da aludida comunidade.
Em conformidade com a manifestação do prefeito de Tibau do Sul, o turismo
afeto à Sibaúma, abrange a segunda residência e a inserção de hotéis. Assim, a
prefeitura recolherá mais impostos, como o IPTU, no caso das segundas residências
e ISS, quanto aos empreendimentos de hospedagem. No que tange a infra-

84

estrutura, propriamente dita, muito pouco foi modificado ou construído para atender
à demanda turística que aflui na região, pois, restaurantes, shoppings, lojas,
lanchonetes, comércios em geral, são procurados em Pipa, a qual dista, apenas, 7
Km de Sibaúma. Em relação à urbanização da praia de Sibaúma, segundo o
prefeito, não há nenhum projeto. Por outro lado, os moradores mostraram-se
indignados, pois, a prefeitura mandou retirar as barracas que os mesmos tinham na
praia, as quais constituíam um complemento aos seus pequenos ganhos. De
acordo, ainda, com o prefeito, as barracas foram retiradas por ordem do Patrimônio
da União. Entretanto, mesmo com a ordem de não poder ter barracas na praia, dois
moradores, ainda, resistem mantendo aquelas dependências na orla marítima
(Figuras 3 e 4).

Figura 3: Estrutura das barracas na praia de Sibaúma.
Fonte: O autor, 2010.
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Figura 4: Estrutura das barracas na praia de Sibaúma.
Fonte: o autor, 2010.

De acordo com a comunidade, em virtude das transformações sócioespaciais, ali identificadas, Sibaúma passou, também, a enfrentar um outro
problema, precedentemente, pouco comum na área em apreço: questões de
segurança, envolvendo roubos e furtos.
Na comunidade de Sibaúma a produção do espaço, gerada para o turismo de
segundas residências, nos mostra a “expulsão” dos moradores da orla da praia,
cedendo lugar às segundas residências, cujos proprietários têm maior poder
aquisitivo do que a população local, promovendo, assim, uma segregação sócioespacial.
O processo de valorização, aliado às estratégias dos empreendedores
imobiliários, reproduz um espaço cada vez mais voltado aos interesses
particulares do grande capital, que, ao intervir no urbano, interferem na
prática sócio-espacial e, com isso, nos modos de apropriação do espaço da
vida (CARLOS, 2001, p. 28).
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Concluímos, pelo que acima foi exposto, que o novo vai produzindo novas
paisagens, colocando em cena novos atores como os empreendedores, promotores
imobiliários e turísticos, proprietários fundiários, o capital de construção e o capital
de incorporação, eliminando ou marginalizando os moradores residentes mais
antigos e imprimindo novas formas de apropriação do espaço urbano.

2.3.4 As condições atuais da comunidade de Sibaúma

Com as vendas da maioria das terras, a comunidade ficou “dividida”, no
imaginário da população residente entre “Sibaúma de Baixo” e “Sibaúma de Cima”.
Sibaúma de Cima se refere à parte onde não há moradia da população local, são
terras, hoje, de grandes proprietários, que se localizam nas áreas próximas ao rio,
denominada de Pauls e, “Sibaúma de Baixo”, ou dos “negros”, que diz respeito à
parte pertencente à comunidade, onde se encontra a vila formada pelos moradores
locais. Porém, essa divisão, na verdade, é só uma forma dos mesmos demarcarem
o território simbolicamente, porque no íntimo consideram que há somente uma
Sibaúma.
Com o advento do turismo, uma nova divisão territorial foi estabelecida na
comunidade. A praia que antes servia aos residentes, como forma de sustento e
moradia para alguns, atualmente, conta com 54 casas (segunda residência),
havendo somente uma moradia da população local. Na parte do denominado Morro
Vermelho, pela população local, ou seja, junto às falésias, também, hoje, se
encontra casas de residências secundárias e investimentos turístico.
No centro da vila estão localizadas as habitações da população local, bem
como uma pequena praça, onde se encontram 3 telefones públicos, além de um
posto de saúde. Há a presença, também, do comércio local, ou seja, 4 mercearias, 1
padaria, 5 bares, 1 lanchonete, 2 lojas de roupas e uma loja de artesanato. Apesar
dos moradores não se manifestarem, não vimos, na localidade, nenhum posto de
correios ou agência bancária.
Como já foi dito, a comunidade é constituída por, aproximadamente, 160
famílias residentes, correspondendo a um total de 900 pessoas. Em cada residência
moram entre 5 a 9 pessoas.
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No que concerne ao padrão habitacional, as casas possuem em média 5
pequenos cômodos. No passado, as casas da comunidade eram todas de taipa,
mas, atualmente, são na maioria de alvenaria, principalmente, na parte central da
comunidade. Tais residências são próprias (Figuras 5 e 6).

Fonte: Vanessa Andrade , 2010.

Fotografia 8- Perfil de casa construída de barro

Fonte: Vanessa, Andrade 2010

Figura 5: Casa de palha na praia de Sibaúma.
Fonte: O autor, 2010.
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Figura 6 : Casa de pau-a-pique.
Fonte: O autor, 2010.

A grande maioria das casas de alvenaria foram construídas com a ajuda
financeira da prefeitura, tendo ficado a elaboração dos tijolos, utilizados na
construção das mesmas, a cargo dos próprios moradores. Desta forma, as casas de
alvenaria, em geral, existentes no centro da comunidade, são melhor estruturadas
do que aquelas situadas fora do centro da mesma. As casas são pintadas por fora e
por dentro e possuem piso queimado ou de cimento grosso.
Aproximadamente 10 casas na comunidade, ainda, não possuem banheiro
e outras, os possuem fora da residência. Observamos, por outro lado, que os
banheiros não apresentam todos os equipamentos que seriam necessários para a
adequada condição sanitária de tais dependências. Algumas pessoas, apesar de
lograrem banheiros em suas residências, não têm o hábito de usá-los, optando pela
utilização do mato próximo.
As casas apresentam reduzido número de móveis e eletrodomésticos. Ainda
que, em tais logradouros tenhamos constatado a presença de televisores e
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geladeiras. Há fogões a gás, ainda que os fogões à lenha sejam preferidos e
identificados, na quase totalidade das habitações (Figura 7).

Figura 7: Fogão à lenha improvisado.
Fonte: O autor, 2010.

Nenhuma das casas entrevistadas da comunidade é forrada. Todas as
residências possuem energia elétrica. As casas do população residente são
próprias, o que confere a população uma sensação confortável, mesmo diante das
dificuldades enfrentadas, pois, o não pagamento de aluguel e a certeza de ter sua
própria casa é muito alentadora diante dos problemas que enfrentam. As moradias
contam com quintal, cujo espaço destina-se a diferentes usos domésticos (Figura 8).
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Figura 8: Quintal da casa de um morador.
Fonte: O autor, 2010.

Em relação à escolaridade do grupo, de acordo com as entrevistas, os mais
idosos são todos analfabetos. Segundo eles havia muitas dificuldades que os
impediam de estudar, pois, não havia escolas em Sibaúma e precisavam trabalhar
para assegurar a sua sobrevivência. De acordo com os moradores, atualmente,
seus filhos têm melhores condições de estudo, pois, há na comunidade, uma escola
relativa ao ensino pré-escolar e fundamental completo, Padre Armando de Paiva
(com um total de 258 alunos), bem como o curso para jovens e adultos,
posteriormente, transferido para Pipa. O ensino médio é oferecido em Tibau do Sul
e para a sua realização é disponibilizado um transporte que conduz os estudantes
de Sibaúma até a referida cidade (no decorrer do dia, 20 alunos e, à noite, 30
alunos).
Mesmo

a

escola

fazendo

parte

do

cotidiano

das

pessoas,

há

aproximadamente 20 anos, a grande maioria dos jovens (com mais de 20 anos), já
casados e com filhos, não estudam mais, detendo escassa escolaridade.
Em relação à saúde da população, esta fica a cargo de um posto de saúde
existente na comunidade, no qual o atendimento médico é prodigalizado às terças e
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quintas-feiras, uma vez que o médico não reside na localidade em apreço. Nos dias
em que o médico se faz presente no posto de saúde, são atendidas 10 pessoas ou
12, em casos de urgência. Além do médico, há duas técnicas de enfermagem que
trabalham no posto de saúde e caso alguém adoeça em algum dia que o médico
não esteja, torna-se necessário ligar para Tibau do Sul, requisitando uma
ambulância para resgatar o enfermo em Sibaúma. O posto de saúde, só oferece aos
moradores os remédios mais comuns, tornando a situação difícil aos usuários, em
face dos preços dos medicamentos.
Quanto ao acesso aos serviços básicos, as condições são precárias, pois, a
comunidade não tem muito claro o que seja esgoto sanitário, uma vez que quando
indagados a respeito, não souberam responder adequadamente, sendo necessário
uma explicação detalhada sobre o assunto para que pudessem, enfim, assumir uma
posição mais objetiva quanto ao esgotamento. Na verdade, constatamos que os
esgotos fluem in natura e a céu aberto.
A coleta de lixo acontece duas vezes por semana, através de um caminhão,
procedente de Tibau do Sul, encarregado deste serviço. Por outro lado, notamos
que é, ainda, comum a queima do lixo, porquanto, na opinião dos residentes de
Sibaúma, dois dias, apenas, para a coleta dos resíduos sólidos, são insuficientes
para a manutenção da limpeza doméstica.
A comunidade é contemplada, também, com iluminação pública, ainda que,
vários entrevistados tenham considerado os preços, por eles pagos pelo consumo
de energia elétrica, demasiadamente, elevados.
A água consumida, pelos moradores de Sibaúma, procede de poços e não é
tratada. Precedentemente, a referida era tirada do rio Catu para o consumo
cotidiano. Recentemente, a prefeitura de Tibau do Sul estabeleceu uma bomba para
agilizar o resgate da água a ser consumida pelos membros da comunidade, a qual
passou a ser encanada (Figura 9).
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Figura 9: O armazenamento da água realizado na comunidade de Sibaúma.
Fonte: O autor, 2010.

Os transportes utilizados pela população para outras localidades é realizado
através de ônibus e alternativos, com intervalos de 1 ou 2 horas, dependendo das
circunstâncias. Ocorreram reclamações concernentes a viabilidade de um transporte
ligando, diretamente, Sibaúma à Natal. Notamos, inclusive, que apesar de não
termos ouvido qualquer questionamento concernente a tarifa do transporte (R$ 2,00)
temos claro que a mesma pesa no bolso dos humildes residentes de Sibaúma. Uma
outra alternativa encontrada, pela população, é a utilização da bicicleta para a
realização das suas atividades externas à localidade.
Outro problema mencionado por muitos, principalmente, as mães, é a falta
de uma creche onde pudessem deixar seus filhos pequenos para trabalhar nas
localidades vizinhas.
Apesar da população local, unanimemente, considerar a comunidade como
sendo tranqüila, como veremos mais adiante, um grande número de entrevistados
reclamou da falta de um posto policial dentro de Sibaúma. Além disso, pessoas da
comunidade reclamaram da presença de drogas e de prostituição.
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Todavia, o principal problema da comunidade, revelado por quase todos, é
sem dúvida alguma, a falta de trabalho, principalmente, para os mais jovens.
As atividades existentes, em Pipa, estão relacionadas ao turismo, sendo
desenvolvidas em bares, restaurantes, pousadas e hotéis, ainda, que sejam mais
expressivas na alta temporada. Outras atividades, levadas a termo pelos moradores
de Sibaúma, entre elas, a construção civil, se verificam em Pipa ou Tibau do Sul.
Em Sibaúma a atividade de maior relevo remete-se à pesca artesanal, da
qual resulta uma pequena renda (de R$200,00 a R$300,00 mensais). Segundo a
Associação dos Pescadores, localizada em Tibau do Sul, há aproximadamente 20
pescadores, entre homens e mulheres, associados, integrantes da comunidade de
Sibaúma. Muitos pescadores preferem, ainda, exercer tal atividade, porquanto, a
continuidade do exercício da referida, lhe garantirá, através da associação dos
pescadores, à aposentadoria, além de outros direitos.
Devemos ressaltar que os pescadores, além da pesca, lograram,
recentemente, uma outra alternativa de trabalho, na condição de guardiões das
segundas residências, existentes em Sibaúma. Há, também, 5 balseiros, que tem a
atribuição de garantir a travessia de carros de Sibaúma para Barra de Cunhaú
(Canguaretama). Entretanto, o trabalho levado a termo pelos balseiros corre o risco
de tornar-se desnecessário, em virtude do advento de uma estrada, a ser
construída, ligando Tibau do Sul aos municípios vizinhos.
No que concerne aos benefícios governamentais, praticamente, todos os
moradores têm direito à Cesta Quilombola. Todavia, este direito é comprometido
pela ação indevida de atravessadores ou intermediários que na, realidade, vendem
as cestas por R$3,50 às famílias residentes em Sibaúma. Além da cesta quilombola,
muitas famílias recebem a bolsa família, ainda que, segundo informações prestadas
pelos habitantes da localidade, vários tenham tido a aludida bolsa cortada pelo
governo. De acordo com os depoentes, uma assistente social da prefeitura de Tibau
do Sul, efetuou um levantamento cadastral daqueles que detinham aquele benefício
e, após o mesmo, integrantes da comunidade, passaram a não mais recebê-lo por
não terem este direito, segundo os critérios governamentais. Assim sendo,
atualmente, 19 famílias, das 32 entrevistas de Sibaúma, recebem a bolsa família.
A grande maioria das famílias entrevistadas recebe em média um salário
mínimo mensal, poucas recebem mais de um salário. Geralmente, são as famílias
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que contam com aposentadoria dos mais idosos. Ainda há famílias que recebem
menos de um salário mínimo.
Em virtude das dificuldades financeiras identificadas entre as pessoas do
local, muitas alegaram abdicar do pagamento de contas, comprar fiado nos
mercados, ali, existentes, trocar mantimentos com outros ou tomar dinheiro
emprestado dos vizinhos. A ajuda dos filhos que trabalham, também, foi lembrada
no que concerne à complementação da renda familiar. Na verdade, as famílias não
são diferentes umas das outras no que tange ao trabalho, ao lazer e quanto aos
bens matérias em geral.
Comprovamos que muitos dos residentes de Sibaúma já saíram desta
comunidade, buscando

outros

locais, bem

como

os que permaneceram,

expressaram, também, o desejo de dali saírem em busca de outros lugares, onde
possam encontrar melhores condições de trabalho.
Além da questão proeminente do trabalho, foram lembrados outros aspectos
que propiciam a saída da população de Sibaúma: creches, transportes, serviços de
saúde e posto policial.
Entretanto, alguns moradores mais idosos salientaram o seu propósito de
permanecerem naquela localidade, alegando o sentimento de pertencimento, a
valorização do passado e o fato de serem proprietários de suas residências, porém,
não mais de suas terras.
No que concerne à segurança, observamos, da parte dos entrevistados,
uma certa cautela relativa às suas respostas. Admitiram, ali, ocorrerem, problemas
de alcoolismo e uso de drogas, mas, por outro lado, reconheceram o advento de
fatos mais violentos como assassinatos registrados, esporadicamente, na
localidade.
Apesar das questões supracitadas em torno de eventuais registros de
violência, a maioria admitiu que o aspecto mais positivo da localidade era a
tranqüilidade nela desfrutada, bem como a sua beleza cênica.
As práticas de lazer do grupo são representadas pelos encontros nos bares,
na própria rua, na prática do Coco de Zambê, nos banhos de rio, a ida à praia e o
surf, este último desenvolvido por um número reduzido de jovens da localidade.
Registramos, através dos depoentes, que o lazer dos mesmos, também, é realizado
fora de Sibaúma, principalmente, em Goianinha, Canguaretama e Vila Flor,
localidades que melhor condizem com as suas condições financeiras em relação à
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Pipa, onde o dispêndio é, visivelmente, maior. Entre os mais velhos, inexistem
formas alternativas de lazer, a não ser o estar com a família ou com a vizinhança
nas calçadas de suas residências ou idas à igreja.
Verificamos que a produção do espaço da comunidade de Sibaúma tem se
dado em função do uso turístico e, está relacionada aos interesses privados, através
da compra de terras, da especulação imobiliária, da inserção das segundas
residências e do anuncio de novos empreendimentos turísticos.
Tais atividades que se consumam, muitas vezes, em ritmo acelerado, são as
responsáveis por problemas ambientais e socioeconômicos para a comunidade. Por
outro lado, não atestamos nenhum sinal de estratégias políticas por parte do poder
público municipal, em relação a uma maior dinamização da economia local no
sentido de fortalecer a comunidade, ou seja, evitando a sua exclusão do processo.
Percebemos que o poder local e a iniciativa privada são fortes aliados no
processo de expansão imobiliária que ocorre na região, onde está inserida a
comunidade estudada. Assim, o espaço da comunidade, cada vez mais se
transforma em negócio rentável.
Assim sendo, torna-se importante frisar o papel que o Estado desempenha
no que diz respeito ao ordenamento do território, inclusive no que diz respeito à
atividade turística, pois, detém um peso relevante no planejamento turístico de
qualquer lugar. Portanto, Hall (2001) lembra que o planejamento e as políticas
públicas são atividades políticas antes de serem técnicas. Dessa forma, as relações
de poder existentes precisam ser bem analisadas, pois, suas conseqüências no
processo são decisivas. Neste jogo de interesses dos diferentes atores do turismo, o
Estado deve ser responsável pelo processo de planejamento, não podendo se
apresentar apenas como agente legitimador e reprodutor das forças do mercado,
mas como instituição que reflita o interesse dos setores majoritários da sociedade.
Todavia, o crescimento da comunidade de Siabúma não tem sido
acompanhado de investimentos de infra-estrutura e qualidade de vida, voltadas para
a comunidade local, como as referentes ao saneamento básico, áreas de lazer,
equipamentos comunitários, preocupação ambiental ou, ainda, a questão alusiva ao
trabalho, principal problema que aflige Sibaúma.
É preciso que o poder público procure implementar políticas no sentido de
buscar minimizar as desigualdades e contradições sócio-espaciais. É importante
deixar claro, que não defendemos a manutenção de uma economia de subsistência
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arcaica, mas sim, de propostas que incluam a comunidade através do apoio à pesca
artesanal, estruturação e dinamização do artesanato local, incentivo às atividades
agrícolas, demandadas pelos setores turísticos e garantia do uso racional do solo,
através de políticas públicas adequadas.
Faz-se mister a salvaguarda de um turismo, ecologicamente sustentável,
que seja realizado de forma a considerar a comunidade local como sujeito e não
objeto, além de garantir propostas que valorizem a cultura e a economia locais,
porquanto, enquanto houver o prevalecimento da idéia de que o crescimento
econômico, por si só, é suficiente para resolver todos os problemas sociais,
espaciais, culturais e ambientais, o real desenvolvimento, assegurado pela justiça
social, continuará se constituindo em uma meta difícil de ser alcançada.
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CAPÍTULO 3 - O PROCESSO DE VALORIZAÇÃO E DE USO E OCUPAÇÃO DO
SOLO DA COMUNIDADE DE SIBAÚMA

A construção desse capítulo se pauta no pressuposto de que no sistema
capitalista o consumo do espaço contribui para que o valor de troca predomine sobre
o valor de uso, havendo, com isso, um processo de privatização dos diversos
espaços da superfície terrestre e de tudo nela contido.
Desta forma, o espaço geográfico, produto, processo e manifestação da
sociedade, expressa todas as contradições geradas e contidas nas relações sociais
de produção (SILVA, J., 1999, p. 42), pois, o espaço é dotado de contradições,
mesmo que sejam mascaradas. Para lidar com essas contradições, a burguesia
conta com um duplo poder sobre o espaço: em primeiro lugar, através da
propriedade privada do solo e, em segundo lugar, pela ação e estratégia do próprio
Estado (LEFEBVRE, 1991).

3.1 A QUESTÃO FUNDIÁRIA DA COMUNIDADE DE SIBAÚMA

No início do processo de formação da comunidade de Sibaúma até os anos
de 1980, as famílias da comunidade mantinham uma organização coletiva da terra,
estratégia escolhida para que o grupo se detivesse no local. Dessa forma, a terra era
essencial para a reprodução do grupo. No entanto, hoje, a tensão na comunidade de
Sibaúma situa-se na questão fundiária após o início das vendas de suas terras a
pessoas externas. O território da comunidade está sendo permeado por diferentes
formas de uso e apropriação da terra, gerando expropriação territorial e conflitos no
interior da aludida comunidade.
Sendo assim, em face da análise supracitada, ponderamos que no presente a
situação da comunidade de Sibaúma não é tranqüila. É importante salientarmos que
Sibaúma, devido à sua trajetória histórica, práticas e tradições, foi reconhecida e
certificada pela Fundação Cultural Palmares (FCP), em 2005, como uma
comunidade remanescente de quilombo. O reconhecimento foi declarado em
audiência pública, ocorrida no povoado, no mesmo ano. Desde então, o grupo
deveria ser beneficiário de políticas públicas direcionadas às populações
quilombolas, “pleiteando” a titulação de seu território, conforme previsto no Art. 68,
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, da Constituição Federal de
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1988. O processo foi iniciado com a elaboração de um relatório antropológico de
caracterização histórica, econômica e sócio-cultural do grupo (RELATÓRIO
ANTROPOLÓGICO, 2006).
Sabemos que terras no Brasil sempre significaram poder e status, um privilégio
das elites. Portanto, durante séculos várias comunidades foram invisibilizadas em
seus direitos sobre a terra, principalmente, após a Lei de Terras de 1850. Hoje, após
vários anos, as regularizações fundiárias dessas comunidades começaram a ser
pensadas, como forma de diminuir as injustiças históricas praticadas pela sociedade
escravocrata. Tal situação tornou-se visível após a Constituição de 1988, que
reintroduziu no cenário social e acadêmico, as discussões sobre a questão das
sociedades quilombolas no Brasil. Assim, foram estabelecidas nas suas Disposições
Transitórias, que os remanescentes das comunidades dos quilombos, que
estivessem ocupando suas terras, estas fossem reconhecidas, devendo o Estado
emitir-lhes os títulos respectivos.
O acesso à terra, às comunidades quilombolas, trouxe à tona a necessidade de
redimensionar o próprio conceito de quilombo, a fim de abarcar a gama variada de
situações de ocupação de terras por grupos negros e ultrapassar o significado de
fuga-resistência, instaurado no pensamento corrente quando se trata de caracterizar
estas comunidades (CANTO, 2008). Assim, de acordo com o Art. 2º, do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias:

Art. 2°: consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos,
para os fins deste Decreto, os grupos étnico-raciais, segundo critérios de
auto-atribuição, com trajetória própria, dotados de relações territoriais
específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada com a
resistência à opressão histórica sofrida (BRASIL, 2003).

É importante salientarmos, que além do acesso à terra, também, se estabelece
apoio aos quilombolas pelo Plano de Etnodesenvolvimento, a ser efetivado mediante
representações dos Ministérios Federais. O Plano integrará diversas ações de
políticas públicas e projetos agrícolas com linhas especiais de financiamento, o qual
deve ter participação do Estado, pois, através dele buscar-se-ão estratégias que
assegurarão a sustentabilidade das comunidades quilombolas (PROGRAMA
BRASIL QUILOMBOLA, 2011).

100

Dessa forma, a questão da demarcação e certificação dos territórios de
remanescentes de quilombo tem levantado acirrados debates, principalmente, entre
grandes

proprietários

de

terras,

representações

sociais

e

organismos

governamentais, encarregados de assegurar a aplicação da legislação vigente em
benefício de grupos humanos, historicamente, marginalizados pelo Estado (CANTO,
2008).

Neste sentido, mesmo com as leis que favorecem essas comunidades,
encontramos poderosos inimigos que trabalham pela eliminação de todas as
garantias legais que, supostamente, poderiam alterar uma situação histórica. Assim,
identificamos situações de conflitos em diversas áreas de territórios quilombolas por
todo o Brasil. Esses conflitos e confrontos têm como agentes segmentos da
sociedade privada, como grandes proprietários de terras e investidores, entre outros.
Assim, verificamos embates graves na comunidade de Sibaúma, pois, com a
titulação das terras, prevista pelo Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
da Constituição Federal (ADCTCF), os quilombolas ficam impossibilitados de
disporem livremente de suas áreas, ou seja, não podem vendê-las, trocá-las ou
alugá-las. Com isso, as terras devem, agora, por força de lei e não mais por livre
costume comunitário, ser passadas, obrigatoriamente, de geração para geração aos
quilombolas. A finalidade de tais cláusulas seria para a própria manutenção dos
valores culturais e organizacionais do grupo.
Na comunidade de Sibaúma a posse da terra é uma questão que afeta
interesses de uma elite fundiária, interessada em investimentos turísticos de
hospedagens, daí o motivo de parte da comunidade se posicionar de forma negativa
à regularização fundiária. Quando parte da população da comunidade começou a
reivindicar a titulação do seu território, passou a sofrer represálias dos moradores
que não partilhavam dos objetivos dos primeiros e de outros agentes. Tais
opositores inviabilizaram, até agora, o processo de regularização fundiária da
comunidade, pois, têm interesses nas terras da referida para diversos usos,
principalmente, para investimentos turísticos. Portanto, os moradores se assumem
como remanescentes de quilombolas, mas, por outro lado, não aceitam a titulação
de suas terras, uma vez que acreditam que o crescimento da comunidade só pode
se concretizar a partir dos empreendimentos turísticos, de investidores externos,
pois, a população local não tem condições de prover nenhum tipo de
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desenvolvimento naquela área e o poder público, de acordo com a mesma, não tem
contribuído para a melhoria da sua existência.
Assim, o que ocorre em Sibaúma configura-se como um exemplo de conflito,
onde a especulação imobiliária é valorizada em detrimento da sobrevivência da
comunidade. Há luxuosas casas de segundas residências, resorts que já
expropriaram territorialmente a comunidade e outros que já estão anunciados.
Além disso, a ausência de título de propriedade fragilizou ainda mais o grupo,
porquanto, os espaços são cada vez mais restritos, sendo constituídos por
diferentes formas de apropriação. Por outro lado, a área em questão, vem se
constituindo em um terreno fértil para especulação imobiliária e para conflitos.
Dentro deste contexto, o caráter quilombola é visto com preconceito e
discriminação, refletindo-se na precariedade de condições de vida. Sendo assim,
uma das principais necessidades das comunidades quilombolas é a regularização
de seus territórios.
Portanto, não é tarefa fácil a recomposição do processo histórico da base
fundiária do recorte territorial da pesquisa, para compreendermos como as terras da
população local foram vendidas para pessoas externas.

Infelizmente, muitos

documentos cartoriais não estão disponibilizados para os pesquisadores. Mesmo
tendo recorrido ao Ministério Público, os dados cartoriais não foram suficientes e
adequados em face da pouca agilidade daquelas instituições, quanto ao
fornecimento de dados imprescindíveis à pesquisa que nos propusemos realizar.
Contudo, podemos perceber que a partir de 1980, as terras que antes eram
coletivas, tornaram-se propriedades privadas de acordo com registros documentais
(Quadro 4).
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TRANSMITENTE

ÁREA

FORMA DE
TRANSMISSÃO

DATA

CARTÓRIO DE
REGISTRO DE IMÓVEL

265,500
2
m

Formal de partilha

15/1/1981

Tibau do Sul

Agropecuária Bovinos Ltda.

265,500
2
m

Escritura pública
de compra e venda

31/04/1981

Tibau do Sul

Walter Soares de Paula (advogado)
Mra. das Graças de Nascimento de
Paula

25,0 hectares

Usucapião

2/5/1985

Tibau do Sul

35,25 hectares

Escritura pública
de compra e venda

ADQUIRENTE

Neide Dames Backer;
Haroldo Cornélio Backer

Miguel Soares Câmara Becker
Juaraci Leopoldina de Backer
Mra. de Lourdes Leopoldina Becker

Neide Dames Backer;
Miguel Soares Câmara Becker
Juaraci Leopoldina de Backer
Mra. de Lourdes Leopoldina Becker

Paula Loteamento e Incorporação Ltda.
Walter Soares de Paula (advogado)
Maria das Graças de Nascimento de
Paula

Walter Soares de Paula (advogado)

5/12/1985

Tibau do Sul

Mra. das Graças de Nascimento de
Paula
José Arakem Carvalho
Natal/RN
211,49 ha

Carta de
aforamento

11/9/1989

Tibau do Sul

Agropecuarista

Quadro 4 – Venda e aquisição de terras em Sibaúma
Fonte: Certidão do Ofício único de Tibau do Sul, 2010.

Continua...
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TRANSMITENTE

ADQUIRENTE

ÁREA

FORMA DE
TRANSMISSÃO

DATA

CARTÓRIO DE
REGISTRO DE IMÓVEL

José Arakem Carvalho
Natal/RN
Agropecuarista

Moura Imobiliária empreendimentos
Imobiliário sediada em Jaboatão-PE

151,25
hectares

Escritura de
compra e venda

13/9/1989

Tibau do Sul

José Arakem Carvalho
Natal/RN
Agropecuarista

Cláudia Coloço (Médica)
Natal/RN

151,25
hectares

Escritura de
compra e venda

12/7/1990

Tibau do Sul

Cláudia Coloço

N.C.C- empreendimentos Imobiliários

151,25
hectares

Escritura pública
de incorporação de
bens

7/12/1992

Tibau do Sul

N.C.C- empreendimentos Imobiliários

151,25
hectares

Registro de
loteamento

30/1/1993

Tibau do Sul

José Aristeu de Medeiros (agricultor)
Goianinha/RN

50,26 hectares

Carta de
aforamento

25/7/1991

Tibau do Sul

José Aristeu Medeiros

Usinas Estivas S.A Arês /RN

50,26 hectares

Escritura pública
de compra e venda

21/8/1991

Tibau do Sul

Usinas Estivas S.A Arês /RN

Empresa Exitus Administração e
Participação Ltda. (Sede em Recife-PE)

50,26 hectares

Incorporação
contrato de
arrendamento

13/5/1995

Tibau do Sul

Empresa Exitus Administração e
Participação Ltda. (Sede em Recife-PE)

José Lopes da Silva (comerciante) PipaRN

50,26 hectares

30/4/2002

Tibau do Sul

Quadro 4 – Venda e aquisição de terras em Sibaúma
Fonte: Certidão do Ofício único de Tibau do Sul, 2010.

Escritura de
compra e venda.
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ADQUIRENTE

ÁREA

FORMA DE
TRANSMISSÃO

DATA

CARTÓRIO DE
REGISTRO DE IMÓVEL

José Lopes da Silva (comerciante) PipaRN

33,532,8
hectares

Carta de
aforamento

11/7/1999

Tibau do Sul

Eugênio Apolônio Galvão (agricultor)
Goianinha

43,532,8
hectares

Carta de
aforamento

5/3/1993

Tibau do Sul

43,532,8
hectares

Escritura de
compra e venda

Usina Estivas

43,532,8
hectares

Escritura de
compra e venda

17/3/1993

Tibau do Sul

Empresa Exitus Administração e
Participação

43,532,8
hectares

Incorporação
contrato de
arrendamento

10/4/1996

Tibau do Sul

Empresa Exitus Administração e
Participação

José Lopes da Silva

43,532,8
hectares

Escritura de
compra e venda

4/8/2004

Tibau do Sul

José Lopes da Silva

Imobiliária Pipa Natureza
10 hectares

Escritura de
compra e venda

13/3/2006

Tibau do Sul

43,64 hectares

Usucapião

---------------

Tibau do Sul

Escritura de
compra e venda

3/2/1988

Tibau do Sul

TRANSMITENTE

Eugênio Apolônio Galvão (agricultor)
Goianinha /RN

Usinas Estivas S.A
com sede em
Arês-RN

Luciene Ribeiro de Lima Siva e Manoel
de lima (Agricultores)
Canguaretama/RN

Samuel Caetano(agricultor) Sibaúma

Samuel Caetano (agricultor) - Sibaúma

Luciene Ribeiro de Lima Siva e Manoel
de lima (agricultores) Canguaretama-RN

Quadro 4 – Venda e aquisição de terras em Sibaúma
Fonte: Certidão do Ofício único de Tibau do Sul, 2010

43,64 hectares

17/03/1993

Tibau do Sul
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Como pudemos observar pelo quadro, parte das terras foram vendidas para
empresas imobiliárias e, outra parte, para pessoas físicas que, também, revenderam
essas terras para empresas imobiliárias. Notamos que a questão fundiária da
comunidade beneficiou várias empresas. Através dessas ações percebemos que
ficou muito difícil para a comunidade tentar rever suas terras, que apesar de serem
suas por direito, acabaram nas mãos de pessoas externas à localidade.
Ressaltamos, também, que houve apropriação de terras da comunidade por
usucapião, por pessoas externas à mesma que, posteriormente, lotearam tais áreas.
O usucapião, de acordo com o Art. 183, da Constituição de 1988,
só pode ser oferecido àquele que possuir uma área urbana de até duzentos
e cinqüenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem
oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, tendo o direito de
adquiri-la, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.
§ 1º - O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem
ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil.
§ 2º - Esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma
vez.
§ 3º - Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião (BRASIL,
1988).

No entanto, tal ação de usucapião deu origem ao denominado loteamento
Sibáuma (planta anexa).
O loteamento é de propriedade de Paula-Loteamentos e Incorporação Ltda.,
de Walter Soares de Paula e sua esposa, Maria das Graças do Nascimento de
Paula. Possui uma área total de 25 hectares, com superfície de 352,757,00 m 2, de
acordo com o Alvará de Licença nº 22/85, expedido em data de 10 de outubro de
1985, pela Prefeitura de Tibau do Sul-RN. A área loteada e vendável é de
190,898,00 m2, constituída de 18 quadras, numeradas de 01 a 18, em nome de
Paula-Loteamentos e Incorporações Ltda.
Assim sendo, observamos que a base fundiária da comunidade, em 1985, era
pertencente à Loteamentos e Incorporação Ltda., de Walter Soares de Paula e sua
esposa, Maria das Graças do Nascimento de Paula, que se apropriaram das terras,
através de tráfico de influência e status. Tal fato prova o que a população disse em
relação

à

má

fé

dessas

pessoas

que

cobiçavam
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as terras da comunidade e a amizade desses proprietários com os juízes e políticos
locais.
O referido loteamento contribuiu para chegada de várias pessoas de fora da
comunidade. Nele identificamos 68 casas construídas, 71 terrenos vagos, cercados
com muros ou cercas e 2 investimentos turísticos, ou seja, um hotel e um resort.

3.2 CARACTERIZAÇÃO DAS SEGUNDAS RESIDÊNCIAS E O PROCESSO DE
VALORIZAÇÃO DO SOLO

No loteamento Sibaúma, entrevistamos os proprietários de 16 residências, do
total de 68 casas, ali, existentes. A presença de residências secundárias em
Sibaúma não é um fato recente, porquanto, os entrevistados já estavam
estabelecidos naquela área há mais de 15 anos. Por outro lado, notamos que
ocorreu um crescimento constante dessa modalidade de moradia na localidade.
Tal fato nos levou a investigar as razões que levaram cada proprietário a
comprar o lote e a construir suas casas de segunda residência na comunidade de
Sibaúma. As razões foram as seguintes: tranquilidade, investimento, vista para o
mar, beleza natural, contato com a natureza, proximidade com a família, duas
opções de banho (mar e rio) e preços acessíveis há vinte anos atrás.
Verificamos que a conjugação de todos os fatores destacados se volta para
certas singularidades que a localidade apresenta, ou seja, a tranqüilidade e as
qualidades naturais da paisagem.
Tendo em vista todas essas características singulares, percebemos que alguns
proprietários, consideraram a oportunidade da compra e construção das residências
um investimento futuro, apesar de ser um alojamento ligado ao lazer e ao turismo.
Deste modo, como coloca Clementino (2006), as segundas residências ultrapassam
o valor de uso, transformam-se num produto financeiro, interessante em termos de
aplicação de poupança ou investimento.
Salientamos, também, que somente as características naturais não dariam a
área um maior valor, pois, a valorização de um lugar no espaço urbano, é sempre
relativa, uma vez que só pode ser, realmente, compreendida, levando-se em conta
um conjunto de outros fatores. Ademais é preciso considerarmos que, ao se adquirir
um determinado terreno na cidade, não se paga só pelo terreno em si, mas pelo
conjunto das externalidades apresentadas por sua localização.
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Dessa forma, o que possibilita uma maior valorização na localidade estudada é
a sua proximidade com Pipa, pois, os preços dos terrenos variam, também, em
função dos serviços identificados em seu entorno. Portanto, mesmo que Sibaúma
não tenha grandes investimentos turísticos, no que diz respeito a restaurantes,
boates, lanchonetes, caixas eletrônicos, câmbios e etc., já lhe é conferido um valor,
em face da sua proximidade com Pipa, onde aqueles serviços existem em profusão.
Um outro aspecto a ser salientado é a acessibilidade constituída por uma estrada
asfaltada que liga Sibaúma a Pipa. Em suma, a acessibilidade e a localização são
fatores importantes no processo de valorização e estruturação do espaço urbano.
Por outro lado, a procura por terrenos em Sibaúma, segundo os corretores
imobiliários, está relacionada à falta de terras disponíveis com vista para o mar em
Pipa, o que sem dúvida, contribui para o processo de valorização de Sibaúma.
De acordo com Lefebvre (2001) os bens que eram abundantes como água e ar
puro, tornam-se, no contexto atual, cada vez mais raros, em especial, nas grandes
cidades. Neste sentido, as amenidades naturais passam a ser valorizadas e tendem
a se tornar cada vez mais raridades, conferindo a essas áreas valor de troca. Neste
contexto, a natureza muda de definição, deixa de ter significados antigos como
dotação de recursos ou como base da reprodução de grupos nativos. Ela passa a
ser capital de realização atual ou de realização futura. “Reserva de valores, em
alguns casos, como as grandes reservas de natureza dos países subdesenvolvidos,
que são os que detêm o maior banco de rede de natureza para uso das tecnologias
avançadas” (BECKER, 1999, p.183). Em suma, para realização do turismo, o
espaço, os lugares e a própria natureza são vendidos como mercadoria.
Ponderamos, ainda, que se de um lado as qualidades intrínsecas contribuem
para uma maior valorização, de outro, é preciso, também, que observemos as ações
do poder público (Estado e poder local) no provimento de infra-estruturas e serviços
urbanos, bem como as ações dos indivíduos que produzem a cidade através do
trabalho.
O Estado sendo responsável pelo provimento de boa parte dos serviços
urbanos, desempenha um importante papel na determinação do preço do solo.
Sempre que o poder público implementa qualquer serviço, como exemplo, uma
estrada,

melhora a localização e acessibilidade de parcela do solo na cidade,

permitindo a seu possuidor elevar o seu tributo. As transformações realizadas pelo
poder público serão aproveitadas pelos especuladores imobiliários, que elevam o
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preço dos imóveis, do solo, permitindo o acesso à terra, somente, à parcela da
sociedade que possui poder de compra (SINGER, 1979).
No Nordeste brasileiro, por exemplo, o Estado assumiu, a partir do início de
1990, a condução de um processo de adequação de territórios nordestinos a um uso
turístico maciço e internacionalizado. Isso se deu por meio de um programa federal,
mas com forte envolvimento dos governos dos estados que constituem a região.
Trata-se de uma política pública, instrumento do planejamento governamental,
voltada à produção do espaço, sobretudo, litorâneo, para o turismo, com é o caso do
PRODETUR/NE (Programa de Ação para o Desenvolvimento do Turismo no
Nordeste) (CRUZ, 2007).
Por meio desse programa, o Estado criou a materialidade requerida para um
turismo maciço e internacionalizado, ou seja, melhorando as condições de fluidez do
território, por meio da ampliação e modernização de todos os aeroportos da região,
construindo novas estradas e pavimentando outras mais antigas, além de melhorar
as condições de infra-estrutura básica das antigas localidades, eleitas pelo
Programa, com a implantação e ampliação de redes de coleta e tratamento de
esgotos e água e distribuição de energia elétrica (CRUZ, 2007).
Neste contexto de mercantilização do espaço, está vinculada uma grande
quantidade de atores sociais, principalmente, do setor imobiliário, pois, a valorização
das áreas litorâneas tem aumentado o turismo imobiliário. Esta é uma nova forma
que o mercado imobiliário encontrou 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 a possibilidade de novos capitais, advindos de investidores
externos, sejam estes, grupos ou indivíduos (SILVA; FERREIRA apud CRUZ, 2007).
Portanto, o investimento em uma segunda residência, além de representar um
aproveitamento do tempo livre, um contato maior com a natureza, constitui reservas
de valor para o futuro, sendo o caminho seguro para a preservação do capital
acumulado.
Outro ponto relevante para caracterização das segundas residências, na área
de estudo, diz respeito à origem dos proprietários dessa modalidade de moradia na
área em apreço.
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A grande maioria dos proprietários é do próprio estado do Rio Grande do Norte,
sendo identificados alguns procedentes de outros estados. Constatamos, também,
proprietários de origem estrangeira. Apesar de termos tido oportunidade de
entrevistar somente um estrangeiro, em conversas com os segundos residentes e
com a comunidade local, atestamos a existência de outras casas na comunidade de
proprietários procedentes de outros países, a exemplo de Portugal (Figuras 10 e 11),
Espanha, França, Itália e do continente africano, demonstrando que há procura de
imóveis na comunidade por parte de estrangeiros.

Figura 10: Casas de segunda residência de portugueses no loteamento Sibaúma.
Fonte: O autor, 2010.
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Figura 11: Casas de segunda residência de portugueses no loteamento Sibaúma
Fonte: O autor, 2010.

Segundo Fonseca (2007) os motivos que levaram tais proprietários a comprar
um domicilio no Estado, seja para fins turísticos ou para investimentos em terras,
foram a existência de sol em quase todos os dias do ano, de terras disponíveis a
baixo preço, em relação ao euro, a relativa proximidade com o continente europeu e
a tranqüilidade observada na área em estudo.
Ressaltamos que há uma diferenciação de acordo com a localização dos
terrenos das casas de segunda residência, localizadas no loteamento Sibaúma. Na
parte do denominado Morro Vermelho, pela população local, ou seja, junto às
falésias, onde podemos ter uma magnífica visão do mar, as casas existentes
possuem alto padrão, diferente das casas que estão localizadas mais próximas à
orla marítima (Figuras 12, 13 e 14).
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Figura 12: Casas de segundas residências próximas a orla marítima
do loteamento Sibaúma.
Fonte: O autor, 2010.

Figura 13: Padrão das casas de segunda residência nas barreiras
junto às falésias.
Fonte: O autor, 2010.

112

Figura 14: Cada de segunda residência de propriedade de um francês.
Fonte: O autor, 2010.

A distribuição segundo as condições de ocupação da residência secundária no
loteamento Sibaúma, também, se configura num dado importante, pois, apesar de
ter estreita relação com a busca de lazer, descanso e turismo, serve para
contemplar diversas finalidades, sendo uma delas a ampliação da renda do
proprietário.
Observamos que a esmagadora maioria dos frequentadores das segundas
residências são os proprietários das mesmas. Tais proprietários, também, alugam as
suas residências para terceiros. Algumas casas apresentam, ainda, placas indicando
a disponibilidade das mesmas para aluguel (Figura 15).
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Figura 15: Casa com placa para a venda ou aluguel.
Fonte: O autor, 2010.

Lembramos, ainda, que no decurso das pesquisas de campo, identificamos em
alguns lotes, ocupados por segundas residências, a construção de pequenos
apartamentos alugados, principalmente, no mês de janeiro e por ocasião do
carnaval, períodos em que a demanda é maior.
Em relação à infra-estrutura do loteamento Sibaúma, verificamos que a água,
nele utilizada, é procedente de poços artesianos, cabendo a cada proprietário a
responsabilidade de construir um poço dentro do seu lote. A água utilizada não é
submetida a qualquer tratamento. O esgotamento sanitário, existente no loteamento,
é realizado através de fossas sépticas e o lixo doméstico é resgatado pela prefeitura
de Tibau do Sul, duas vezes por semana. As casas do loteamento dispõem de
energia elétrica, mas a mesma não é constatada em várias ruas da área em tela.
Por outro lado, algumas ruas são dotadas de calçamento e outras não.
Apesar do loteamento Sibaúma não lograr a infra-estrutura necessária, aquela
que ali existe, ainda que incipiente, tem dotado aquele espaço de maior valor,
aumentando o preço dos terrenos ou das casas que passaram a ser adquiridos por
pessoas melhor aquinhoadas financeiramente.
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Os transportes públicos são representados pelos alternativos, os quais são,
preferencialmente, utilizados pela comunidade e, em menor escala, pelos
proprietários de segundas residências.
No que tange à segurança, os proprietários das segundas residências
registraram casos relativos a drogas, brigas e arrombamentos.
Devemos ressaltar que a presença dos proprietários das segundas residências
se faz sentir mais relevantemente a partir da sexta-feira, após a jornada de trabalho
semanal, explicando, portanto, o fato de termos enfrentado a dificuldade de
encontrá-los, com a finalidade de entrevistá-los no decorrer da semana, quando os
procuramos para a realização da nossa pesquisa. Todavia, a vinda dos proprietários
de tais segundas residências para Sibaúma não é, de uma maneira geral, frequente,
pois, são poucos os que ali aparecem.
A presença de pessoas com um nível de renda mais elevado, dentro de uma
comunidade de práticas tradicionais, como a de Sibaúma, proporciona mudanças
significativas, através da introdução de práticas e representações muito diferentes
daquelas vividas pelos moradores locais. Além disso, a construção de segundas
residências e empreendimentos turísticos de hospedagem demanda para sua
expansão e apropriação, a redefinição dos usos do solo. Esta reestruturação da área
de estudo tirou a população local das suas terras, em favor de segundas residências
e projetos de turismo da iniciativa privada. Desta forma, a atividade turística tem se
apresentado como um importante instrumento de valorização do espaço. De acordo
com Harvey (1992) a disponibilidade local de recursos materiais de qualidades
especiais, ou mesmo, a custos marginalmente inferiores, começa a assumir
crescente importância, pois, o processo de reprodução do espaço, no mundo
moderno, se dá cada vez mais através do processo de incorporação e valorização
territorial, aumentando a acumulação de capitais criados, em grande parte, pelo
mercado imobiliário. Sendo o sistema capitalista, dinamicamente tecnológico, por
buscar sempre maior produtividade é, também, necessariamente expansionista
(HARVEY, 2005).

O sistema capitalista é muito dinâmico e inevitavelmente expansível; esse
sistema cria uma força permanentemente revolucionária, que
incessantemente, reforma o mundo em que vivemos. A intensificação das
atividades econômicas no meio urbano, inerentes ao processo de
acumulação, torna-se condição necessária para o capital e para a
sociedade encontrar formas para reproduzir-se. Tal processo exige
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freqüentemente a agregação ou otimização de mais espaços, ociosos ou
não, indicando que dinâmicas espaciais capitalistas, não ocorrem somente
em seus limites, mas em espaços mais urbanizados e complexos (HARVEY,
1980, p.135).

Na comunidade de Sibaúma essa valorização está atrelada a expansão das
segundas residências e dos empreendimentos turísticos, que tem ocasionado a
expropriação territorial e a desagregação dos moradores da comunidade.
Assim, notamos nas falas de muitos moradores que os proprietários das
segundas residências são vistos como externos aos moradores da comunidade e
não trazem nenhum benefício à mesma. Como ficou bem evidenciado na fala do Sr.
Samuel.
Esse povo de fora não mantém nenhum vínculo com a gente, eles chegam
entram para suas casas e a gente só os torna a vê-los quando entram no
carro para ir embora. Freqüentam muito pouco também e, quando vem
passar final de semana, já trazem as pessoas para os cuidados caseiros.
14
Não adianta de nada pra gente (Informação verbal) .

Pelo que pudemos depreender da população local, há pouca geração de
emprego e renda para a comunidade, já que é muito comum, os proprietários
levarem pessoas de seu conhecimento para os afazeres domésticos. Alguns poucos
oferecem empregos fixos e diretos aos residentes, como por exemplo, de vigias.
O comércio da localidade de Sibaúma não é procurado pelos moradores de
segunda residência, os quais ou já são portadores do que necessitam ou buscam
adquirir o que precisam em Pipa.
Registramos, também, em Sibaúma o desrespeito à legislação ambiental, em
virtude da retirada da cobertura vegetal para a construção, tanto de segundas
residências, quanto para empreendimentos turísticos de hospedagem. Apesar de
existirem restrições ao uso do solo nos litorais por serem constituídos de
ecossistemas frágeis, de acordo com os planos diretores municipais e com a Lei de
parcelamento do solo urbano, os relatórios de impacto ambiental (RIMAS) acabam
sendo aprovados, beneficiando os interesses privados e prejudicando dos interesses
coletivos (CORIOLANO,1998). Mesmo Sibaúma sendo constituída legalmente como
Área de Proteção Ambiental, pelo município de Tibau do Sul, tal lei não é respeitada.

14

Informação cedida pelo Sr. Samuel, 58 anos, na pesquisa de campo realizada em junho de 2010, em
Sibaúma.
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3.3

A

CARACTERIZAÇÃO

DOS

EMPREENDIMENTOS

TURÍSTICOS

DE

HOSPEDAGEM DE SIBAÚMA E O PROCESSO DE VALORIZAÇÃO DO SOLO

O turismo age desterritorializando e produzindo outras configurações
territoriais. Assim, regiões litorâneas originalmente ocupadas por comunidades
tradicionais são expropriadas para dar lugar às segundas residências, aos grandes
resorts, as cadeias hoteleiras, aos restaurantes e demais equipamentos turísticos.
Nessa produção espacial, faz-se necessário considerarmos a luta dos diferentes
atores locais, os incluídos e os excluídos; os nativos usuários do espaço litorâneo
que tentam defender suas propriedades, ou bens de usos, contrapondo-se aos
interesses dos empresários, dos agentes imobiliários e do próprio Estado (CRUZ,
2001).
Portanto, o turismo representa a conquista de uma importante parcela do
espaço que se transforma em mercadoria (ou que entra no circuito da troca) e,
nesse sentido, alguns lugares só têm existência real por causa de sua trocabilidade,
isto é, enquanto mercadoria passível de consumo (CRUZ, 2007).
Assim, segundo Rodrigues (1999, p. 58) “se a atividade turística não é nova, a
forma de produzir estes espaços é tecnologicamente mais arrojada e moderna”. Em
outras palavras, os novos e sofisticados objetos criam melhores condições para a
exploração/produção e reprodução do espaço geográfico. Não só os objetos, mas as
ações são, também, juntamente com os objetos, criadoras de espaços de
exploração turística. As ações, através do marketing, por exemplo, colaboram para
que o turismo se dê em determinados lugares, pois, criam novas necessidades,
determinando os lugares turísticos.
Como ressaltamos o espaço da comunidade de Sibaúma, inicialmente, era de
uso coletivo da terra, utilizado para agricultura, pesca e moradia da população local.
Posteriormente, obteve um novo uso a partir do fenômeno de veraneio, com a
construção de casas de segundas residências e, hoje, está sendo reordenado para
um turismo globalizado com o início da construção de hotéis de elevado padrão.
Os complexos turísticos do tipo resort e village são pouco dependentes de seus
espaços circunvizinhos. Esses empreendimentos hoteleiros são sofisticados,
requintados ao extremo e oferecem ao hóspede tudo o que ele busca em destinos
turísticos: hospedagem, serviços de restaurante e de lazer, diversão, esportes,
segurança, atendimento personalizado em praias de belas paisagens, de modo que
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se

torna

desnecessário

qualquer

contato

do

turista

com

o

exterior

do

empreendimento (CRUZ, 2001). As características primordiais são o conforto, o lazer
e o isolamento em relação às grandes cidades. Portanto, são meios de
hospedagens dirigidos à hóspedes de classe social privilegiada.
Estes empreendimentos hoteleiros que vêm se multiplicando ao longo da costa
brasileira, apropriam-se do litoral, privatizando-o e criando territórios que podem ser
caracterizados como “paraísos” ou “ilhas da fantasia” (CRUZ, 2001).
O litoral é a área preferida para implantação desses empreendimentos, uma
vez que, hoje, o modelo sol e mar se constitui no responsável pelo deslocamento da
massa de turistas, já que concentram infra-estrutura de apoio, a exemplo, de
serviços urbanos, aeroportos e estradas, prodigalizados pelos governos dos
estados.
Em Sibaúma existe um hotel do tipo resort e village já instalado e um de grande
expressão em fase de projeto para futura instalação. O motivo desse projeto e
outros ainda não estarem concretizados no território, não impede que façamos uma
análise das suas proposições, pois, tais projetos têm criado conflitos e uma forte
valorização dos terrenos de Sibaúma. Daremos, então, ênfase ao projeto Novapipa,
que é o de maior magnitude e, mesmo não estando ainda edificado no território, já
causa muitos conflitos dentro da comunidade.
Este projeto foi destaque no salão imobiliário, que integrou o V Nordeste
Investe. O condomínio funcionará nos moldes da maioria dos resorts que estão
sendo construídos no Nordeste, isto é, os proprietários das unidades habitacionais
optarão por utilizá-las ou integrá-las ao “pool” que comercializará diárias com
operadoras de viagem (ROBERTO, 2010).
O investimento será em torno de R$ 120 milhões e a previsão é que a
construção comece em julho de 2011, para o empreendimento ficar pronto antes da
Copa do Mundo de 2014 (ROBERTO, 2010).
De acordo com dados coletados no site do empreendimento, o Novapipa não é
“apenas” um resort, mas um grande complexo turístico, distribuído num terreno de
uma superfície de aproximadamente 3.248.234 m 2, com 400 metros de frente.
Portanto, além de demonstrar a distribuição concentrada de terrenos e revelar o
poder econômico de proprietários dentro da comunidade, ainda contribui para que
essa porção do território se torne uma mercadoria, não somente pela sua beleza
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cênica, mas pelo controle dessa área por agentes econômicos pertencentes à
iniciativa privada.
O projeto será constituído por seis villages, com 60 casas, totalizando 360
unidades habitacionais e outros equipamentos de infra-estrutura turística, como
quadras de tênis, bares, academia, restaurante, piscinas, centro de convenções,
conforme o site oficial do projeto (Figuras 16, 17, 18 e 19).

Figura 16: Vista aérea do Projeto Novapipa, em Sibaúma.
Fonte: PROJETO NOVAPIPA... (2010).

119

Figura 17: Vista do village 1 do projeto Novapipa.
Fonte: PROJETO NOVAPIPA... (2010).

Figura 18: Privatização da praia pelo projeto Novapipa.
Fonte: PROJETO NOVAPIPA... (2010).
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Figura 19: Vista das quadras de tênis.
Fonte: PROJETO NOVAPIPA... (2010).

Um dos discursos do empreendimento turístico Novapipa (que se encontra no
site oficial do projeto) é a sustentabilidade e o respeito à cultura local. Todavia,
diante do alcance do projeto e da extensão de praias que o mesmo abrangerá,
ressaltamos que será muito difícil haver sustentabilidade e, até mesmo, o respeito à
comunidade local, uma vez que o referido incorporará uma grande extensão de
praia, ou seja, espaço utilizado não só pelos pescadores, mas por toda comunidade,
o que representa transformações que irão alterar, amplamente, a composição social
e econômica da área. Além disso, o Novapipa, a ser instalado na orla marítima e na
embocadura do rio Catu, fere o código florestal, pois, trata-se de área de
preservação ambiental.
Outro fator que é utilizado para legitimação do projeto Novapipa, está centrado
na geração de empregos para a população residente e o tão sonhado progresso
vislumbrado pela mesma.
Neste contexto, os investimentos turísticos, em especial o Novapipa, foram os
principais motivos que causaram sérios conflitos dentro da comunidade, uma vez
que eles viabilizariam a função econômica da terra, sob a ótica capitalista. Grande
parte da população não quis se reconhecer como descendentes de quilombolas e
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renunciou o seus direitos à terra. Por outro lado, houve muitos moradores que
lutaram para que o processo de regularização fundiária fosse realizado, pois,
consideraram tal empreendimento como uma expropriação territorial, um roubo de
seu patrimônio histórico e cultural. No entanto, muitos dos que “acreditam” no
progresso a partir desse investimento, acabaram sendo cooptados pelos grandes
investidores e o conflito se acentuou de tal maneira, que o processo está parado e, a
população corre o sério risco de perder definitivamente o direito à terra, já que desde
2002 não se verificou um acordo entre os próprios moradores.
Assim sendo, a maior parte da população não aceitou a titulação, pois,
entendeu que só o progresso, promovido pela vinda de investimentos turísticos para
o local, lhes propiciaria melhores condições de vida e emprego. Na verdade, essa
credibilidade foi construída, politicamente, pelos grandes proprietários investidores,
tanto fundiários, como empreendedores turísticos, interessados nas terras da
comunidade. Estes “cooptaram” parte da população local, não só através do
discurso do progresso, que incluía o aumento de emprego, mas também geração de
renda e compra de voto no âmbito de um processo político-eleitoral que lhes fosse
favorável. Tal fato representou uma fase tensa entre os próprios moradores, isto é,
entre os que queriam a titulação de suas terras, representados pela Associação dos
Remanescentes Quilombolas e os que não desejavam a demarcação de suas terras.
Finalmente, como resultado deste conflito, levaram a melhor os proprietários e
investidores envolvidos com o projeto do turismo na área.
Lefebvre (2001) evidencia que há uma tensão permanente entre a livre
apropriação do espaço para propósitos individuais sociais e o domínio do espaço por
meio da propriedade privada, do Estado e de outras formas de poder e de classe
social. Portanto, é importante enfatizarmos que existem, na comunidade, pessoas
que se preocupam com os rumos que o turismo tem tomado naquela área, detendo
plena consciência das transformações que, ali, se operam, não considerando as
perspectivas presentes e futuras muito positivas.
Detectamos que uma parcela da comunidade local, ainda, tem a esperança na
edificação de um projeto de turismo histórico, ecológico e cultural, incluindo um
museu que tenha condições de evidenciar a cultura Coco de Zambê, de caráter
local. Além disso, uma parte dos membros da comunidade considera, que há a
possibilidade da inserção do turismo ecológico, contemplando a baia das tartarugas,
onde se realiza o Projeto TAMAR, o qual tem por finalidade o restabelecimento do
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ciclo reprodutivo das tartarugas marinhas, bem como a presença de falésias, do
peixe boi e do caranguejo sá. Enfim, a posição de muitos da comunidade se remete
ao questionamento do turismo “de balada”, amplamente, difundido em Pipa. Os
moradores de Sibaúma, de acordo com as suas próprias manifestações, sentem-se
oprimidos e ressaltam que, embora, a escravidão tenha acabado, percebem-se
como serviçais no contexto do turismo diligenciado em Pipa. Os residentes de
Sibaúma vêm, inclusive, com muita reserva, o projeto Nova Pipa, entendendo que o
mesmo ameaçará a sua própria existência, além dos problemas ambientais que o
referido trará.
O pensamento de Cruz (2007, p. 125) coincide com o estado de espírito
expresso por vários integrantes da comunidade de Sibaúma.

Deficiências no planejamento turístico, associadas à ausência ou falha no
planejamento ambiental da atividade e visão imediatista de
empreendedores (incluindo o setor público) têm tornado tais projetos
extremamente impactantes, não somente no que se refere ao meio físico,
mas também, ao ambiente sociocultural. Utilizando-se do argumento
econômico como justificativa, os megaprojetos, com auxilio da mídia,
ganham rapidamente o respaldo das populações locais, atraídos pelo
desenvolvimento material, proporcionados pelo turismo.

Assim, depreendemos que a comunidade ficou prejudicada em face da questão
das terras, da extração da renda fundiária e do trabalho, fatos responsáveis pelas
transformações sócio-espaciais, identificadas na comunidade em tela.
Neste contexto, consideramos os conflitos resultantes desse empreendimento,
como resultado de políticas de turismo impostas à população tradicional de
Sibaúma, através de regras pré-determinadas. Nos termos de Santos (2006)
dizemos que há na comunidade um ponto de intersecção entre verticalidade e
horizontalidade.
Estes projetos turísticos, além de causarem problemas sociais, ambientais e
culturais, provocam, também, uma forte valorização do espaço da comunidade.
Salientamos, ainda, a previsão de um outro empreendimento de hospedagem,
denominado Mirante Sibaúma, cujos lotes já estão, praticamente vendidos, para
brasileiros, alemães e espanhóis, segundo o corretor de imóveis, por nós
consultado. A construção deste empreendimento está prevista para 2011 (Figura 20
e Tabela 1).
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Figura 20: Empreendimento Mirante Sibáuma.
Fonte: IMOBILIÁRIA PIPA NATUREZA... (2010).

MIRANTE DE SIBAÚMA

Apt

T

Área

1

PQ

64,07 M

2

PQ

64,07 M

3

PQ

64,07 M

4

PQ

64,07 M

5

GR

118,31 M

6

GR

118,31M

7

GR

118,31M

8

GR

118,31M

VENDIDOS

RESERVADO

VALOR DO
EURO (2.8)

Preço

Aprox. EURO

Reserva

Aprox. E

24 X

Aprox. E

2

R$217.065.00

EURO 77.731

R$ 14.000

EURO. 5.000

R$8.485

EURO 3.030

2

R$217.065.00

EURO 77.731

R$ 14.000

EURO. 5.000

R$8.485

EURO 3.030

2

R$217.065.00

EURO 77.731

R$ 14.000

EURO. 5.000

R$8.485

EURO 3.030

2

R$217.065.00

EURO 77.731

R$ 14.000

EURO. 5.000

R$8.485

EURO 3.030

2

R$ 401.090.00

EURO.143.535

R$ 14.000

EURO. 5.000

R$16, 162

EURO 5.772

2

R$ 401.090.00

EURO.143.535

R$ 14.000

EURO. 5.000

R$16, 162

EURO 5.772

2

R$ 401.090.00

EURO.143.535

R$ 14.000

EURO. 5.000

R$16,162

EURO 5.772

2

R$ 401.090.00

EURO.143.535

R$ 14.000

EURO. 5.000

R$16,162

EURO 5.772

Tabela 1: Planilha de custos – Empreendimento: Mirante de Sibaúma.
Fonte: IMOBILIÁRIA PIPA NATUREZA, 2010.

Em relação aos investimentos, já concretizados em Sibaúma, o de maior
destaque é o Kilombolos Villas & Spa que foi inaugurado no dia 5 janeiro de 2007.
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Trata-se de um resort, de propriedade de um grupo espanhol, com estilo
mediterrâneo, direcionado ao turismo de luxo e atendendo a turistas que buscam
tranqüilidade, sossego, belas paisagens e conforto (Figura 21).

Figura 21: Kilombos Villas & Spa/Sibaúma-RN.
Fonte: O autor, 2011.

O resort é constituído por cinco villas, cada uma delas com características
diferentes no que diz respeito ao tamanho, decoração e objetos. No geral, todas
possuem ar condicionado; TV 37” LCD; telefone; interne; TV por assinatura, via
satélite; sistema wi-fi, em 3 áreas diferenciadas; jardim privado, com área de
hidromassagem; área de SPA; cozinha; mini campo de golfe; academia; projetor
de vídeo e exclusiva vista para o amanhecer e o por do sol. As diárias
apresentam preços diferenciados (Tabela 2).
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2

Villa Zumbi ou Villa Sibráama (250 m )
Duplo

431 Euros

R$ 978,37

Triplo

496 Euros

R$ 1.125.92

Quádruplo

560 Euros

R$ 1.271.2
2

Villa jacu (240 m )
Duplo

431 Euros

R$ 978,37

Triplo

496 Euros

R$ 1.125.92

Quádruplo

560 Euros

R$ 1.271.2
2

Villa Desideria (185 m )
Duplo

383 Euros

R$ 869.41
2

Villa das Rosas (150m )
Duplo

313 Euros

R$ 710.51

Tabela 2 - Tarifas 2010- Alta Temporada- Janeiro, Fevereiro, Julho, dezembro e
dias festivos
Fonte: KILOMBOS... (2011).

É importante ressaltarmos que o número mínimo de diárias é de quatro dias,
exceto em finais de ano e dias festivos, quando as mesmas poderão abranger cinco
dias.
O resort, também, possui helicóptero que faz a transferência direta do cliente,
do aeroporto de Natal ao Kilombos. Destacamos que o valor desse serviço não está
incluído na diária, sendo o vôo do aeroporto ao resort, cuja duração é de 20 minutos,
da ordem de R$ 300,00.
Dentro deste contexto, lembramos que para o atendimento dos serviços
oferecidos neste resort, a mão-de-obra deverá ter alta qualificação. Por outro lado,
não observamos nenhuma política de qualificação das pessoas residentes na
comunidade para trabalhar nesses investimentos de turismo de luxo, ainda que
tenhamos

identificado

algumas

pessoas

da

localidade

trabalhando

nas

dependências deste resort, na condição de faxineiras, jardineiros e seguranças,
sobretudo, na alta temporada. Todavia, aqueles que, ali, trabalham não possuem
vínculo empregatício fixo, sendo contratados no período de alta temporada,
contribuindo para que esses investimentos turísticos estejam voltados mais para o
público externo do que para os membros da localidade.
Há ainda outros dois investimentos turísticos em Sibaúma, ou seja, o Sibaúma
Praia Hotel, de propriedade de Walter Soares de Paula, residente em Natal-RN. É
caracterizado por ser o empreendimento hoteleiro mais antigo, tendo a sua
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inauguração se realizado no ano 2000. O referido é constituído por vários chalés. A
diária é de R$100,00 para o casal (Figura 22).

Figura 22: Sibaúma Praia Hotel
Fonte: O autor, 2011.

Segundo o proprietário, este hotel chegou a empregar 37 pessoas da
comunidade, mas por falta de incentivo do poder local, o mesmo está à venda,
contando, atualmente, com os serviços de apenas dois moradores da comunidade.
O outro investimento turístico de hospedagem, existente em Sibaúma, é a
pousada Menina da Lua, de proprietária procedente do Paraná. A pousada foi
comprada de um Francês e reformada há dois anos. Conta com 6 chalés, estando
localizada no âmbito da própria comunidade, atendendo a turistas que desejam
tranqüilidade e contato com a natureza. A diária é de R$120 reais (Figura 23).

127

Figura 23: Pousada Menina da Lua.
Fonte: O autor, 2011.

Através das entrevistas com os proprietários do resort, do hotel e da pousada,
percebemos que os motivos que os levaram a apostar em Sibaúma, foram as
possibilidades de investimentos e lucros futuros.
Através da nossa interlocução com os aludidos proprietários, as amenidades
do lugar são muito importantes, agregando valor tanto ao turismo de luxo, isolado,
como também ao turismo daqueles que querem curtir uma maior tranqüilidade e
estar em contato com a natureza.
Por ser uma área costeira, segundo os investidores, o maior obstáculo para a
construção dos seus projetos turísticos é a licença ambiental, por se tratar de uma
área muito frágil. Além disso, pontuaram sobre a inexistência de políticas públicas
por parte do poder local, significando que a infra-estrutura, relativa ao saneamento
básico, é da responsabilidade dos mesmos.
O aeroporto Augusto Severo, sediado em Natal, foi apontado pelos
investidores, como um aspecto da infra-esturutura disponível, importante para as
suas atividades, uma vez que é através do referido, que chegam a Natal e a outros
pontos turísticos do Estado, turistas nacionais e estrangeiros.
Pelo visto, no contexto atual, com a intensificação de atividades econômicas,
como no caso do turismo, aumentou a anexação, a incorporação e a valorização de
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territórios, até mesmo de lugares que não tinham valor dentro da lógica econômica,
pois, os lugares turísticos são “inventados” pelo capital.
É importante esclarecermos que os aspectos que atribuem valor ao espaço
urbano são tanto materiais, como imateriais. Dessa forma, os objetos geográficos já
nascem dotados de representatividade, de uma intencionalidade, com o objetivo de
impor a idéia de um valor, de um conteúdo, que na verdade, na maioria das vezes,
não existe. Contudo, estimula o imaginário das pessoas e, consequentemente,
levam a uma forte especulação imobiliária. Esta é muito comum, na área em estudo,
principalmente, sob a forma de retenção de terrenos.
A prática da especulação transforma o valor de uso da terra em valor de troca,
pois, na economia capitalista a terra assume, claramente, a condição de
mercadoria, por sinal singular, uma vez que é irreprodutível e passível de
monopolização, representando um bem escasso, que pode ser vendido ou alugado
como mercadoria (HARVEY, 1990). Diante dessa singularidade o solo torna-se alvo
de disputa de diversos agentes, passando a ser uma forte referência para diversos
usos. Assim, na medida em que a cidade vai crescendo, novos territórios vão sendo
incorporados, formando novos focos de valorização (SINGER, 1979).
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A produção do espaço de Sibaúma revela distintas estratégias e interesses de
vários segmentos sociais envolvidos neste processo. Dessa forma, o objetivo central
da pesquisa foi verificar como se processa a lógica de expansão, incorporação e
apropriação do território da comunidade de Sibaúma, isto é, constatar a natureza
das relações sociais de produção que estão contidas no processo de reestruturação
territorial da referida, através dos atores que aí operam.
Observamos que a produção do espaço da área estudada tem sido marcada,
fortemente, pelas estratégias de produção e reprodução capitalista. A expansão do
turismo, da especulação imobiliária, em escala local, tem sido a causa que promove
um processo de apropriação das terras por pessoas externas à comunidade,
alterando não só a estrutura fundiária, os usos e apropriação do solo, como também
contribuindo para que haja desagregação dos próprios moradores.
O espaço da comunidade de Sibaúma, inicialmente de uso coletivo, usado para
agricultura, pesca e moradia da população local, logrou um outro uso a partir do
“veraneio” que ali se estabeleceu, através da construção de casas de segunda
residência. Hoje, está sendo reordenado para um turismo globalizado com o início
da construção de hotéis de elevado padrão. Tais empreendimentos, além de
contribuírem para que a terra ganhe uma conotação mercadológica, ainda suscita
vários conflitos entre os moradores da comunidade, pois, muitos deles acreditam
que o progresso só chegará à comunidade através desses agentes externos. Assim
sendo, muitos deles não quiseram reconhecer o seu bem maior, que é a terra, a
partir do artigo 68, da Constituição Federal de 1988. O argumento econômico, como
a justificativa utilizada pelos investidores, acaba ganhando rapidamente o respaldo
das populações locais.
Assim, os problemas da área de estudo evidenciam que o espaço apresenta-se
como uma importante arena, onde se desenrolam as estratégias e conflitos dos
distintos grupos que o produzem. Podemos considerar os conflitos resultantes de
tais empreendimentos, como resultados de políticas de turismo impostas à
população tradicional de Sibaúma, através da manipulação e de regras prédeterminadas.
O espaço da comunidade está cada vez mais voltado para interesses
particulares do capital e esta sendo organizado não para a produção, mas para o
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consumo da paisagem do local, uma vez que a localidade possui muitos recursos
naturais, ainda disponíveis e valorizados, como praias, falésias e zona estuarina.
Portanto, o problema central da comunidade, hoje, é a precariedade do
trabalho atrelada a valorização das terras. As transformações fundiárias, ocorridas
na comunidade, com o advento do turismo, deixaram a mesma em uma situação
muito delicada, pois, além da perda das suas terras, enfrentaram transformações
sócio-espacias e fragmentação da vida cotidiana na comunidade (o espaço do
trabalho, da moradia, do lazer, etc.). Alguns moradores tornaram-se dependentes da
atividade turística de forma bastante precária. Outros foram excluídos das atividades
turísticas, bem como das formas de trabalho anteriores, representadas pela pesca e
pela agricultura.
A ausência de titulo de propriedade fragiliza ainda mais o grupo, porquanto, os
espaços são cada vez mais restritos, sendo constituídos por diferentes formas de
uso e apropriação da terra, gerando expropriação territorial e conflitos no interior da
aludida comunidade. Sendo assim, umas das principais necessidades das
comunidades quilombolas é a regularização de seus territórios.
A população local está à margem dos benefícios proporcionados pela
valorização do solo deste lugar, aliada a estratégias imobiliárias, que limitaram as
possibilidades de uso do espaço pelos segmentos sociais de menor renda da
localidade. O espaço tornou-se mercadoria, destinado à troca, o que significa que as
apropriações de uso tendem, certamente, a se subordinar ao mercado.
Assim sendo, o estudo das transformações fundiárias a partir do turismo tornase um instrumento para se pensar o planejamento turístico.
Esperamos com este trabalho dar visibilidade a um grupo social marginalizado.
Entendemos que as ações públicas locais, se bem direcionadas, poderiam conter
possíveis manipulações da parte de grupos privilegiados e interessados no mercado
de terras local, da área em apreço. Tais políticas contribuiriam, também, para a
permanência do grupo no local, pois, a construção e a manutenção da identidade é
um fator fundamental para manter nos indivíduos o sentimento de pertencimento e
resistência às novas formas perpetradas pelo processo de globalização.
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APÊNDICE 1
PESQUISA DE DISSERTAÇÃO DE MESTRADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO
EM GEOGRAFIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

ROTEIRO DE ENTREVISTA À COMUNIDADE LOCAL DE SIBAÚMA

1-Informações Gerais:

Nome entrevistado (a):-------------------------------------

Data de nascimento:______________________

Tempo de residência na comunidade: ________________

Data da realização da entrevista: ___/___/___

1- (Processo de formação e constituição da comunidade):
- Você poderia me contar um pouco da história que você conhece da comunidade?

2-Turismo na comunidade



Como era a comunidade antes da intensificação do turismo?



O Sr (a) considera positivo ou negativo as mudanças trazidas pelo turismo? Houve
melhorias para a comunidade? Gostaria que Sibaúma tivesse um turismo mais
intenso, como Pipa?



O Sr. (a) sempre morou nessa casa?



Havia pessoas da comunidade que moravam na beira da praia?



O que levou essas pessoas a vender seus terrenos?



Como é a relação da população local com os turistas, veranistas?



Existem problemas na comunidade? Quais?



No decorrer do tempo houve saída de pessoas da comunidade?
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3- Trabalho: Identificação/Caracterização do trabalho:


Em que o Sr. (a) trabalha?

3.1 Se é aposentado


Antes de se aposentar com o que o Sr (a) trabalhava ?



Tem filhos? Eles trabalham? Em quê? Onde?



Possuem carteira assinada?



Eles trabalham o ano inteiro ou só em alta temporada?



O Sr (a) considera positivo ou negativo a intensificação do turismo na comunidade?
Porquê?

3.2-Se trabalha com algo relacionado ao turismo.


-O que o Sr(a) faz?



O Sr(a) tem carteira assinada?



Antes de trabalhar com atividade relacionada ao turismo, o que fazia?



O Sr (a) considera melhor ou pior a atividade exercida atualmente?



Trabalha o ano todo ou só em período de férias, de alta temporada?

3.3-Se trabalha com a terra ou com a pesca artesanal :


Trabalha por conta própria, ou para outros?



Onde trabalha, na própria comunidade ou em lugares vizinhos?



Que produtos o Sr. cultiva?



Vende algum produto; caso seja por conta própria?



Até que ponto a intensificação do turismo atrapalha essas atividades (pesca,
agricultura)?



Tem ajuda de alguém? Os filhos ajudam? Os vizinhos ajudam? Se sim, em época de
colheita pode contar com a ajuda dos filhos e/ou de algum vizinho? ( objetivo da
pergunta é saber se o turismo diminuiu as relações de solidariedade entre os
moradores)
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4- (Condições habitacionais e acesso a serviços):


A sua casa é: (própria, alugada, cedida)?



instalações sanitárias:



- A água que chega à sua casa é: ( ) Tratada; ( ) Não tratada



- Qual é o destino do esgoto da sua casa?



( ) Rede geral; ( ) Fossa; ( ) Fossa séptica; ( )Enterrado; ( ) Exposto;



- Qual o destino do lixo?



- Como é a iluminação da casa?



- Como é a iluminação da rua?



As crianças têm escolas aqui no bairro? Até que ano?



Tem posto de saúde?



Qual o maior problema da comunidade?



O que o Sr(a) mais gosta na comunidade?



Como são os meios de transportes?



Quando alguém adoece aqui na comunidade vai para onde? Como vão?

5 - (Segurança):


- O Sr (a) considera a comunidade tranqüila?



- O Sr (a) já presenciou alguma situação de violência mais próxima de você e de sua
família nos últimos tempos ocorrida aqui na comunidade? Em caso de sim, qual?

6 - (Renda):


Além da renda do Sr(a) a sua família tem alguma outra fonte de renda?



Os filhos que trabalham ajudam nas despesas da família?




O Sr(a) tem acesso a algum programa social (bolsa família ou outros?)
O Sr poderia nos dizer quanto o Sr(a) ganha/recebe por mês com a atividade que o
Sr.(a) exerce?



Essa renda é suficiente para manter a família?



Se não, como o Sr(a) faz para garantir a manutenção de sua família?
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APÊNDICE 2
ROTEIRO DE ENTREVISTA À POPULAÇÃO NÃO RESIDENTE

Nome entrevistado (a):______________________________

Tempo que possui casa na comunidade: ________________

Localização da casa:________________________________

Data da realização da entrevista: ___/___/___

1- Onde o Sr (a) reside?
2- Quais são os principais motivos que levaram a construir uma casa em Sibaúma?
3- Como adquiriu o imóvel? Foi através do proprietário, de uma construtora ou de uma
imobiliária?
4- Quando comprou o terreno?
5- Tem registro em cartório?
6- A água que chega a sua casa é: ( ) tratada

( )Não tratada

7- A origem da água. É encanada, de poço, lagoa?
8- Qual é o destino do esgoto da sua casa?
( ) Rede Geral

( ) Fossa Negra

( ) Fossa Séptica ( ) Esgotamento em Rede

(com ou sem tratamento)
9-Qual o destino do lixo:
( ) a céu aberto

( ) Aterro Sanitário

( ) Enterrado

( ) Queimado

10- Há iluminação pública?
11-O Sr (a) considera a comunidade tranqüila?
12- O Sr (a) já presenciou alguma situação de violência mais próxima de você e de sua
família nos últimos tempos ocorrida aqui na comunidade? Em caso de sim, qual?
13- Alguma providência foi tomada pelas autoridades?
14- O Sr (a) utiliza do transporte da comunidade? Se sim, como considera?
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APÊNDICE 3
ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA O PODER LOCAL

Data da entrevista:_______________________

1- Quais são as propostas para desenvolvimento do turismo na comunidade de Sibaúma?
2- Qual o papel da população local no processo de intensificação do turismo na
comunidade?
3- O que tem sido feito para atrair os investidores?
4- Em relação à urbanização, o que tem sido feito? (água, saneamento básico,
esgotamento) O Sr tem algum projeto?
5- Nas casas de segunda residência é a prefeitura quem promove as infra-estruturas?
6-Quais são as fontes de arrecadação financeira da prefeitura em relação à Sibaúma?
( )FPM

(

)IPTU

( )ICMS

(

)ISS

OUTRAS

7-O Sr. acredita que o Projeto Nova Pipa será positivo para comunidade?
8-Há mais algum tipo de investimento turístico que já foi aprovado, que está para ser
realizado em Sibaúma? Qual o objetivo do projeto?
9- O Sr tem algum projeto para a praia de Sibaúma?
10-Quais foram às obras de infra-estrutura realizadas com o Prodetur/NE?
11-O município está capacitando a mão de obra para o turismo? A comunidade de Sibaúma
participa?
12-Qual é a maior preocupação da prefeitura com o turismo em Sibaúma?
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APÊNDICE 4
ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA A INVESTIGAÇÃO CARTORIAL

Data:_____________________

Identificar:
1-Nº de loteamentos
2-A localização de cada lote
3-A data de entrada no cartório
4-A área total do lote vendido
5-A data em que foi vendido
6-O vendedor
7-O comprador
8-O preço que foi vendido
9-Se há terreno sem construção
10-Se há existência de loteamento sem o conhecimento do cartório
11-Se há presença de “croquis”, nos processos de cartório para identificação do formato do
loteamento.
12-Se os loteamentos possuem planta adequada de 1:5000
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APÊNDICE 5

ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA OS INVESTIDORES
a) Nome:

b) Origem:

c) Data da entrevista.

d) Nome do empreendimento

e) Localização

f) Data de inauguração.

1- Quais foram os principais motivos que levou o Sr(a) a investir em Sibaúma?

2- Existiu algum obstáculo para a implantação do empreendimento em Sibaúma?

3- Ocorre contribuições de políticas públicas para a implantação de empreendimento
turístico na comunidade Sibaúma?

4- A comunidade é favorecida de alguma forma? Caso sim, como?

5- Quantas pessoas da comunidade trabalham no seu estabelecimento?

6- O trabalho é fixo ou temporário?

7- Elas possuem carteira assinada?

8- Os hospedes são na maioria das vezes de onde?

9- Quanto custa o valor da diária?
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APÊNDICE 6

DADOS DA PESQUISA DE CAMPO EM SIBAÚMA-RN

.

Entrevistados
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Pontos negativos da comunidade
Falta de trabalho
Falta de trabalho, falta de posto policial
Falta de emprego, falta de ambulância
Falta de emprego
Emprego, drogas
desemprego
desemprego
desemprego
desemprego
transporte, saúde,limpeza
desemprego
desemprego, saúde, ambulância,posto policial
desemprego
desemprego, transporte, limpeza
desemprego, ambulância, creche
desemprego, creche,saúde
desemprego, creche,saúde, ambulância e posto policial
desemprego, transporte, creche

Pontos positivos da comunidade
Não respondeu
tranqüilidade, beleza natural , rio
rio catu
tranqüilidade, rio, família
tranqüilidade, rio, família
tranqüilidade, família, rio,beleza natural
tranqüilidade, beleza natural, rio
casa, rio , família
casa dos amigos, rio
tranqüilidade, rio, família
tranqüilidade
tranqüilidade
tranqüilidade, beleza natural família
tranqüilidade, família, rio,beleza natural
tranqüilidade, rio, família
tranqüilidade, beleza natural , rio
tranqüilidade
tranqüilidade, família

19

desemprego, creche, ambulância

tranqüilidade, família, rio,beleza natural
Continua...
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Entrevistados
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Pontos negativos da comunidade
desemprego, creche,saúde, ambulância e posto policial
Emprego
desemprego, droga, prostituição, saúde,creche
desemprego, creche,saúde
desemprego, creche,saúde, ambulância e posto policial
desemprego, creche,saúde, ambulância e posto policial
desemprego, creche,saúde, ambulância e posto policial,
limpeza
creche, limpeza
saúde,desemprego, limpeza
desemprego, transporte, limpeza
desemprego, ambulância, creche
desemprego, saúde , ambulância
desemprego, creche, transporte

Pontos positivos da comunidade
tranqüilidade, rio, família
tranqüilidade, beleza natural , rio
tranqüilidade
não respondeu
tranqüilidade, família, rio
tranqüilidade, família, rio,beleza natural
beleza natural
não respondeu
beleza natural, rio, família
tranqüilidade, beleza natural
tranqüilidade, família, rio,beleza natural
não respondeu
beleza natural, tranqüilo
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ANEXOS
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Presidência da República
DECRETO Nº 4.887, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2003.
Dispõe sobre a composição, estruturação, competências e funcionamento
do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial - CNPIR, e dá
outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o
art. 84, incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição e tendo em vista o
disposto no art. 3o da Lei no 10.678, de 23 de maio de 2003,
DECRETA:

Legislação das Terras de Remanescentes de
Quilombos
Art. 1o Os procedimentos administrativos para a identificação, o
reconhecimento, a delimitação, a demarcação e a titulação da propriedade
definitiva das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos
quilombos, de que trata o art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, serão procedidos de acordo com o estabelecido neste
Decreto.
Art. 2o Consideram-se remanescentes das comunidades dos
quilombos, para os fins deste Decreto, os grupos étnico-raciais, segundo
critérios de auto-atribuição, com trajetória histórica própria, dotados de
relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra
relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida.
§ 1o Para os fins deste Decreto, a caracterização dos remanescentes
das comunidades dos quilombos será atestada mediante autodefinição da
própria comunidade.
§ 2o São terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos
quilombos as utilizadas para a garantia de sua reprodução física, social,
econômica e cultural.
§ 3o Para a medição e demarcação das terras, serão levados em
consideração critérios de territorialidade indicados pelos remanescentes
das comunidades dos quilombos, sendo facultado à comunidade
interessada apresentar as peças técnicas para a instrução procedimental.
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Art. 3o Compete ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, por
meio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, a
identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das
terras ocupadas pelos remanescentes das comunidades dos quilombos,
sem prejuízo da competência concorrente dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios.
§ 1o O
INCRA
deverá
regulamentar
os
procedimentos
administrativos
para
identificação,
reconhecimento,
delimitação,
demarcação e titulação das terras ocupadas pelos remanescentes das
comunidades dos quilombos, dentro de sessenta dias da publicação deste
Decreto.
§ 2o Para os fins deste Decreto, o INCRA poderá estabelecer
convênios, contratos, acordos e instrumentos similares com órgãos da
administração pública federal, estadual, municipal, do Distrito Federal,
organizações não-governamentais e entidades privadas, observada a
legislação pertinente.
§ 3o O procedimento administrativo será iniciado de ofício pelo
INCRA ou por requerimento de qualquer interessado.
§ 4o A autodefinição de que trata o § 1o do art. 2o deste Decreto
será inscrita no Cadastro Geral junto à Fundação Cultural Palmares, que
expedirá certidão respectiva na forma do regulamento.
Art. 4o Compete à Secretaria Especial de Políticas de Promoção da
Igualdade Racial, da Presidência da República, assistir e acompanhar o
Ministério do Desenvolvimento Agrário e o INCRA nas ações de
regularização fundiária, para garantir os direitos étnicos e territoriais dos
remanescentes das comunidades dos quilombos, nos termos de sua
competência legalmente fixada.
Art. 5o Compete ao Ministério da Cultura, por meio da Fundação
Cultural Palmares, assistir e acompanhar o Ministério do Desenvolvimento
Agrário e o INCRA nas ações de regularização fundiária, para garantir a
preservação da identidade cultural dos remanescentes das comunidades
dos quilombos, bem como para subsidiar os trabalhos técnicos quando
houver contestação ao procedimento de identificação e reconhecimento
previsto neste Decreto.
Art. 6o Fica assegurada aos remanescentes das comunidades dos
quilombos a participação em todas as fases do procedimento
administrativo, diretamente ou por meio de representantes por eles
indicados.
Art. 7o O INCRA, após concluir os trabalhos de campo de
identificação, delimitação e levantamento ocupacional e cartorial, publicará
edital por duas vezes consecutivas no Diário Oficial da União e no Diário
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Oficial da unidade federada onde se localiza a área sob estudo, contendo
as seguintes informações:
I - denominação do imóvel ocupado pelos remanescentes das
comunidades dos quilombos;
II - circunscrição judiciária ou administrativa em que está situado o
imóvel;
III - limites, confrontações e dimensão constantes do memorial
descritivo das terras a serem tituladas; e
IV - títulos, registros e matrículas eventualmente incidentes sobre as
terras consideradas suscetíveis de reconhecimento e demarcação.
§ 1o A publicação do edital será afixada na sede da prefeitura
municipal onde está situado o imóvel.
§ 2o O INCRA notificará os ocupantes e os confinantes da área
delimitada.
Art. 8o Após os trabalhos de identificação e delimitação, o INCRA
remeterá o relatório técnico aos órgãos e entidades abaixo relacionados,
para, no prazo comum de trinta dias, opinar sobre as matérias de suas
respectivas competências:
I - Instituto do Patrimônio Histórico e Nacional - IPHAN;
II - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA;
III - Secretaria do Patrimônio
Planejamento, Orçamento e Gestão;

da

União,

do

Ministério

do

IV - Fundação Nacional do Índio - FUNAI;
V - Secretaria Executiva do Conselho de Defesa Nacional;
VI - Fundação Cultural Palmares.
Parágrafo único. Expirado o prazo e não havendo manifestação dos
órgãos e entidades, dar-se-á como tácita a concordância com o conteúdo
do relatório técnico.
Art. 9o Todos os interessados terão o prazo de noventa dias, após a
publicação e notificações a que se refere o art. 7o, para oferecer
contestações ao relatório, juntando as provas pertinentes.
Parágrafo

único. Não

havendo

impugnações

ou

sendo

elas
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rejeitadas, o INCRA concluirá o trabalho de titulação da terra ocupada
pelos remanescentes das comunidades dos quilombos.
Art. 10. Quando as terras ocupadas por remanescentes das
comunidades dos quilombos incidirem em terrenos de marinha, marginais
de rios, ilhas e lagos, o INCRA e a Secretaria do Patrimônio da União
tomarão as medidas cabíveis para a expedição do título.
Art. 11. Quando as terras ocupadas por remanescentes das
comunidades dos quilombos estiverem sobrepostas às unidades de
conservação constituídas, às áreas de segurança nacional, à faixa de
fronteira e às terras indígenas, o INCRA, o IBAMA, a Secretaria-Executiva
do Conselho de Defesa Nacional, a FUNAI e a Fundação Cultural Palmares
tomarão as medidas cabíveis visando garantir a sustentabilidade destas
comunidades, conciliando o interesse do Estado.
Art. 12. Em sendo constatado que as terras ocupadas por
remanescentes das comunidades dos quilombos incidem sobre terras de
propriedade dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, o INCRA
encaminhará os autos para os entes responsáveis pela titulação.
Art. 13. Incidindo nos territórios ocupados por remanescentes das
comunidades dos quilombos título de domínio particular não invalidado por
nulidade, prescrição ou comisso, e nem tornado ineficaz por outros
fundamentos, será realizada vistoria e avaliação do imóvel, objetivando a
adoção dos atos necessários à sua desapropriação, quando couber.
§ 1o Para os fins deste Decreto, o INCRA estará autorizado a
ingressar no imóvel de propriedade particular, operando as publicações
editalícias do art. 7o efeitos de comunicação prévia.
§ 2o O INCRA regulamentará as hipóteses suscetíveis de
desapropriação, com obrigatória disposição de prévio estudo sobre a
autenticidade e legitimidade do título de propriedade, mediante
levantamento da cadeia dominial do imóvel até a sua origem.
Art. 14. Verificada a presença de ocupantes nas terras dos
remanescentes das comunidades dos quilombos, o INCRA acionará os
dispositivos administrativos e legais para o reassentamento das famílias
de agricultores pertencentes à clientela da reforma agrária ou a
indenização das benfeitorias de boa-fé, quando couber.
Art. 15. Durante o processo de titulação, o INCRA garantirá a defesa
dos interesses dos remanescentes das comunidades dos quilombos nas
questões surgidas em decorrência da titulação das suas terras.
Art. 16. Após a expedição do título de reconhecimento de domínio, a
Fundação Cultural Palmares garantirá assistência jurídica, em todos os
graus, aos remanescentes das comunidades dos quilombos para defesa da
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posse contra esbulhos e turbações, para a proteção da integridade
territorial da área delimitada e sua utilização por terceiros, podendo firmar
convênios com outras entidades ou órgãos que prestem esta assistência.
Parágrafo único. A Fundação Cultural Palmares prestará
assessoramento aos órgãos da Defensoria Pública quando estes órgãos
representarem em juízo os interesses dos remanescentes das
comunidades dos quilombos, nos termos do art. 134 da Constituição.
Art. 17. A titulação prevista neste Decreto será reconhecida e
registrada mediante outorga de título coletivo e pró-indiviso às
comunidades a que se refere o art. 2o, caput, com obrigatória inserção de
cláusula de inalienabilidade, imprescritibilidade e de impenhorabilidade.
Parágrafo único. As comunidades serão representadas por suas
associações legalmente constituídas.
Art. 18. Os documentos e os sítios detentores de reminiscências
históricas dos antigos quilombos, encontrados por ocasião do
procedimento de identificação, devem ser comunicados ao IPHAN.
Parágrafo único. A Fundação Cultural Palmares deverá instruir o
processo para fins de registro ou tombamento e zelar pelo acautelamento
e preservação do patrimônio cultural brasileiro.
Art. 19. Fica instituído o Comitê Gestor para elaborar, no prazo de
noventa
dias,
plano
de
etnodesenvolvimento,
destinado
aos
remanescentes das comunidades dos quilombos, integrado por um
representante de cada órgão a seguir indicado:
I - Casa Civil da Presidência da República;
II - Ministérios:
a) da Justiça;
b) da Educação;
c) do Trabalho e Emprego;
d) da Saúde;
e) do Planejamento, Orçamento e Gestão;
f) das Comunicações;
g) da Defesa;
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h) da Integração Nacional;
i) da Cultura;
j) do Meio Ambiente;
k) do Desenvolvimento Agrário;
l) da Assistência Social;
m) do Esporte;
n) da Previdência Social;
o) do Turismo;
p) das Cidades;
III - do Gabinete do Ministro de Estado Extraordinário de Segurança
Alimentar e Combate à Fome;
IV - Secretarias Especiais da Presidência da República:
a) de Políticas de Promoção da Igualdade Racial;
b) de Aqüicultura e Pesca; e
c) dos Direitos Humanos.
§ 1o O Comitê Gestor será coordenado pelo representante da
Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial.
§ 2o Os representantes do Comitê Gestor serão indicados pelos
titulares dos órgãos referidos nos incisos I a IV e designados pelo
Secretário Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial.
§ 3o A participação no Comitê Gestor será considerada prestação de
serviço público relevante, não remunerada.
Art. 20. Para os fins de política agrícola e agrária, os remanescentes
das comunidades dos quilombos receberão dos órgãos competentes
tratamento preferencial, assistência técnica e linhas especiais de
financiamento, destinados à realização de suas
atividades produtivas e
de infra-estrutura.
Art. 21. As disposições contidas neste Decreto incidem sobre os
procedimentos administrativos de reconhecimento em andamento, em
qualquer fase em que se encontrem.
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Parágrafo único. A Fundação Cultural Palmares e o INCRA
estabelecerão regras de transição para a transferência dos processos
administrativos e judiciais anteriores à publicação deste Decreto.
Art. 22. A expedição do título e o registro cadastral a ser procedido
pelo INCRA far-se-ão sem ônus de qualquer espécie, independentemente
do tamanho da área.
Parágrafo único. O INCRA realizará o registro cadastral dos imóveis
titulados em favor dos remanescentes das comunidades dos quilombos em
formulários específicos que respeitem suas características econômicas e
culturais.
Art. 23. As despesas decorrentes da aplicação das disposições
contidas neste Decreto correrão à conta das dotações orçamentárias
consignadas na lei orçamentária anual para tal finalidade, observados os
limites de movimentação e empenho e de pagamento.
Art. 24. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 25. Revoga-se o Decreto no 3.912, de 10 de setembro de 2001.
Brasília, 20 de novembro de 2003; 182o da Independência e 115o da
República.
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