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RESUMO 

O turismo é uma atividade que utiliza os objetos espaciais e os produz e por ser uma 

atividade econômica cria territórios destinados ao lazer. Então para que isso ocorra 

se faz preciso um espaço reorganizado, com infraestrutura, para receber os 

visitantes. E nesse processo de construção/reconstrução do lugar turístico o Estado 

se apresenta como precursor, criando políticas públicas para que o turismo possa se 

desenvolver. Sendo assim, este trabalho analisa o processo de transformação pelo 

qual passam os espaços com o objetivo de se tornarem turísticos, e quais as 

mudanças que surgem na dinâmica socioespacial da urbe na qual essa atividade se 

insere. O recorte espacial de estudo se remete ao Alto de Santa Rita em Santa Cruz 

e ao Complexo Turístico Ilha de Santana em Caicó ambas no Rio Grande do Norte. 

A reconstrução da Ilha de Santana não ocorreu aleatoriamente, tendo em vista que 

as modificações espaciais foram realizadas visando suprir a demanda pela qual 

Caicó apresentava para a realização de seu maior evento social e religioso, a Festa 

de Santana, que ocorre desde a sua colonização no ano de 1748 e também o 

Carnaval, sendo esses dois eventos considerados como um forte atrativo turístico da 

cidade. E o Alto de Santa Rita foi construído visando à inserção da cidade de Santa 

Cruz no roteiro do turismo religioso do Estado por meio da devoção da padroeira. A 

Dissertação está estruturada em cinco partes, sendo que a primeira se remete à 

introdução do trabalho, já a segunda analisa como o turismo chaga até o Rio Grande 

do Norte e se interioriza, a terceira parte aborda os espaços destinados a atividade 

turística nessas cidades, a quarta identifica como a simbologia desses espaços 

influenciou na sua transformação e a última, revela como esses espaços interferem 

na estrutura socioeconômica das cidades através dos eventos.   

Palavras-chave: Turismo. Produção do Espaço. Ilha de Santana. Alto de Santa 

Rita.  

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

ABSTRACT 
 

Tourism is an activity that uses the spatial objects and also produces and because 

it creates an economic activity areas for leisure. So for this to occur itdoes need a 

space reorganized, with infrastructure to receive visitors. And in the process of 

construction / reconstruction of tourist destination the state comes as a precursor, 

creating public policies that tourism can develop. Thus, this paper examines 

the transformation process by which the spaces are aiming to become tourist, 

and what changes occur in socio-spatial dynamic of the city in which this activity is 

inserted. The spatial area of study refers to the Alto de Santa Rita, Santa Cruz and 

the Isla de Santana Tourist Complex in Caicó both in Rio Grande do Norte. The 

reconstruction of the Island de Santana did not occur randomly, in order that 

the spatial changes were performed to meet the demand for which Caicó had to 

perform his greatest social and religious event, the Feast of Santana, which 

occurs since its colonization in year 1748 and also the Carnival these two 

events being considered as a strong tourist attraction of the city. And 

the Santa Rita High was built in order to enter the city of Santa Cruz in the script of 

religious tourism of the state through the devotion of the patron. The Dissertation 

isstructured in five parts, the first refers to the introduction of the work, while the 

second examines how tourism wound to the Rio Grande do 

Norte and internalizesthe third part deals with the spaces for tourism in these cities, 

the the fourthidentifies as the symbolism of these spaces influence 

the transformation and the latter reveals how these spaces affect the socio-economic 

structure of cities across the events. 

 

Keywords: Tourism. Production of Space. Island of Santana. High of Santa Rita.   
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1 INTRODUÇÃO  

 

A sociedade se desenvolve pelas relações que os indivíduos criam entre si e 

as formas espaciais se tornam resultado dessa teia de relações construídas com o 

tempo. Porém, a globalização, que surge a partir do final do século XX e início do 

século XXI, produz uma sociedade marcada pela tecnologia informacional 

intensificando os fluxos de relações entre os homens e os lugares, re(criando) o 

modo de viver na sociedade atual. Nesta perspectiva, as formas de produzir e 

consumir da sociedade também se modifica.  

Dentre outros aspectos, hoje, a forma de consumo se fundamenta no desejo 

de possuir aquilo que está na “moda”, gerando uma explosão de produtos que 

rapidamente chegam ao mercado e são divulgados pelos meios de comunicação. A 

lógica do consumo envolveu a sociedade de tal modo que até a percepção do 

espaço foi modificada. Então o consumo não se realiza apenas pela aquisição ou 

usufruto de mercadorias e serviços, mas também pela apropriação e consumo do 

espaço. 

O espaço pode ser consumido pela sociedade através da atividade turística 

que vende a proposta de um espaço para o lazer, a diversão, atraindo consumidores 

que estão em busca de uma fuga do cotidiano ou da vivência do novo e do diferente.  

O turismo é sem contestação, um fenômeno econômico, político, social e 

cultural. É uma atividade econômica, pois reflete o modo de produção capitalista 

gerando lucro para quem o explora e por ser um importante vetor de crescimento 

econômico chama a atenção do poder público que tenta por meio de políticas 

voltadas para o turismo, inserir as localidades na atividade. Com efeito, as 

mudanças provocadas pelo turismo extrapolam as formas espaciais modificando a 

estrutura social do lugar onde se insere. O turismo ainda se caracteriza como um 

fenômeno cultural à medida que constrói os lugares para serem turísticos.  

Em face de todas estas implicações ocasionadas pelo turismo, a Geografia 

busca compreender a luz de seus conceitos, como essas mudanças se espacializam 

no lugar turístico. Assim, partindo da analise do espaço geográfico, a Geografia 

pode explicar o turismo compreendendo como essa atividade se concretiza no 

espaço a partir dos deslocamentos realizados pelos turistas que buscam novos 
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conhecimentos e novos lugares. Esse deslocamento ocasiona mudanças em 

diversas escalas, seja local/regional ou até mesmo internacional.  

Os deslocamentos são uma necessidade para a realização do turismo que foi 

historicamente associado à ideia de lazer e viagens, mas mesmo com o afloramento 

do conceito de turismo ainda no século XVII na Inglaterra.  

Então a atividade turística é relativamente recente; surge quando o homem 

descobre o prazer em viajar, tornando a viagem uma forma de buscar a felicidade 1. 

O turismo transforma o tempo de descanso, em tempo de lazer, articulando diversos 

lugares e conectando culturas. Esse processo se torna ainda mais rápido por meio 

das inovações tecnológicas que vão desde os meios de transporte até a velocidade 

das comunicações que diminuem as fronteiras entre os territórios.  

Com os avanços na área da tecnologia, nos meios de transporte e de 

comunicação, a diminuição da carga horária de trabalho e o aumento do tempo para 

o lazer, o turismo se torna cada vez mais expressivo à medida que articula o 

consumo dos espaços com a crescente valorização do mercado empreendedor e a 

influência exercida pelo processo de globalização no qual estamos inseridos. A 

velocidade das comunicações e a acessibilidade tanto técnica como econômica dos 

meios de transporte facilitam a propagação da atividade turística. 

Por ser uma importante atividade econômica, o turismo entra na pauta das 

transações comerciais e as expectativas demonstram que o turismo se tornará o 

maior estímulo para o crescimento econômico nos próximos anos. Na visão de 

Furtado (2007, p. 04):  

 

O turismo caracteriza-se como uma das maiores seduções dos tempos 
modernos, que envolve um conjunto muito vasto de relações, influências, 
motivações, desejos e representações. Daí ele ter exercido um forte fascínio 
nos deslocamentos humanos, sendo vislumbrado como uma das atividades 
econômicas mais promissoras do século XXI e mais modificadoras dos 
espaços, sobretudo, urbanos. 
 

Em face do crescimento dessa atividade em escala mundial, podemos 

observar que as empresas ligadas ao turismo se tornam cada vez mais 

especializadas. Nessa perspectiva, a competitividade dos mercados e ainda as 

exigências da demanda têm promovido uma reestruturação da atividade.  

                                                        
1
 CORIOLANO, L.N.M.T., SILVA, S.C.B. Turismo e Geografia: abordagens críticas. Fortaleza: Ed. 

UECE, 2005. 
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Como vivenciamos uma economia globalizada marcada pelo crescimento de 

redes transnacionais e a unificação de mercados, o turismo assim como diversas 

atividades econômicas, se revela como reprodutor do sistema capitalista e se 

consolida nas mais diferentes instâncias pelo consumo e pela produção de espaços. 

Mesmo sendo rico em belezas naturais, durante muito tempo no Brasil não 

houve uma adequada exploração no seu potencial turístico. Existiam poucos roteiros 

inseridos na atividade turística dentre os quais podemos citar o Rio de Janeiro, 

Salvador e São Paulo como os mais procurados. Entretanto, a partir da década de 

1970, outras localidades foram sendo introduzidas nesse conjunto. Nessa época o 

turismo começa a ser impulsionado economicamente através de políticas públicas 

voltadas para esse setor. É quando o poder público percebe que essa atividade 

pode ser lucrativa para muitas localidades.  

O desenvolvimento do turismo no Rio Grande do Norte se fez possível com a 

implementação de políticas públicas de turismo. Na ausência de iniciativas privadas, 

o Estado foi quem investiu na atividade, utilizando-se de recursos do governo 

federal, fazendo com que as políticas públicas fossem determinantes para o seu 

desenvolvimento. A partir de então, o turismo assumiu papel de destaque, se 

constituindo numa das atividades econômicas mais dinâmicas e lucrativas no 

Estado. Inicialmente a atividade surge no litoral destacando as belezas naturais 

potiguares e posteriormente como resposta aos períodos de nacionalidades, busca 

trilhar seu caminho pelo interior.  

Algumas práticas se revelam como incentivadoras da interiorização do 

turismo não só no Rio Grande do Norte, como também no Brasil. Dentre os 

exemplos temos a proposta do Programa Regionalização do Turismo - Roteiros do 

Brasil, do Ministério do Turismo, criado em 2004, que visa promover a cooperação e 

a parceria para o desenvolvimento de cada região. Também o Programa de 

Desenvolvimento do Turismo no Nordeste (PRODETUR/RN) que desenvolveu Polos 

Turísticos os quais reúnem os municípios com potencialidades turísticas numa 

determinada região.  

Assim, focados no turismo como uma esperança de desenvolvimento, muitas 

localidades buscam se inserir no mercado turístico almejando os benefícios que 

essa atividade pode proporcionar. O turismo passa a ser, na sociedade tecnológica 
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e informacional, uma das muitas formas que o homem descobre para se utilizar do 

espaço como fonte de reprodução do capital.  

O turismo é um agente transformador do espaço que provoca mudanças na 

dinâmica socioespacial. Essas transformações muitas vezes são idealizadas como 

meio de crescimento econômico. Então, muitas cidades buscam no turismo uma 

saída para os problemas econômicos. Como exemplo, podemos citar as cidades de 

Santa Cruz e Caicó no Rio Grande do Norte. Estas cidades passaram por 

modificações com a criação do Complexo Turístico Religioso Alto de Santa Rita e do 

Complexo Turístico Ilha de Santana respectivamente. 

Mas essas construções acarretaram algumas mudanças nas cidades que 

precisam ser compreendidas. Desse modo, este trabalho discute como o turismo cria 

territórios que são construídos para atender a essa nova forma de consumo, onde o 

espaço se torna mercadoria. E ainda visa compreender quais os impactos gerados 

na dinâmica socioespacial das referidas cidades. O nosso trabalho destaca os 

atrativos que levaram o turismo por meio do poder público, a reconstruir o espaço da 

Ilha de Santana e construir o Alto de Santa Rita respectivamente e como essas 

modificações influenciaram na economia das cidades principalmente nos momentos 

festivos.  

Para substanciar nossa reflexão, utilizamos autores que discutem a relação 

entre o Turismo e Geografia, e a teoria da produção do espaço.  

Acerca da produção do espaço, Santos (1994, p. 88) pontua: “não há 

produção que não seja produção do espaço, não há produção do espaço que se dê 

sem o trabalho. Viver, para o homem, é produzir espaço”. Aqui o autor afirma que o 

homem ao retirar da natureza aquilo que é essencial a sua sobrevivência está 

modificando o espaço por meio de um trabalho, e isso gera uma nova forma 

espacial. 

Santos não considera nesse caso, uma sociedade que atua e trabalha no 

espaço, como se este fosse um palco para sua atuação, e sim, uma sociedade que 

produz o espaço à medida que vive e trabalha nele. O autor explica que uma 

sociedade só se concretiza pelo espaço que produz e o espaço, por sua vez, só 

pode ser compreendido por meio da sociedade que o produziu.  

O espaço então se reproduz a partir das relações sociais que se realizam 

nesse espaço. Lefebvre (2006, p.34) sobre isso diz o seguinte:  
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E esse espaço seria abstrato? Sim, mas ele é também real, a mercadoria e 
o dinheiro, essas abstrações concretas. Ele seria concreto? Sim, mas não 
da mesma maneira que um objeto, um produto qualquer. Ele é 
instrumental? Decerto, mas não como o conhecimento, ele transcende a 
instrumentalidade Ele seria redutível a uma projeção- a uma objetivação do 
saber? Sim e não: o saber objetivado num produto não coincide mais com o 
conhecimento teórico. O espaço contém relações sociais.  
 
 

Assim, as formas espaciais resultam da cultura própria de cada sociedade e 

das técnicas disponíveis em cada momento histórico. Mas, se por um lado essas 

práticas resultam da consciência da diferenciação espacial, por outro lado pode 

ocorrer a valorização justamente dessa diferença, do novo. Nesse sentido, na 

produção do espaço, a sociedade e o espaço interagem de tal forma que se tornam 

um único conceito.  

Então, o espaço se torna resultado das relações sociais como as relações de 

trabalho, por exemplo, que ocorrem num momento histórico entre a sociedade e a 

natureza; é um processo de produção, mas também de reprodução. O processo de 

reprodução se associa as condições de vida da sociedade e, determinadas por ela, 

são as condições sociais de reprodução. O espaço é um produto social e histórico, o 

que Harvey (2005) denominou de materialismo-histórico geográfico.  

Segundo Harvey (2005, p.4), “sem as possibilidades de expansão e 

reorganização espacial, o capitalismo teria a muito deixado de funcionar como um 

sistema político econômico”, assim a acumulação do capital seria um evento 

geográfico. Ao tratar da acumulação do capital, Marx (citado por Harvey, 2005, p.4) 

afirma o seguinte sobre a produção: 

 

A produção não é apenas imediatamente consumo e o consumo não é 
apenas imediatamente produção, a produção não é apenas meio para o 
consumo e o consumo não é apenas o objetivo da produção [...] mas 
também, tanto a produção quanto o consumo [...] criam o outro, 
completando-se e criando-se enquanto o outro.  

 

Para o autor, o capitalismo não consegue evoluir sem recorrer às formas 

espaciais onde muitas vezes a solução para suas crises é a reorganização do 

espaço geográfico. A organização do espaço é necessária para o processo de 

acumulação capitalista que constrói e reconstrói uma geografia à sua própria 

imagem. 
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Dessa maneira, a natureza (espaço) e o homem são as duas fontes de 

exploração para o processo de produção2. A natureza é a fonte para onde se destina 

todo o trabalho humano, é a condição essencial de toda produção, sendo esta 

dotada de infinitas fontes de valor que ficam a disposição do homem.  

Com isso, a utilização da natureza pela sociedade não se restringe a 

sobrevivência em que se retirava da natureza apenas as essencialidades. As 

necessidades da sociedade tecnológica e informacional são outras. O espaço serve 

cada vez mais para atender às necessidades do capitalismo, transformando-se em 

uma mercadoria, podendo ser trocado e comercializado. 

 E o turismo é uma das formas encontradas pelo capitalismo para valorizar os 

espaços. Essa atividade o consome e o explora. Carlos (1998, p. 180) ao relacionar 

as formas de utilização do espaço como turismo, afirma que:  

 

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 tem existência real por causa de sua 
trocabilidade, isto é, enquanto mercadoria que se consome. 

 

A autora analisa como o pensamento humano vem mudando com o decorrer 

dos anos e, na atualidade, como o homem moderno compreende o espaço que se 

transforma em mercadoria pelo turismo, isto é, a apropriação do espaço por esta 

atividade faz com que este possa ser vendido. 

Historicamente, o conceito de turismo foi relacionado à ideia de lazer e, 

consequentemente, ás viagens espontâneas conforme podemos ver na definição 

oficial trazida pela Organização Mundial do Turismo (OMT) citada por (Cruz, 2007, p. 

04):  

O turismo compreende as atividades que realizam as pessoas durante suas 
viagens e estadas em lugares diferentes ao seu entorno habitual, por um 
período consecutivo inferior a um ano, com finalidade de lazer, negócios ou 
outras. 
 
 

O turismo é uma atividade que os indivíduos praticam ao se deslocarem do 

seu cotidiano para um novo espaço que pode ser numa escala local/regional ou até 

mesmo global, onde esse novo espaço deve ser atrativo para quem visita. Então, a 

                                                        
2 HARVEY, D. Los limites del capitalismo y la teoría marxista. Mexico: Fondo de Cultura 
Económica.1990.  
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atividade turística utiliza-se do espaço que é consumido e transformado em 

mercadoria, bem como do tempo livre que se destina ao descanso.  

O tempo livre no turismo é convertido em mais uma fonte de produção, como 

nos aponta Fratucci (2008, p. 51): 

 

Simultaneamente, o capital transforma esse mesmo tempo livre em tempo 
de consumo, pela mercantilização do lazer. As atividades desenvolvidas nos 
momentos de tempo liberado do trabalho são transformadas em 
mercadorias que, para ser consumidas, precisam ser adquiridas com 
dinheiro: a lógica capitalista incorpora o lazer (em todas as suas vertentes) 
soba forma de mercadoria.  

 

O tempo livre nas sociedades contemporâneas segundo Cruz (2003, p.38), 

“transformou-se em uma necessidade”, passando a ser fruto não só da busca do 

trabalhador em compensar o tempo dedicado ao trabalho, bem como, uma 

necessidade criada pelo modo de produção capitalista. Para Trigo (1996, p. 95) 

algumas atividades foram inseridas na produção capitalista e afirma que: “O lazer, a 

informação e a educação são hoje, definitivamente, mercadorias tanto de uso como 

de troca”. É nessa conjuntura que tempo, lazer e turismo se relacionam de maneira 

intrínseca. O turismo promove a venda do espaço, e o tempo nessa perspectiva, se 

torna imprescindível.  

Outra característica particular do turismo é a utilização dos recursos naturais. 

As paisagens são valorizadas não apenas por sua beleza física, mas também pelo 

legado histórico. Essas características são os atrativos turísticos do lugar. Nessa 

concepção, o que valoriza o lugar é o que ele tem de particular, podendo ser as 

belezas naturais ou a história, a identidade e a cultura do lugar.  

A apropriação dos espaços pelo turismo é condicionada pelos atrativos 

existentes, quer dizer, depende das características peculiares que chamam a 

atenção para o lugar, sejam essas as belezas naturais ou aspectos culturais. O 

espaço, uma vez sendo o objeto de consumo do turismo, segundo Fonseca (2005, 

p. 33): “tem na diferenciação em relação aos outros lugares um elemento 

fundamental, a construção do produto turístico”. Desse modo, o aumento da 

competitividade acentua a busca pelas particularidades do destino turístico.  

Em relação a isso Barros (1998, p.84) afirma que: “A expansão da função 

turística está muito mais associada a alterações culturais, sociais e econômicas, do 

que a existência física em si”. As paisagens podem ser criadas ou reconstruídas 
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para atender a dinâmica do turismo. Essa transformação espacial é o que 

chamamos de turistificação.  

O turismo é um agente transformador do espaço, ele constroi novos 

ambientes dentro da sua lógica de agregação de valor, então muitas vezes os 

espaços que não têm atrativos sofrem alterações no intuito de se transformarem em 

lugares turísticos, temos como exemplos o Alto de Santa Rita em Santa Cruz e Ilha 

de Santana em Caicó, ambos no Rio Grande do Norte que foram transformados 

para se tornarem turísticos. 

Os espaços turísticos como já afirmamos, podem ser construídos ou 

produzidos. Para Knafou (citado por Cruz, 1995, p. 5) o espaço destinado ao turismo 

consiste: “em um fragmento do território, construído por uma organização complexa 

de signos e símbolos que correspondem a funções variadas, referências múltiplas e, 

inclusive, mitos”.  

Na atividade turística existem diversos segmentos, como por exemplo o 

turismo de massa. O turismo de massa se configura como um mecanismo que 

constrói um conjunto de condições permitindo que um grande número de pessoas 

realizem viagens. Isso se faz pelo barateamento da viagem, ou seja, é o turismo 

praticado por um considerável número de indivíduos. Porém, este é um 

comportamento relativamente moderno, pois Urry (1996, p. 20) defende que:  

 

Antes, porém, do século XIX, poucas pessoas que não as das classes 
superiores realizavam viagem para verem objetos, motivadas por razões 
que não dissessem respeito ao trabalho ou aos negócios. È isso que se 
constitui a característica principal do turismo de massa nas sociedades 
modernas. 

 

O autor apresenta o surgimento do turismo de massa no século XIX vinculado 

à formação da classe operária inglesa e aos progressivos ganhos sociais, como 

férias remuneradas e o direito de viajarem de trem. Segundo o autor, isso representa 

a democratização do turismo que possibilita o aparecimento de um numero intenso 

de turistas.  

O turismo de massa dessa forma surge quando, em 1936 os trabalhadores 

conquistaram o direito a férias remuneradas. As férias remuneradas até então, eram 

utilizadas como sinônimo à ideia de suspensão das atividades consideradas na 

época relativamente importantes, como é o caso dos parlamentares e dos juristas. 

Como indica Boyer (2003, p.91): 
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Tudo mudou com a Revolução Industrial, onde inicialmente na Grã-
Bretanha a sociedade era mobilizada para uma utilização máxima das 
novas máquinas e para o serviço da economia mercante, em detrimento dos 
holidays.  

 
Do exposto, observamos que o turismo possível para classes menos 

favorecidas pode ser datado, segundo Boyer (2003), a partir dos anos 30 do século 

XX. Com o passar dos tempos ele foi denominado como Turismo Popular e Turismo 

Social.  

O progresso dessa modalidade turística só se concretiza através da evolução 

dos meios de comunicação, circulação e principalmente de transporte, no qual o 

surgimento do trem marca o início desse percurso e a partir do advento do 

automóvel ela se intensifica. Entretanto, devemos salientar que é devido à 

construção dos aviões e do barateamento no acesso a eles que o turismo de massa 

ganha impulso com magnitudes grandiosas. Hoje o número de turistas que pratica o 

turismo de massa é bastante significativo.  

Dentro dessa modalidade, temos o turismo de eventos e o turismo religioso 

que são as modalidades praticadas nas cidades analisadas nesse trabalho, Santa 

Cruz e que Caicó. 

O turismo de eventos é capaz de movimentar grandes contingentes e 

pessoas e pode ser de diversas naturezas. Os eventos sempre são associados às 

comemorações e as festas, sendo entendidos muitas vezes como entretenimento. 

Um evento, independente de sua natureza e de seus propósitos, é uma forma de 

diversão. É nesse sentido que os eventos são associados a pratica do turismo.  

Os eventos podem ser realizados por grupos de pessoas ou empresas com o 

objetivo de celebrar fatos ou datas importantes e significativas, podendo estabelecer 

contatos de natureza tanto comercial, cultural, esportiva, social, familiar, religiosa ou 

ainda cientifica. Nesse sentido, para Brito e Fontes (2002, p. 14) a realização de 

eventos pode ser:  

 

Muito mais que um acontecimento de sucesso, uma festa, uma linguagem 
de comunicação, uma atividade de relações públicas ou mesmo uma 
estratégia de marketing, o evento é a soma de esforços e ações planejadas 
com o objetivo de alcançar resultados definidos junto ao seu publico alvo. 
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Por essas características, os eventos podem se mostrar como uma atividade 

que dinamiza o lugar no qual se insere à medida que provoca com a chegada dos 

participantes3 um movimento no comércio e, assim, na vida econômica da cidade. 

Essa movimentação se apresenta como a porta de entrada para o turismo, pois este 

aproveita os benefícios que esses eventos proporcionam para criar a demanda 

turística.  

Então os eventos se tornam ingredientes fundamentais na programação da 

atração turística. Outra peculiaridade do turismo que se promove por meio dos 

eventos é o fato de que estes podem ocorrer em qualquer época do ano, logo 

solucionam o problema da ociosidade que se gera nos períodos em que não ocorre 

a chamada alta estação. Essa sazonalidade pode gerar para o turismo uma serie de 

efeitos negativos, como desemprego, inflação e até mesmo perda do valor atribuído 

ao espaço turístico.  

Os eventos podem além de dinamizar localidades que se encontram 

adormecidas como ainda inserir novas localidades no mapa turístico. Dessa forma, 

muitas cidades têm encontrado no turismo de eventos uma forma de se inserir nesse 

mercado. As cidades podem se utilizar dos eventos culturais, para atrair turistas, os 

eventos podem acontecer em todo ano e acontecem num período razoavelmente 

breve, pode ser em um final de semana ou feriado, isso proporciona a possibilidade 

do visitante participar do evento e logo retornar ao seu cotidiano. 

Já o turismo religioso muito difundido nos dias atuais tem se tornado bastante 

lucrativo à medida que utiliza a espiritualidade e a religiosidade para promover o 

turismo em lugares onde a fé é bastante relevante para a cultura. No Brasil tem se 

instituído principalmente ligado a perspectiva do cristianismo. Essa modalidade 

turística objetiva manifestar algum dado de religiosidade, que envolve a cultura e 

principalmente a fé.  

A visitação é diferenciada, pois o turista já chega à localidade com um prévio 

conhecimento do que o espaço representa. Esse visitante é motivado pela crença 

num símbolo ou imagem. E só posteriormente à fé, ao culto e à adoração que ele 

realiza encontros, faz compras e diverte-se. No turismo religioso o atrativo é 

                                                        
3
 Aqui nos referimos especificamente aos eventos que promovem movimento econômico como 

reuniões, congressos e encontros nacionais ou internacionais dos mais variados gêneros e ainda as 
festividades ou movimentos de valorização a cultura e a arte. 
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verdadeiramente um pretexto, uma motivação que se apresenta como a satisfação 

de uma necessidade espiritual. 

Os lugares destinados ao turismo religioso são considerados especiais, 

geralmente templos ou santuários. Estes podem ser naturais como várias grutas 

milagrosas ou até mesmo o caminho percorrido por Cristo em Jerusalém, ou 

artificiais, quer dizer, construídos intencionalmente pelo homem, sendo considerados 

lugares sagrados e místicos, como por exemplo, o Vaticano. Esses espaços para 

serem turísticos conciliam a complexidade do imaginário dos indivíduos com a 

construção de monumentos arquitetônicos.  

Essas modalidades de turismo podem acontecer tanto no espaço urbano 

quanto no rural, mas, privilegiamos o estudo do espaço urbano por ser nesse local 

onde o turismo mais se desenvolve. Corrêa (1995, p.11) evidencia o espaço urbano 

como sendo:  

Fragmentado, articulado, reflexo, condicionante social, cheio de símbolos e 
campo de lutas – é um produto social, resultado de ações acumuladas 
através do tempo, e engendradas por agentes que produzem e consomem 
o espaço.  

 

Nesse sentido, o espaço urbano está em constante processo de modificação 

ocasionada pelos agentes que o produz. Essas modificações são provocadas pela 

necessidade de infraestrutura, com vias de acesso, sinalização e transporte, dentre 

outras. 

Por ser o espaço urbano um campo de lutas, um ambiente simbólico, as 

pessoas que nele residem podem enxergar o turismo como uma invasão ao espaço 

cotidiano. Isso pode se constituir como um fator conflitante entre os turistas e os 

residentes do lugar revelando a face contraditória dessa atividade. Muitas vezes o 

turismo chega aos lugares e traz junto consigo, além do almejado crescimento 

econômico, também algumas questões desagradáveis como a depredação dos 

ambientes, com lixo depositado na rua sem nenhum cuidado, poluição nos espaços 

públicos, onde a administração não tem a preocupação de fazer a manutenção do 

lugar.  

 Assim, para a elaboração das indagações feitas na Dissertação, nos 

baseamos em dois eixos. O primeiro baseado na reflexão sobre os conceitos 

utilizados no trabalho, construindo o nosso aporte teórico. E o segundo eixo voltado 



29 
 

 
 

para a pesquisa exploratória e investigativa de campo nas cidades de Santa Cruz e 

Caicó.  

 Os turismos nessas cidades estão voltados para a cultura local baseada no 

turismo religioso em Santa Cruz e no turismo de eventos, por meio das festas 

populares em Caicó. Sendo assim, buscamos autores que revelam a história do 

lugar para assim podermos compreender como esses aspectos culturais foram 

incorporados pela atividade turística. 

 Sobre Caicó, Dantas (1996) faz um resgate na origem de Caicó, trazendo o 

processo de ocupação e povoamento, observando o conflito entre os indígenas e o 

homem branco, o colonizador dos sertões, buscando desenvolver a pecuária no 

século XVII. A autora afirma que esse modelo de produção, baseado na criação de 

gado, é responsável pelas marcas na paisagem de Caicó, onde a narrativa lendária 

que envolve o touro sagrado, o vaqueiro e o Poço de Santana constituem as bases 

sobre as quais a cidade foi edificada. 

Também Morais com o livro Desvendando a cidade (1999, p.39), no qual a 

autora recupera o seguinte: “A origem da cidade de Caicó esta envolta nesse 

contexto em que homens e lendas se confundem construindo a história do lugar”.  

No que se remete à Santa Cruz, Edgar Santos (2010), afirma que poucos 

anos depois da Independência do Brasil, Santa Cruz já era idealizada pelo senhor 

José Rodrigues da Silva, proprietário da fazenda Cachoeira, localizada nas 

proximidades da cidade de Lajes Pintadas. E ainda a obra “Memória Histórica de 

Santa Cruz” de autoria de Severino Bezerra, que disserta sobre a história da cidade 

de Santa Cruz – RN. 

Recorremos ainda a fontes primárias (documentais), com informações do 

acervo disponibilizado pelas referidas prefeituras, por meio das Secretarias de 

Turismo e também o Sebrae no qual buscamos informações referentes aos atrativos 

turísticos, sobre os Roteiros do Brasil, e os Polos Seridó e Agreste Trairi.  

Em Santa Cruz as informações do acervo da Biblioteca Municipal, da Câmara 

de Dirigentes Lojistas, ainda a Paróquia de Santa Rita de Cássia como também o 

recurso da história oral, tendo em vista que a maior parte dos registros históricos da 

cidade se encontra na memória de seus moradores mais antigos, nos serviram de 

suporte para o conhecimento da história local.  
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Por entendemos que os visitantes não permanecem na cidade, eles se 

estabelecem nela por um curto período de tempo, procuramos o setor hoteleiro para 

registrar o índice de procura bem como a quantidade de leitos ocupados em 

momentos de festa. Por meio do setor hoteleiro foi possível fazermos a comparação 

dos dados entre os momentos em que não ocorrem grandes eventos e a Festa de 

Santa Rita em Santa Cruz. Bem como entre o Carnaval e a Festa de Santana em 

Caicó, verificando qual desses eventos traz mais impactos para a cidade. 

Na procura em responder se houve, a partir do surgimento desses espaços 

turísticos, o crescimento na especulação imobiliária de Caicó e Santa Cruz, 

recorremos ao Conselho Regional Imobiliário levantando informações acerca de 

casas e edifícios construídos.  

Em virtude de nossa pesquisa ser de cunho qualitativo, para a construção de 

gráficos realizamos as entrevistas de duas formas: por meio de gravação na qual as 

respostas foram abertas e aplicação de formulários semiestruturados com respostas 

abertas e semiabertas. Aplicamos cerca de dez questionários para cada grupo 

abordado com 15 questões em virtude do curto período das festas para a 

quantidade de grupos abordados.  

Nesse sentido, na festa da padroeira Santa Rita de Cassia, entrevistamos no 

Alto de Santa Rita, os visitantes, os moradores da cidade, os vendedores 

ambulantes, os funcionários da Igreja, que comercializam duas lojas de artigos 

religiosos, e também a proprietária do restaurante que funciona dentro do Alto.  

A maioria dos visitantes do Alto de Santa Rita utiliza como meio de transporte 

vans, ônibus e taxis para chegar até a cidade, então para compreendermos qual a 

origem, o valor cobrado e tempo de viagem que essas pessoas realizaram para 

chegar até Santa Cruz entrevistamos os motoristas destes veículos no período da 

festa de Santa Rita. 

No que tange à Caicó, entrevistamos os moradores dos arredores da Ilha de 

Santana, os vendedores ambulantes e os locadores de casas para o período festivo, 

pois percebemos que essa prática se torna expressiva principalmente no Carnaval 

de Caicó. Dentro do Complexo Turístico, abordamos os vendedores dos quiosques e 

os expositores da Feira de Artesanato dos Municípios do Seridó (FAMUSE), 

buscando compreender a dinâmica econômica gerada naquele espaço.  
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As fotografias, também de suma importância, para a compreensão dos 

espaços e fenômenos estudados, são em parte de nossa autoria adquiridas na 

pesquisa de campo realizada entre fevereiro de 2010 e julho de 2011 e os demais 

registros foram obtidos nas Secretarias de Turismo de Santa Cruz e de Caicó.  
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2. O ADVENTO DO TURISMO NO RIO GRANDE DO NORTE  
 

Abordamos nessa parte do trabalho, a importância das Políticas Públicas 

direcionadas para o turismo, pois é a partir do Megaprojeto Parque das Dunas-Via 

Costeira e o PRODETUR/NE que o Rio Grande do Norte se insere no roteiro 

turístico nacional. 

Dessa maneira, evidenciamos o surgimento do turismo no estado, que se 

inicia no litoral, com o turismo de sol e mar e segue para o interior. Essa realidade se 

consolida por meio de políticas de incentivo às atratividades dos municípios que 

revelam algum potencial turístico. 

 

2.1 A RELAÇÃO ENTRE POLÍTICAS PÚBLICAS URBANAS E DE TURISMO 
 

 O turismo é realizado principalmente nas cidades que possuem acessibilidade 

como hotéis, bancos, aeroportos dentre outros. Seguindo a lógica do mercado, essa 

atividade representa a transformação do ócio, do tempo livre, em mais uma fonte de 

reprodução do capital.  

A atuação do turismo em certo espaço gera uma valorização deste à medida 

que vende o lugar como um espaço para o lazer, o ócio e a felicidade. Por meio 

desses fatores, o turismo tem se mostrado como um vetor de crescimento 

econômico para diversas localidades, pois se utiliza das características do lugar para 

promover a atividade, valorizando as especificidades do lugar. Então muitos espaços 

têm se transformado em lugares turísticos, na tentativa de alcançarem por meio do 

turismo o chamado desenvolvimento para as cidades nas quais se inserem.  

Ao se falar em desenvolvimento, logo nos vem a ideia do crescimento 

econômico, mas, a bem verdade, nosso esforço aqui se remete a compreender a 

influência exercida pelo turismo no desenvolvimento socioespacial que perpassa a 

concepção econômica. Procuramos compreender a questão social que passa por 

transformações provocadas pelo desejo de uma consolidação econômica que tem 

levado cada vez os lugares a buscarem a alternativa do turismo como fonte de 

geração de capital. Sobre isso Sousa (2000, p. 18), afirma o seguinte:  

 

A questão do desenvolvimento é o, muito mais abrangente, do 
desenvolvimento socioespacial. Compreendido como um processo de 
superação de problemas e conquistas de condições (culturais, técnico-
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tecnológicas, politico-institucionais, espaço-territoriais) propiciadoras de 
maior felicidade individual e coletiva.  

 

Concordamos com o autor à medida que o desenvolvimento do fato só ocorre 

quando se consideram as relações sociais, incluindo a cultura, a economia, a política 

e as mudanças provocadas no espaço. Assim, o desenvolvimento deve trazer na 

verdade a superação de problemas sociais, tornando a sociedade mais justa e 

harmoniosa para todos os indivíduos.  

Nesse sentido, para Rodrigues (2000, p. 10):  

 

Refletir sobre o desenvolvimento como base local é negar-se a endossar a 
política e a economia que originam e reforçam assimetrias, que redistribuem 
muito aos poucos e o pouco a muitos, gerando e reproduzindo pobreza e 
exclusão. 
 
 

A autora defende que a valorização da identidade regional e os lugares 

devem buscar, nas suas peculiaridades, uma maneira de se desenvolver 

socioeconomicamente. E o turismo pode ser um importante vetor de 

desenvolvimento com base local. O turismo passa a ser nesta sociedade tecnológica 

e informacional uma das inúmeras formas que o homem descobre para se utilizar do 

espaço como uma forma de reprodução do capital.  

Assim, o turismo enquanto estratégia de acumulação de capital se encontra 

nos pequenos lugares, como cidades pequenas e médias. Nessas localidades, 

quase sempre estagnadas e carentes são implantadas as atividades turísticas com a 

finalidade de corrigir os desníveis de desenvolvimento na esperança de que elas 

possam oferecer um aumento na geração de renda e empregos, consequentemente, 

refletindo na melhoria da qualidade de vida da população. 

Entretanto, muitas vezes, na realidade o que se verifica é o oposto. Em 

relação a isso Coriolano (2005, p.158) ressalta que o turismo é uma atividade: 

“contraditória que propõe promover o desenvolvimento, precisa conservar os 

lugares, preservar as culturas ao mesmo tempo em que transforma o espaço em 

mercadoria, e massifica as culturas”. Para a autora, o turismo gera um conflito, pois 

tem que conservar as culturas ao mesmo passo que massifica os lugares. É preciso 

preservar os espaços, quando os mesmos são abusivamente consumidos e 

explorados. Revelando que os territórios turísticos são a fonte estratégica para o 
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desenvolvimento do capital e o confronto entre os visitantes e a resistência dos 

moradores do lugar.  

Dentro desse processo, no qual o turismo se torna fonte estratégica para o 

desenvolvimento do capital, muitas vezes quem o promove é o poder público. Nesse 

ensejo, não raramente é o Estado quem financia a construção ou manutenção de 

um determinado espaço destinado ao turismo. 

Uma das maneiras que o Estado encontra para promover o turismo é através 

das políticas de incentivo a essa atividade. Souza, no artigo Políticas Públicas: uma 

revisão da literatura, diz que as políticas públicas, na sua essência, estão ligadas ao 

Estado, sendo este quem determina como os recursos são usados para o beneficio 

de seus cidadãos. Nesse contexto, para Souza (2006, p. 26) políticas públicas são: 

“O campo do conhecimento que busca, ao mesmo tempo, “colocar o governo em 

ação”, e/ou analisar essa ação (variável independente) e, quando necessário, propor 

mudanças no rumo ou no curso dessas ações”. 

Sendo assim, as Políticas Públicas são uma resposta do Estado a um 

determinado problema ou necessidade de um setor, como aqui, o turismo, visando o 

seu aperfeiçoamento, ou seja, melhorias e melhores formas de desenvolvimento, 

com o incentivo de projetos que estejam de acordo com a necessidade do setor a 

ser atingido. Assim, existem Políticas Públicas de diversas naturezas, como por 

exemplo, para a saúde, a educação dentre outras. 

No que se refere ao turismo, uma política pública para esse setor pode ser 

compreendida segundo Cruz (2000, p. 40), como sendo:  

 

Um conjunto de intenções, diretrizes e estratégias estabelecidas e/ou 
deliberadas, no âmbito do poder público, em virtude do objetivo geral de 
alcançar e/ou dar continuidade ao pleno desenvolvimento da atividade 
turística num dado território.  
 

No Brasil, uma política de turismo só vem acontecer realmente com o governo 

de Fernando Henrique Cardoso, na década de 1990, como afirma Cruz (citada por 

Souza , 2002, p. 31): 

 

Em suma: uma política de turismo de verdade, ou seja, que tem objetivos, 
diretrizes e estratégias claramente estabelecidas, que abarca o turismo em 
toda sua complexidade e que, efetivamente, sai do papel, nós somente 
conhecemos, na década de 1900. Nunca antes, no Brasil, uma política 
nacional de turismo teve a visibilidade da PNT instituída por esse governo. 
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A autora ao afirmar que só a partir de 1990 é que se percebe de fato uma 

política voltada para o turismo, não significa dizer que outras ações não tenham sido 

realizadas. Furtado (2005, p. 78) complementa a autora ao afirmar que:  

 

Na verdade, somente na década de 1990 o turismo assumiu relevância no 
contexto das políticas públicas setoriais, não obstante tenha sido criado um 
aparato institucional voltado para a gestão dessa atividade em todo território 
brasileiro, desde a década de 1960. 
 

O turismo já fazia parte do planejamento do governo desde o primeiro 

mandato do Presidente Fernando Henrique Cardoso, passando a considerar essa 

atividade como uma prioridade na busca pelo desenvolvimento socioeconômico do 

Brasil. Nesse mesmo período, o Instituto Brasileiro de Turismo - EMBRATUR 

formulou a “Política Nacional de Turismo – principais diretrizes, estratégias e 

programas 1996-1999”. Esse projeto se revela de fato como o primeiro planejamento 

estratégico do turismo brasileiro; uma conquista importante em termos de 

implantação de políticas públicas para o turismo no Brasil. 

A atividade turística do Nordeste brasileiro assume relevância, pois possui 

uma faixa litorânea de 2.500 km de extensão, diversidade de atrativos turísticos 

naturais e culturais, altas temperaturas e elevados dias de sol durante o ano 

(FONSECA, 2005, p.75). Essas características viabilizaram diversos investimentos. 

Em relação a isso, Cruz (2000, p. 77) afirma que: 

 

Com o objetivo de intensificar o uso turístico de seus territórios, os governos 
dos estados nordestinos, instituíram, nas ultimas décadas, respaldados pelo 
poder público federal, duas políticas regionais para a atividade. Uma delas é 
a Política de Megaprojetos Turísticos; a outra, o Programa para o 
Desenvolvimento do Turismo no Nordeste – PRODETUR- NE. 

 

É a partir desse momento que surge a possibilidade do Nordeste entrar na 

rota e promoção do turismo a fim de dinamizar seus estados e suas economias, 

gerando emprego e renda.  

O crescimento do turismo no Rio Grande do Norte foi impulsionado em dois 

momentos. O primeiro, a partir da implantação de duas políticas específicas para a 

atividade turística, que foi o mega projeto “Parque das Dunas/Via Costeira” (PD/DC) 

e o Programa de Desenvolvimento do Turismo no Rio Grande do Norte 

(PRODETUR/RN). O PROETUR/RN foi implementado em 1995 como resultado do 

PRODETUR Nordeste. A maioria dos programas e políticas públicas para o turismo 
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no estado se voltam principalmente para as áreas litorâneas devido às 

potencialidades naturais que esses lugares tem, que podem ser transformados em 

fonte de crescimento econômico.  

Podemos então afirmar que o Estado, por sua vez, cria as formas de incentivo 

para que o turismo possa se desenvolver e isso mostra que as políticas de incentivo 

são um componente muito importante na construção do produto turístico. Mas existe 

um fator que deve ser considerado que é o planejamento turístico, pois é ele quem 

facilitará o desenvolvimento do turismo em um determinado lugar. Em relação a isso, 

afirma Rodrigues (2002, p. 21):  

 

O planejamento estratégico estabelece os grandes eixos ou bases para o 
desenvolvimento do turismo, podendo ser definido como o instrumento 
destinado a apontar os objetivos gerais do desenvolvimento com base local, 
as políticas públicas e as estratégias que nortearão os aspectos referentes 
aos investimentos tanto públicos quanto privados, que serão destinados ao 
uso e ao (re) ordenamento dos recursos do território. 

 

No Brasil, a globalização tem favorecido o desempenho do setor turístico à 

medida que incorpora novas tecnologias da informação, barateia os transportes 

aéreos e investe em infraestrutura e mão de obra para o turismo. Os estados são 

motivados a se inserirem nos roteiros turísticos das mais variadas formas, desde as 

políticas de implantação de infraestrutura até financiamento para construção de 

espaços que possam dinamizar o turismo local. 

Todavia, algumas práticas têm se revelado incentivadoras da interiorização do 

turismo, não só no RN, como também no Brasil. Um exemplo é a proposta do 

Programa Regionalização do Turismo e Roteiros do Brasil, do Ministério do Turismo, 

criada em 2004, e que visa promover a cooperação e a parceria para o 

desenvolvimento de cada região. 

Nesse sentido, foram elaborados os Polos Turísticos, idealizados a partir da 

junção de municípios com potencialidades semelhantes com o intuito de melhor 

distribuir o desenvolvimento do turismo e agregar maior valor, uma vez que os polos 

criados possuem características bem diferenciadas. 

 

2.2 A INSERÇÃO DO TURISMO NO ESTADO 
 

Nos últimos anos o turismo no Rio Grande do Norte tem se mostrado bastante 

dinâmico em função dos investimentos internacionais. A rapidez desse processo tem 
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provocado significativas transformações no contexto da economia, da sociedade e 

do território local.  

O turismo no Rio Grande do Norte é uma realidade e se constitui numa das 

atividades econômicas mais dinâmicas no estado, atraindo investimentos de 

diversos países. Essa atividade tem assumido relevância no estado dentre outras 

razões pelo esforço continuado do poder público estadual na implementação de 

políticas de promoção do turismo potiguar. É certo que se verificam problemas no 

encaminhamento dessas políticas, mas é necessário reconhecer, desde já, o papel 

fundamental que o governo estadual desempenhou para possibilitar sua expansão. 

 O Estado então desenvolveu um programa de investimentos hoteleiros 

levando a implantação dos seguintes hotéis: Hotel Internacional dos Reis Magos; 

Hotel de Mossoró; Hotel de Caicó; Hotel de Angicos; Hotel Balneário de Olho 

D´água do Milho.  

Dentre esses hotéis citados, merece atenção o Hotel Internacional dos Reis 

Magos, que demonstra os primeiros passos na caminhada rumo ao turismo pela 

cidade de Natal. Este se tornou uma referência para quem visitava a capital, como 

nos demonstra Furtado (2007, p. 134):  

 

O marco inicial desse caminho foi a construção do Hotel Internacional dos 
Reis Magos, na Praia do Meio, considerado, então o único estabelecimento 
de hospedagem com qualidade para receber visitantes, posto que, durante 
muito tempo, pertenceu apenas ao Grande Hotel, localizado no bairro da 
Ribeira. O Hotel Reis Magos passou a ser uma referência para quem 
visitava a capital potiguar e tornou-se um ícone de glamour para a época, 
com sua boate Bambelô, freqüentada pelos poucos turistas, e, sobretudo, 
pela alta sociedade natalense.  
 
 

A construção desses hotéis trouxe uma nova fase para o turismo potiguar e 

possibilitou de acordo com Fonseca (2005, p. 120): “a inserção mais efetiva do Rio 

Grande do Norte nas rotas do turismo regional”. Ainda segundo a autora, depois em 

1987 foram inaugurados mais dois hotéis: o Jacumã Praia Hotel e o Imirá Plaza 

Hotel. Ao todo, no interstício entre 1984 a 1990, foram inaugurados sete hotéis na 

cidade de Natal. Essa construção de hotéis se intensificou em Natal porque o poder 

público acreditava na potencialidade que a cidade apresentava para o turismo. Mas 

aqui devemos lembrar que isso só se revela quando outras políticas de incentivo à 

economia já não respondem às expectativas, como nos aponta Furtado (2007, p. 

135):  
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Entretanto, somente a partir de 1980, quando as políticas de cunho 
industrializante se esgotaram, o fenômeno do turismo passou a adquirir 
relevância e se firmou como atividade econômica. Paralelamente, no 
contorno da cidade, foram feitas algumas modificações estruturais voltadas 
para a promoção dessa atividade. A proposta de expandir o setor do turismo 
coincide com o fechamento de diversas plantas industriais, originadas no 
período em que os incentivos da SUDENE estavam em pleno vigor.  

 

É, portanto, a partir desse momento que se começa a despertar para uma 

nova atividade econômica que se desenvolvia no Estado. A partir disso, em 1971, o 

governo estadual criou por meio do apoio financeiro e técnico da Superintendência 

de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), a Empresa de Promoção e 

Desenvolvimento do Turismo no Rio Grande do Norte (EMPROTURN) que 

posteriormente se tornou a Secretaria Estadual de Turismo – SETUR.  

Nesse primeiro momento de atuação do poder público para o turismo, nota-se 

a execução dos primeiros passos rumo a uma política estadual de desenvolvimento 

turístico. Do início da década de 1970 até 1975, as intervenções estatais se 

direcionavam para a criação de uma base em nível de ideias, quando uma nova 

política urbana foi implementada beneficiando o Nordeste. Nesse momento foi 

elaborado um plano geral para o desenvolvimento da atividade turística no estado, 

identificando as potencialidades e necessidade de infraestrutura turística. 

O crescimento do turismo no Nordeste esteve condicionado ao apoio 

governamental, através de incentivos fiscais e financeiros. Assim, o turismo estadual 

se intensifica por meio do apoio de políticas criadas para sua efetivação, sobre isso 

Fonseca (2005, p. 118) destaca: 

 

O crescimento do turismo no Rio Grande do Norte foi impulsionado em dois 
momentos distintos, a partir da implementação de duas políticas específicas 
para a atividade turística: a implementação do megaprojeto turístico „ 
Parque das Dunas/ Via Costeira‟ – PD/CV e do „Programa de 
Desenvolvimento do Turismo no Rio Grande do Norte‟ – PRODETUR/RN.  

 

Antes de aprofundarmos o conhecimento sobre a consolidação das políticas 

criadas para incentivar o turismo potiguar, é necessário entender que isso aconteceu 

num contexto em que todo o Nordeste vinha sendo paulatinamente explorado, pelo 

fato de seus gestores acreditarem na ideia de que o turismo seria a solução para os 

problemas de cunho econômico, como nos aponta Cruz (1995, p.22): 
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Contando com potencial turístico inquestionável, a Região Nordeste tem 
visto no turismo uma solução econômica viável em busca da amenização 
dos graves problemas sociais que a afligem. Diante disso, os governos dos 
estados nordestinos, cientes da necessidade de investir na atividade, 
colocando-se à frente da iniciativa privada e assumem o papel de 
empreendedores, direcionando o processo de desenvolvimento do turismo 

em escala estadual.  
 

 Então surgem os Megaprojetos Turísticos, em que a participação do estado é 

fundamental em todas as etapas. Ainda segundo a autora, existem duas formas de 

orientação no que se refere à ocupação turística da costa brasileira: a que abrange o 

litoral do centro-sul, onde se situam os megaempreendimentos de origem privada e 

a outra que corresponde ao litoral do Nordeste, no qual o principal empreendedor é 

o poder público por meio dos Megaprojetos Turísticos. Dentre os quais temos: o 

Projeto Linha Verde (Bahia); Prodeturis (Ceará); Projeto Orla (Sergipe); Projeto 

Cabo Branco (Paraíba); Projeto Costa Dourada (Pernambuco e Alagoas) e o Parque 

das Dunas-Via Costeira, sendo este último no estado do Rio Grande do Norte. 

 O projeto Parque das Dunas-Via Costeira foi implantado em Natal por 

diversos motivos, dentre os quais apontamos o reconhecimento do potencial 

turístico, principalmente por meio dos recursos naturais que a cidade apresentava. 

 

O Megaprojeto turístico Parque das Dunas/ Via Costeira 

 

Esse Megaprojeto foi idealizado a partir da década de 1970, mas só foi 

implantado em meados da década de 1980, segundo Cruz (1995, p. 13), ele foi 

“Diretamente o responsável pela inserção de Natal nos principais roteiros turísticos 

nacionais”. Criado pelo Decreto n° 7.538, de 19/01/1979 se localiza entre as praias 

de Ponta Negra e Areia Preta, numa faixa de 8,5 Km de extensão na cidade de 

Natal. 

Foi no final da década de 1970, no governo Tarcísio Maia, que essa área foi 

redimensionada para a implantação do Megaprojeto Turístico. Esse projeto visava à 

construção de uma rodovia, hotéis e a criação do Parque Estadual das Dunas de 

Natal e também a reurbanização da favela de Mãe Luiza. Este local por meio do 

decreto já citado acima, passou a ser de domínio do estado do Rio Grande do Norte. 

A construção e a implantação desse projeto se consolidam, segundo Cruz (1995, p. 

18) por meio de duas vertentes:  



40 
 

 
 

 

A escolha da área para a implantação do Projeto Parque das Dunas- Via 
Costeira somente pode ser compreendida, portanto, segundo sua 
contextualização, que envolve, de um lado, o desejo da iniciativa pública em 
desenvolver o potencial turístico do Estado através de sua capital e, de 
outro, a pressão urbana do município de Natal sobre um trecho de sua orla 
de localização bastante valorizada e, até então, não integrado à cidade.  

 

De acordo com a autora, os objetivos que basearam a concepção do Projeto 

Parque das Dunas – Via Costeira foram:  

a. Proteger os sistemas geológicos e geomorfológicos das dunas; 

b. Conter a ocupação desordenada e predatória da área; 

c. Impedir o crescimento da favela de Mãe Luiza;  

d. Aproveitar o potencial turístico daquela faixa litorânea; 

e. Promover a interligação litorânea de Natal por meio das praias de Areia 

Preta e Ponta Negra. 

A primeira ação do governo na gestão desse território foi a construção do 

Parque, amparado pelo Decreto Estadual n.7.237 de 22 de novembro de 1977. Esse 

parque abrange uma área de 1.172 hectares e seu plano de manejo, segundo Cruz 

(1999, p.32), só foi apresentado doze anos após a sua criação.  

Para se consolidar, esse projeto ganhou o apoio da SUDENE e de linhas de 

financiamentos federais. Sua principal ação foi viabilizar a construção dos hotéis, 

que inicialmente seriam cinco e de categoria cinco estrelas. Entretanto, segundo 

Fonseca (2005, p. 120), com sua reformulação, “o número de hotéis aumentou de 

cinco para 12”. De acordo com a autora, esses estabelecimentos cresceram dessa 

maneira em decorrência do baixo valor cobrado pelo local, mesmo sendo esta área 

bastante valorizada.  

Dentre esses, os primeiros hotéis ali construídos foram: o Natal Mar Hotel em 

1984, em 1985 foi inaugurado o Barreira Roxa Hotel Escola, ambos na categoria de 

três estrelas. Também foi construída uma rodovia que recebeu o nome de Avenida 

Governador Dinarte Mariz, uma área de camping e um Centro de Convenções.  

O Megaprojeto Turístico Parque das Dunas- Via Costeira passou por 

reformulações e conseguiu atingir seu alvo primordial; o de inserir o estado potiguar 

no roteiro turístico. A partir dessa implementação, o turismo passa a ser visto como 

uma atividade econômica, passando a receber mais investimentos por parte do 

poder público.  
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Assim, ele representa um marco para o turismo no estado, por meio da 

consolidação da capital, como evidencia Furtado (2007, p. 127): “No que se refere 

ao crescimento do turismo, a construção da Via Costeira foi o marco inicial para 

lançar Natal no competitivo mercado nacional do turismo”. Então não se pode negar 

que esse Megaprojeto se constitui como primeiro grande empreendido que se 

consolida no estado, pois apesar de estar situado na cidade de Natal, chama 

atenção para o Rio Grande do Norte, enquanto um produto turístico, que até então 

era desconhecido.  

 Foi por meio da execução desse projeto segundo Fonseca (2005, p.123) que 

“o turismo tornou-se realidade no Rio Grande do Norte, com o litoral oriental 

inserindo-se na rota de turistas nacionais e atraindo investidores e várias 

localidades”. 

 Essa foi a primeira iniciativa do poder público de investir no turismo potiguar, 

mas outra política que aconteceu dez ano depois da execução do projeto Parque 

das Dunas- Via costeira, também propiciou o mesmo crescimento dessa atividade – 

o PRODETUR/RN.  

 

O Programa de Ação para o Desenvolvimento do Turismo no Rio Grande do 

Norte – PRODETUR/ RN.  

 

O PRODETUR no Rio Grande do Norte representa um desencadeamento do 

Programa de Ação para o Desenvolvimento do Turismo criado para toda a região do 

Nordeste do país. Este programa foi criado pela Superintendência de 

Desenvolvimento do Nordeste- SUDENE juntamente com o Instituto Brasileiro de 

Turismo – EMBRATUR por meio da portaria nº. 01 de novembro de 1991.  

Esse programa tem como principal objetivo proporcionar investimentos para a 

construção de infraestrutura e prestação de serviços para as áreas que estão se 

consolidando enquanto turísticas, visando aumentar o turismo receptivo, aumentar a 

permanência dos visitantes na região do Nordeste, gerar emprego e 

consequentemente renda para a população local por meio da exploração dessa 

atividade.  

Coriolano (1998, p. 78) ressalta que: “O Nordeste entrou nesse programa por 

se destacar na contribuição para o desenvolvimento econômico das regiões mais 
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ricas”. Mesmo não sendo esse o discurso de outras regiões que insistem em vê-lo 

como o atraso do país, o Nordeste mostrou ter diversos atrativos e potencialidades 

turísticas a serem incentivadas, faltando apenas colaboração por parte do Estado. É 

nesse contexto que o governo executa o PRODETUR/NE, no qual conforme 

Coriolano (1998, p. 78), estão inseridos dez estados:  

 

Ao BNB órgão executor do programa, coube a tarefa de montagem do 
Programa, que agrupava nove estados do Nordeste: Paraíba, Pernambuco, 
Sergipe, Bahia, Ceará, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Alagoas e a 
região de Minas Gerais que é trabalhada pela Sudene.  

 

O PRODETUR/RN foi implantado na transição entre os dois mandatos do 

Governador Garibaldi Alves entre 1995 a 2002 e os municípios escolhidos foram: 

Ceará Mirim; Extremoz; Natal; Parnamirim; Nísia Floresta e Tibau do Sul. O 

financiamento desse projeto ficou dividido entre o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento- BID e o governo do estado do Rio Grande do Norte, onde cada 

um financiou com 50% e todos os recursos foram investidos entre 1996 e 2001. Os 

investimentos de acordo com Fonseca (2005, p. 124) se direcionaram para “obras 

múltiplas, desenvolvimento institucional e o aeroporto”.  

Os investimentos trouxeram diversas mudanças para o estado, como 

reestruturação da SETUR/RN, recuperação do Parque das Dunas, construção de 

diversas estradas, do aeroporto, dentre outros. De acordo com a avaliação feita pela 

SETUR/RN, os resultados desse programa demostram que ele de fato trouxe uma 

dinamização para o turismo potiguar ainda mais intenso do que o Megaprojeto 

Parque das Dunas, que, aliás, foi uma das áreas mais beneficiadas com essa 

política.  

Segundo a avaliação da SETUR/RN, em relação aos impactos gerados pela 

primeira fase do PRODETUR/RN4, os resultados revelam que houve aumento do 

fluxo turístico entre os anos de 1995 a 2001, aumento do número de empregos 

diretos gerados na hotelaria, que em 1995 era 4.227 e em 2001 passou para 8.400, 

quase 100%. O número de empregos diretos e indiretos do setor como um todo, se 

estimava em 95 mil em 1995, e passou para 240 mil em 2001, já a oferta do número 

de leitos hoteleiros que em 1995 era de 12.915, passou para 26.353 em 2001, com 

incremento de 104%. 
                                                        
4
 Esses dados foram retirados do site da SETUR/RN. Acesso em 22 de outubro de 2011. 
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E a receita turística do Estado que em 1995 era de US$ 138 milhões/ano, 

passou para US$ 216 milhões/ano em 2001, com aumento real de 56% mesmo com 

a desvalorização da moeda brasileira ocorrida no período. Houve também aumento 

do número de voos internacionais que em 1995 era apenas "um" por semana, em 

2001 passou para 8 (oito); evolução da taxa de crescimento da arrecadação dos 

municípios beneficiados que era de 7,3% ao ano, passou para 31,3% no último ano.  

Dessa forma, percebemos que o PRODETUR/RN intensificou o turismo à 

medida que intensificou o produto turístico, melhorando as vias de acesso, como 

também trouxe incentivo para a construção de mais infraestrutura por meio das 

redes de hotelaria que passaram a ocupar o Estado. 

Mesmo percebendo que a maioria desses investimentos foram alocados em 

Natal, houve uma iniciativa por parte do PRODETUR/RN, que possibilitou a inserção 

de demais áreas do Estado na rota do turismo potiguar, com a política de criação 

dos polos regionais turísticos, enfatizando as potencialidades turísticas do Estado 

além das fronteiras da capital. 

 

2.3 A INTERIORIZAÇÃO DO TURISMO POTIGUAR 

 

 O turismo no interior do Rio Grande Norte, até os dias atuais, ainda é 

incipiente se for comparado com a realidade turística da sua capital. No entanto 

algumas cidades tem se destacado nessa atividade, principalmente por meio do 

turismo vinculado as festas regionais. Foi a partir dessa realidade que surge o 

interesse por parte do poder público de promover a interiorização do turismo 

potiguar. 

 O Programa Nacional de Municipalização do Turismo (PNMT) teve uma 

importância relevante nesse processo. O PNMT resulta da Política Nacional de 

Turismo- PNT, criado através da portaria n. 130, de 30 de março de 1994, do 

Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo e por meio do então Ministério do 

Esporte e Turismo, sendo o órgão responsável por sua execução a EMBRATUR.  

 O PNMT foi implantado no Brasil através do governo federal no período de 

1994 a 2001, tendo como meta a potencialização do turismo no país por meio da 

descentralização das políticas públicas de turismo, valorizando o planejamento 

turístico nos municípios.  
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Mesmo sendo extinta em 2003, o PNMT em consonância com Ministério do 

Turismo, criam o Programa de Regionalização do Turismo, que conseguiu do ponto 

de vista da efetivação da política, uma maior realização do que o PNMT, uma vez 

que este privilegia as áreas interioranas, pois esses locais eram os que deveriam ser 

abarcados pela a PNMT, o que acabou não ocorrendo.  

 Assim o Ministério do Turismo citado por Maranhão (2009, p. 3) tinha como 

objetivos para o Programa de Regionalização do Turismo: 

  
Promover a cooperação e a parceria de todos os envolvidos, com o objetivo 
de: Aumentar e qualificar o mercado de trabalho; Dar qualidade ao produto 
turístico; Diversificar a oferta turística; Estruturar os destinos turísticos; 
Ampliar o consumo turístico no mercado nacional; Aumentar a inserção 
competitiva do produto turístico no mercado internacional; Ampliar o 
consumo turístico no mercado nacional; e Aumentar o tempo de 
permanência e gasto médio do turista. 
 

  Assim, a regionalização do turismo, implantada por esse Programa lançado 

em abril de 2004, propõe a estruturação, o ordenamento e a diversificação da oferta 

turística do país. Este ainda identificou as regiões turísticas do Brasil, que ao todo 

somam 200. Por ser executado e elaborado na esfera local, esse programa deixou a 

cargo do PRODETUR/RN a identificação das localidades turísticas do estado 

potiguar. Nesse contexto, no Rio Grande do Norte segundo Ferreira e Gomes (2011, 

p.56): 

A criação dos polos segue uma das principais diretrizes políticas propostas 
no PNT 2007/2010 que é o tripé interiorização, desconcentração e diversifi 
cação dos produtos turísticos de estados e municípios, fazendo com que, de 
acordo com o modelo de descentralização da gestão (outra importante 
diretriz política do PNT), os estados e municípios fiquem a cargo de criarem 
seus planos e de formularem suas propostas de turismo, a partir do 
agrupamento de municípios com características culturais, paisagísticas e 
geomorfológicas semelhantes. 
 
 

Então a partir da junção dos municípios com potencialidades semelhantes no 

Rio Grande do Norte, foram criados cinco polos. São eles: O Polo Costa das Dunas, 

o Polo Costa Branca, o Seridó, Agreste Trairi e Serrano, como nos mostra o mapa 

01. 
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Mapa 01. Mapa dos Polos Turísticos 

 

                   Fonte: adaptado por José Erimar dos Santos, 2011. 

 
 

Percebemos por meio do mapa dos polos turísticos que, dos 167 munícipios 

existentes no estado, 82 estão inseridos nesse programa. Os polos são criados a 

partir da união de municípios que já fazem parte de uma mesma microrregião e que 

apresentam características semelhantes entre si e diferentes das demais 

microrregiões e consequentemente dos demais polos. No que tange ao nosso 

estudo, priorizamos os polos do Seridó e Agreste Trairi, pois são nessas áreas que 

se localizam os espaços que analisamos.  
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O Polo Seridó foi instituído pelo Decreto nº 18.429, de 15 de Agosto de 2005 

e engloba os seguintes municípios: Acari; Caicó; Carnaúba dos Dantas; Cerro Corá; 

Currais Novos; Parelhas; Jardim do Seridó; Tenente Laurentino; Lagoa Nova; 

Timbaúba dos Batistas; Ouro Branco; Equador; Santana do Seridó; São João do 

Sabugi; Serra Negra do Norte e Jucurutu.  

Segundo o artigo 2º do mesmo Decreto este polo tem os seguintes objetivos: 

Desenvolver as potencialidades turísticas de seus Municípios. Inventariar o 

quantitativo e qualitativo dos recursos e da infra-estrutura turística de cada 

Município. Proceder ao mapeamento dos condicionantes físico-naturais. Preparar a 

visualização gráfica do inventário turístico em base cartográfica. Implementar as 

oficinas de planejamento. Atualizar em caráter permanente as diretrizes do Polo. 

Atuar em conjunto na promoção do marketing do Polo. Identificar fontes de 

financiamento para projetos turísticos do Polo. Adequar o projeto turístico à 

capacidade de suporte ambiental. Conscientizar a população acerca da importância 

do Turismo como vetor do desenvolvimento.  

Segundo Maranhão (2009, p.14), o Polo Seridó, “ocupa uma área de 12.965 

km², apresentando uma população de aproximadamente 300 mil habitantes, 

equivalente a 11% de toda a população do Estado no ano de 2005”. 

Em consonância com a criação desse polo, o Estado em parceria com 

Serviço Brasileiro de apoio as Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), elaboraram o 

Roteiro Seridó, sendo este um projeto que elaborou uma rota de destinos turísticos 

nos municípios do Seridó ressaltando as potencialidades. O Roteiro Seridó teve 

início no ano de 2004 e é formado por oito municípios (Cerro Corá, Currais Novos, 

Acari, Carnaúba dos Dantas, Parelhas, Jardim do Seridó, Lagoa nova e Caicó). O 

Roteiro Seridó criou uma rota com destinos turísticos. 

Nesses municípios se desenvolve o turismo voltado para o regionalismo (com 

comidas típicas e festas religiosas, dentre outras), também o turismo rural e de 

aventura. Esse projeto tenta criar um novo produto turístico, para que os visitantes 

que vêm ao Estado tenham além do turismo de Sol e Mar, outras opções, 

promovendo a regionalização e garantindo a preservação não apenas do espaço, 

como ainda da cultura e dos costumes do lugar.  

São objetivos específicos do Roteiro Seridó: coordenar ações voltadas ao 

Arranjo Produtivo Local do turismo no Seridó; criar um roteiro turístico para o Seridó, 
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integrando todos os atrativos naturais e humanos; conscientizar a população local 

para o resgate e valorização dos patrimônios seridoenses; integrar o poder público, 

o privado e a comunidade no planejamento dos atrativos; pesquisar como as micro e 

pequenas empresas estão contribuindo para a consolidação do turismo na região 

Seridó; promover a inclusão, inovação e adequação tecnológica ao produto turístico 

e desenvolver programas de qualificação e valorização de produtos e serviços 

turísticos. 

O Roteiro Seridó possibilitou o conhecimento dos atrativos turísticos 

existentes na região do Seridó, criando outros roteiros como o Roteiro Arqueológico, 

Roteiro Melhor Idade e Roteiro de Aventura, dentre muitos outros. Porém nem todos 

os municípios conseguiram se inserir enquanto destino turístico dentro do roteiro, 

alguns têm uma representação mais incipiente. Podemos citar Acari, Parelhas e 

Jardim do Seridó, onde a visitação se faz pelo público apenas do próprio Seridó. Por 

outro lado, Currais Novos e Caicó (sendo essa última a cidade polo do Seridó) são 

os municípios que mais se destacam enquanto destinos turísticos da região, por 

meio das festas da padroeira, que em ambas as cidades, comemoram os festejos à 

Santana; e o Carnaval, conhecido em todo o estado, na cidade de Caicó.  

O outro polo, o Agreste-Trairi, foi criado pelo Decreto de nº 21.390, de 11 de 

novembro de 2009. Ao todo, constitui-se esse polo 16 municípios, sendo estes: 

Coronel Ezequiel; Japí; Jaçanã; Montanhas; Monte das Gameleiras; Nova Cruz; 

Passa e Fica; Santa Cruz; Santo Antônio; são Bento do Trairi, São José do 

Campestre; São Paulo do Potengi; Serra Caiada; Serra de São Bento; Sítio Novo e 

Tangará.  

Dentre os objetivos, apresentam-se os seguintes: conscientizar a população 

acerca da importância do Turismo como vetor de desenvolvimento; programar 

oficinas de planejamento; identificar fontes financeiras para projetos turísticos do 

polo; incrementar a disponibilidade e qualidade dos serviços urbanos; criar novos 

produtos turísticos, diferenciados e inovadores que promovam a regionalização e 

integração do homem com a natureza, dentro dos limites que garantam a 

sustentabilidade, gerando novos empregos e melhorando a renda da população, 

dentre outros.  

Nesse polo foi criado, para intensificar o turismo local, o Roteiro Trilhas do 

Trairi, no ano 2010, onde estão inseridos os municípios de Natal; Serra Caiada; Sítio 
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Novo; tangará; Serra de São Bento; Santa Cruz e Passa e Fica. A ideia desse roteiro 

é atrair os visitantes que chegam a Natal para conhecerem o interior do estado por 

meio desses municípios potencializando o ecoturismo e o turismo religioso na 

região. Uma das facilidades desse polo, em ralação aos demais, é a sua 

proximidade da capital, o que possibilita a acessibilidade, uma vez que o turista pode 

visitar todas essas cidades em poucos dias. Então esses locais podem ser 

explorados em consonância com o turismo de sol e mar em Natal.  

Nessa região o turismo religioso se destaca e isso decorre da construção do 

Complexo Turístico e Religioso Alto de Santa Rita. Este foi o primeiro grande 

investimento por parte do estado que conota um incentivo por meio das políticas 

públicas nessa localidade. Esse complexo se situa na cidade de Santa Cruz e foi 

edificado para potencializar o turismo local. Mais adiante adentraremos na discussão 

da importância dessa construção.  

Desse modo, priorizando as áreas do interior, o Programa Regionalização do 

Turismo teve uma incidência bastante significativa na reorganização dos roteiros 

turísticos no Rio Grande do Norte, pois abarcou os municípios com potencialidades 

turísticas a serem exploradas principalmente no interior, enfatizando o turismo 

baseado nas festas populares e religiosas com destaque para as comemorações em 

homenagem aos padroeiros.  

A interiorização o turismo potiguar inclusive se consolidou como uma das 

metas de prioridade da administração pública estadual como se pode perceber 

através Lei nº 9.351, de 02 de agosto de 2010 que dispõe sobre as diretrizes 

orçamentárias para o ano de 2011. 

  Segundo a mesma lei em seu capítulo II, artigo 2º, inciso V, deve-se priorizar 

a “expansão da atividade turística assegurando o incentivo à interiorização do 

turismo cultural e religioso”. Mesmo com a interiorização do turismo sendo 

assegurada por lei o que se pode observar na realidade é que isso ainda não se 

consolidou.  

Contudo é preciso compreender que as políticas voltadas para a dinamização 

do interior ainda são recentes. A verdade é que o turismo de sol e mar é o que 

recebe a grande maioria dos investimentos, e isso é justificado pela dinamização 

econômica que é gerada a partir dessa atividade para o estado. O turismo é uma 

realidade no Rio Grande do Norte e isso ocorre prioritariamente no litoral.  
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Por essa área apresentar infraestrutura e instrumentos de lazer necessários 

para o turismo e investimentos periódicos para essa atividade, é natural o seu 

destaque em relação ao interior do estado. Entretanto enxergamos que as políticas 

públicas começam a romper essa barreira e chegam a outros munícipios que se 

apresentam como solução para a sazonalidade que o estado sofre no período pós-

veraneio. É nesse contexto que as cidades do interior têm a chance de se inserir no 

roteiro turístico do Rio Grande do Norte.  

Muitos dos municípios do interior do estado têm diversas potencialidades, 

alguns se destacam pela riqueza histórica, outros pelos atributos naturais, mas 

devemos, contudo, salientar que o turismo que se interioriza na maioria desses 

municípios ainda é voltado para o público local, chegando no máximo a atingir uma 

escala regional. Porém não podemos deixar de notar a sua importância. 
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3. TURISMO E ESPAÇO: A ESPACIALIZAÇÃO DO TURISMO EM CAICÓ E 

SANTA CRUZ- RN. 

 

Nesta parte, abordamos as transformações que surgiram no espaço das 

cidades de Santa Cruz e Caicó, ambas do estado do Rio Grande do Norte, por força 

da atividade turística. Trazemos a discussão de como se constroem lugares atrativos 

para essa atividade. E nesse contexto, resgatamos ainda a história dessas cidades 

para compreender como elas se constituem enquanto turísticas, mesmo que em 

apenas alguns períodos do ano.  

  

3.1 A RELAÇÃO ENTRE TURISMO E ESPAÇO 
 

O turismo é uma das atividades que utiliza o espaço – ora na sua forma 

original, ora transformando-o por força da ação de seus agentes: os turistas; o 

mercado e os planejadores. A partir do momento em que o espaço é modificado 

para o turismo acontece a turistificação5. Isso ocorre para agregar valores a 

atividade econômica possibilitando o aumento dos lucros e por sua vez a reprodução 

do capital.  

Molina (2005, p.13-14) sobre o turismo afirma que: “Visto como um sistema, o 

turismo está integrado por um conjunto de partes ou subsistemas que se relacionam 

para alcançar um objetivo comum”. Assim, esses subsistemas são: superestruturas 

(organizações do setor público e privado); demanda (turistas); infraestrutura 

(aeroportos, rodovias e telefonia entre outros); atrativos (naturais e culturais); 

equipamentos e instalações (hotéis, restaurantes, dentre outros) e a comunidade 

receptora (moradores locais). 

Podemos então perceber que o turismo é uma atividade econômica que se 

territorializa. O espaço conquistado pelo turismo tem características que não se 

notam em outros territórios. Cruz (2000, p.17) afirma sobre isto que: “o turismo 

concorre no processo de transformação dos territórios para seu uso, com outros 

usos do território, bem como formações socioespaciais precedentes a seu 

                                                        
5
 KNAKOU, R. Turismo e território. Para um enfoque científico do turismo. In RODRIGUES, A. B. 

Turismo e geografia. Reflexões teóricas e enfoques regionais. São Paulo: HUCITEC, 1999. p. 62 – 
74.  
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aparecimento”. Desse modo o turismo transforma e valoriza espaços antes não 

apropriados pelo capitalismo.  

A transformação do espaço em território turístico conduz à reorganização 

desse a sua nova funcionalidade bem como à readequação da sociedade nele 

inserida. Com isso, revela-se a necessidade de um sistema de objetos e um sistema 

de ações, envolvendo tanto os espaços destinados ao lazer quanto as atividades 

desenvolvidas pelos agentes promotores do turismo e também pelos próprios 

moradores do lugar. Então o turismo não se apresenta apenas como uma atividade 

econômica, mas também como uma prática social. 

Nesse processo de transformação dos espaços, o turismo tem o Estado como 

principal motor. É o poder público que protagoniza a estruturação da atividade e 

incentiva os investimentos privados que se apropriam dessa infraestrutura para 

viabilizar a atividade econômica. Entretanto, para que o lugar se transforme em 

turístico é preciso que este apresente atributos capazes de chamar a atenção dos 

visitantes. Fratucci (2008, p. 71), nesse sentido, defende que: 

 

Segundo a linha mais conservadora de análise, a apropriação do espaço 
para o turismo dá-se apenas naqueles trechos em que existem elementos – 
naturais ou culturais – capazes de gerar fluxos de visitantes temporários, os 
quais proporcionam o surgimento da atividade turística, com todas as suas 
implicações econômicas.  

 
 

 Assim, de acordo com o autor, podemos perceber que a utilização de 

determinados espaços enquanto produtos turísticos se viabilizam através dos 

atrativos pré-existentes. E os elementos culturais são fatores importantes para o 

lugar, o turista busca além de belezas naturais a história, a cultura, a fé, e é assim 

que muitas cidades se constituem enquanto destino.  É o que ocorre nas cidades de 

Caicó e Santa Cruz, ambas no Rio Grande do Norte, onde o turismo se realiza à 

medida que o poder público promove essa atividade erguendo lugares destinados ao 

uso do lazer e do ócio, explorando a história, a cultura e a religiosidade dessas 

cidades.  

Esses fatores trouxeram a reconstrução da Ilha de Santana (Caicó) e do 

Monte Carmelo (Santa Cruz), espaços esses que hodiernamente viabilizam o 

turismo nessas localidades. Recorremos então à história desses municípios para 

compreender como eles tentam se consolidar enquanto um destino turístico e quais 
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mudanças foram delimitadas no espaço urbano dessas cidades no processo de 

inserção no mercado turístico.  

 
3.2 CAICÓ E O TURISMO: COMPREENDENDO A ESPACIALIZAÇÃO DESSA 

ATIVIDADE  

 

Caicó é uma das principais cidades da região do Seridó com economia 

diversificada e sua história se inicia com a criação das capitanias hereditárias. 

Inicialmente essa região norte-rio-grandense era habitada pelos índios Tapuias, mas 

em decorrência da Guerra dos Bárbaros, sua população foi brutalmente 

exterminada. Após esses acontecimentos, iniciou-se a ocupação desse território por 

meio da implantação dos currais de gado.  

Segundo Morais (2005, p. 63), a ocupação do Seridó se deu pela 

necessidade de “povoar o sertão com gente e gados, erigir casas e currais”. O 

Seridó se situa no semiárido nordestino e seu território se divide em duas 

microrregiões: a do Seridó Oriental e a do Seridó Ocidental, segundo o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística6.  

  Na região o munícipio que primeiro se tornou cidade foi Caicó, no dia 07 de 

julho de 1890. Antes era chamada de Cidade do Príncipe. Ainda de acordo com 

Morais (1999, p.39): “A origem da cidade de Caicó está envolta nesse contexto em 

que homens e lendas se confundem construindo a história do lugar”.  

De acordo com a autora, a lenda descreve um vaqueiro perdido na mata de 

mufumbo7 que ao ser atacado por um touro bravio rogou a Santana, sua santa de 

devoção, que lhe protegesse do perigo, prometendo-lhe a construção de uma capela 

em sua homenagem. A capela foi erguida às margens do único reservatório de água 

do local o qual permaneceu cheio durante o período de grande seca em virtude de 

nova graça concedida por Santana ao vaqueiro. Segundo Morais (1999, p. 40), “O 

Poço de Santana, como ficou denominado, nunca mais secou”.  

                                                        
6
 O Seridó Ocidental contempla os municípios de Caicó, Ipueira, Jardim de Piranhas, São Fernando, 

São João do Sabugi, Serra Negra e Timbaúba dos Batistas. Já o Seridó Oriental, abrange os 
municípios de Acari, Carnaúba dos Dantas, Cruzeta, Currais Novos, Equador, Jardim do Seridó, Ouro 
Branco, Parelhas, Santana do Seridó e São José do Seridó.  
7
 Mufumbo é uma planta de porte mediano que se encontra na caatinga, sua madeira é utilizada na 

confecção de utensílios como cabo para enxada. Por ser uma arvore fechada, serve de abrigo para 
os animais desse ecossistema.  
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Outra versão defende que a origem da cidade se deu a partir da construção 

da Casa Forte do Cuó, edificada para abrigar as tropas que combatiam indígenas 

dessa localidade. Conforme Medeiros Filho (citado por Morais 1999, p.41):  

 

“No ano de 1683, já fora construída uma casa forte, conhecida como Casa 
Forte do Cuó, do Acauã ou do Seridó. Fora a mesma edificada em 
consequência de haver eclodido um levante do gentio tapuio contra a 
presença dos brancos no sertão da capitania. A casa forte foi construída no 
sítio Penedo, nas proximidades do Poço e Sant‟Ana, na atual cidade de 
Caicó”.  

 
Ainda sobre a Casa Forte do Cuó, Macedo (2004, p.2), relata que:  

 

O topônimo, segundo Olavo de Medeiros Filho, vinha de uma ave 
agourenta, comedora de cobras e que havia em abundância no então curso 
d‟água que passava perto da Casa-Forte, o rio Acauã. Acauã e Cuó seriam 
sinônimos, sendo a primeira forma em tupi e a segunda em tarairiu, ambas 
designando o pássaro que dava nome, à época, ao rio e a região. 
Considerando-se a partícula “quei” como sendo “rio”, Rio Acauã era a 
mesma coisa que Queiquó. 

 

O surgimento da cidade se associa mesmo que de forma lendária ao Poço de 

Santana. Todavia o que realmente consolidou o município enquanto um núcleo 

urbano, mesmo incipiente no início, foi a Igreja Matriz de Santana, localizada 

próximo ao rio Seridó e também ao Poço de Santana. Com o passar dos anos o 

município foi crescendo e criando faces de uma cidade, com a construção da Escola 

de Latim do Padre Guerra (1810-1811), a Casa de Cadeia e a Câmara (1812) e o 

Mercado (1918).  

Se por um lado Caicó surge em consonância com a pecuária, por outro, no 

decorrer dos séculos XIX e XX, a economia que prevaleceu foi a da cotonicultura, 

com relevância para o algodão de fibra longa (mocó), que desempenhava um papel 

extremamente necessário para a indústria têxtil nacional.  

Mas diversos fatores levaram essa atividade à decadência e após esse 

processo Caicó emerge como centro comercial especializando-se no setor terciário, 

com a prestação de serviços e o comércio, com o surgimento inclusive de centros de 

educação superior. Esse momento consolida Caicó como um centro urbano da 

região do Seridó.  

Caicó está situada entre os rios Seridó e Barra Nova e tem segundo o censo 

do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) de 2010, 62.727 habitantes. 
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É a cidade polo da região do Seridó ficando à 256 km de distância da capital 

estadual, sendo uma das cidades mais populosa do interior do Rio Grande do Norte.  

A população urbana da cidade é de 57.464 e a rural 5.263; é constituída por 

27 bairros, sendo estes: Recreio, Alto da Boa Vista, Senador Dinarte Mariz, Salviano 

Santos, Samanau, Boa Passagem, Vila do Príncipe, Acampamento, Centro, Paraíba, 

Penedo, Soledade, Barra Nova, Walfredo Gurgel, Distrito Industrial, João XVIII; 

Paulo VI, Frei Damião, João Paulo II, Nova Descoberta, Vila Altiva, Jardim Satélite, 

IPE, Castelo Branco, Canuto e Filhos, Santa Costa e Itans.  

O mapa 02 mostra a localização da cidade. Na visualização do Rio Grande do 

Norte, Caicó, está em realce destacando-se sua sede.  

 

Mapa 02: Localização da cidade de Caicó. 

 
                             Fonte: adaptado por José Erimar dos Santos, 2011. 

 
O município apresenta diversos atrativos para o turismo, como a Serra da 

Formiga e Gruta da Caridade, a Pedra da Baleia e a Serra de São Bernardo, onde é 

possível a realização de trilhas, acampamentos e rapel. Nas manifestações culturais, 

apresenta a Irmandade dos Negros dos Rosário e as festas populares, como o 

Carnaval e a Festa de Santana.  

 Entre os atrativos da cidade, merece destaque a culinária baseada em 

comidas regionais como a carne de sol, os queijos de coalho e de manteiga, e a 

fabricação de diversos biscoitos e doces caseiros.  
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 O município também é conhecido como um dos principais produtores de 

bonés do Brasil, destacando-se também na confecção de panos de prato e redes. 

Caicó carrega o título de “terra do bordado” e este produto desponta no mercado 

nacional e internacional.  

 Caicó é uma das quinze cidades que serão inseridas no Guia Turístico de 

Produção Associada. Este guia é um documento que irá expor e divulgar as 

peculiaridades e potencialidades turísticas de alguns municípios8. Este guia foi 

criado pelo Ministério de Turismo em parceria com o SEBRAE, e com o Instituto 

Cultural e Educacional do Paraguaçu (INCEP).  

 Conforme evidencia o Ministério do Turismo, esse guia deve abordar os 

municípios que se destacam pela sua cultura e regionalismo, com ênfase para a 

gastronomia e o artesanato. Caicó foi escolhida para esse projeto, segundo Alves 

(2010, p. 40), pela seguinte razão: “A escolha de Caicó, junto aos demais destinos, 

sugere reconhecimento de sua expressividade cultural”. Sendo assim, Caicó se 

revela pelas suas manifestações culturais, exaltando sua tradição.  

 Para que a cidade de Caicó pudesse se consolidar enquanto destino turístico 

do estado do Rio Grande o Norte seu espaço urbano passou por mudanças. Alguns 

lugares já existiam e tiveram suas funções modificadas pelo turismo, outros foram 

construídos especificamente para esta finalidade. Então elencamos alguns dos 

principais espaços que são destinados para o turismo no município. De acordo com 

a Secretaria de Turismo do município e o SEBRAE, que selecionaram os lugares 

que apresentam representatividade para o turismo, alguns são espaços que refletem 

a história da cidade e outros que foram construídos com a finalidade de fortalecer o 

turismo na urbe.  

 Alguns dos espaços que são considerados turísticos no munícipio ainda 

apresentam estrutura semelhante àquela construída originalmente, nos quais a sua 

funcionalidade é que foi readequada para a visitação. Mas a forma não foi 

modificada para preservar a riqueza cultural do lugar.  

 O Sobrado do Padre Guerra é um dos espaços que foram readaptados para o 

turismo. Este foi construído entre 1810 e 1811, por decisão do padre Guerra que ao 

retornar de uma viagem ao Rio de Janeiro, onde foi assumir o cargo de senador, 

                                                        
8
 Os municípios que serão inseridos são: Rio Branco (AC), Caicó (RN), Manaus (AM), Belém (PA), 

Mata de São João (BA), Bezerros (PE), Nova Olinda (CA), Parnaíba (PI), Poço Redondo (SE), Cuiabá 
(MT), Brasília (DF), Paraty (RJ), Tiradentes (MG), Bananal (SP), e Pomerode (SC). 
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passou a residir no sobrado, acompanhado de sua família. Durante muito tempo 

funcionou nesse prédio uma Escola de Latim, na qual o referido padre era professor.  

A edificação em formato de sobrado revolucionou as técnicas de construção 

conhecidas na região. Na época essa estrutura se tornou um marco do crescimento 

e do desenvolvimento urbano da cidade, pois as casas construídas até então  

segundo Morais (1996, p. 44) tinham apenas uma porta e até duas janelas, “eram 

geminadas”.  

O sobrado apresenta dois pisos, tendo uma fachada simples que se divide por 

cinco portas e cinco janelas. Este é um dos lugares considerados históricos da 

cidade, porque remete a tempos importantes na construção de Caicó. 

Nesse espaço funciona a Casa da Cultura de Caicó (figura 01), ao lado da 

catedral de Santana, na Rua Padre João Maria, nº 155, no Centro da cidade. O 

sobrado se transformou num espaço cultural no ano de 2003 e passou a ser 

coordenado pela Fundação José Augusto.  

       

Figura 01: Casa de Cultura de Caicó 

 
                               Fonte: Marluce Silvino, 2011. 

 

Tendo sua funcionalização modificada, esse espaço realiza diversos eventos 

culturais, como oficinas de desenho e pintura; aula de literatura e poesia; oficina de 

teatro além de exposição e venda de pinturas e quadros. Ainda funciona no local o 

Cine Clube com filmes culturais e também dois corais: o Canto Caá e as Meninas do 

Encanto.  
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O Museu do Seridó também é um espaço cuja funcionalidade foi adequada a 

atividade turística. O espaço que se transformou em Museu do Seridó, foi construído 

por meio de doação do Patrimônio Municipal, através da Lei. 486 de 13 de janeiro de 

1793, por iniciativa do Prefeito Municipal na época, Francisco de Assis Medeiros. 

Antes de se tornar um museu, o espaço abrigava a Casa de Cadeia e Câmara, 

sendo uma das principais instituições do munícipio. Morais (1996, p.47), sobre esse 

recinto, afirma: 

 

 A Câmara funcionava com o lócus da elaboração de planos e projetos de 
desenvolvimento para as comunidades nas áreas de saúde, educação, 
segurança da família, respeito aos princípios cristãos, conforme depoimento 
do Mons. Antenor Salvino. Era a expressão do poder político local. A Casa 
de Cadeia e a Câmara compartilhavam as mesmas instalações - um prédio 
situado numa rua, na época conhecida como Rua da Cadeia.  

 

Apesar da doação do terreno ter sido realizada em 1793, para a construção 

da Casa de Cadeia e Câmara, esta só veio a ser construída realmente, em 1812, 

com a colaboração da própria comunidade, sem o auxílio do poder público, foram os 

munícipes que edificaram este prédio. Essa construção marca o início do sistema 

carcerário no munícipio, pelo menos, de um sistema institucionalizado, pois 

provavelmente havia outro espaço destinado a esse fim; entretanto pela falta de 

registro, o que se tem de concreto é apenas a criação da Casa de Cadeia e Câmara, 

no ano citado acima.  

A Casa de Cadeia e Câmara foi transformada no Museu do Seridó nos 

anos1960 por idealização do Padre Antenor Salvino de Araújo. O Museu do Seridó 

atualmente é de responsabilidade a Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN) e está integrado ao Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM). Quando o 

Museu do Seridó foi criado, nas décadas de 1960 e 1970, seu acervo foi doado 

pelas famílias seridoenses à Diocese de Caicó, e nesse momento não havia 

registros de documentação dos acervos adquiridos.  

O acervo foi repassado pela Diocese de Caicó para a UFRN em 1981, com a 

criação do Centro de Ensino Superior do Seridó9 (CERES) e o funcionamento do 

Curso de História, ficando sob a responsabilidade deste a coordenação e 

administração do museu. A partir de então, com a criação do plano museológico em 

                                                        
9
 Esse campus foi criado na cidade de Caicó no de 1981, como consolidação do projeto de 

interiorização da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Com a implantação do curso de 
graduação em História, o museu então passou a ser administrado por esta universidade.  
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1992, apoiado pela Fundação José Augusto, novas peças foram doadas para a 

montagem das exposições. Todas as doações, dessa forma, passaram a ser 

registradas de acordo com as técnicas museológicas.  

O espaço do Museu do Seridó (figura 02) ocupa uma área total de 586 m², 

sendo o prédio principal constituído de dois pavimentos, o superior é formado por 

duas salas e o inferior por três, nessa parte ficam as exposições do acervo sobre a 

Casa de Cadeia e Câmara. A parte externa do prédio tem um pátio com quatro 

alpendres, três desses são utilizados para a exposição temática (tenda do engenho 

de rapadura; tenda da casa de farinha e tenda chouriço e algodão), o outro é 

destinado para atividades pedagógicas, além de um módulo de exposição do bioma 

da caatinga e uma pequena sala que é destinada à diretoria e administração do 

local.  

 

Figura 02: Museu do Seridó 

 
                                 Fonte: www.cerescaicó.ufrn.br 
                            
 

O acervo é formado por materiais que remetem à cultura do Seridó, como 

peças que retratam a povoação desse lugar enfatizando a pecuária e a agricultura. 

Em suas coleções, o Museu do Seridó possui: arte sacra com imagens e objetos de 

culto cristão; tecnologia tradicional com a réplica de engenhos de rapadura, farinha, 

tecelagem e bordados; arqueológica com machados de pedra; movelaria (móveis 

domésticos), utensílios domésticos, com materiais de louça e de cerâmica; 

instrumentos de trabalho no pastoreio (roupa de vaqueiro, ferros de marcar gado, 

selas) e armas (brancas e de fogo). 

http://www.cerescaicó.ufrn.br/


59 
 

 
 

O Museu possui exposições permanentes com os temas: Terra e homem: 

ecossistema das caatingas; História e cultura das sociedades pré-cabralinas e 

indígenas; Religiosidade no Seridó: devoções e festas; Produção da vida material: 

artes e ofícios no Seridó; Cotidiano doméstico e vida familiar: morar nas fazendas, 

vilas e cidades. As visitações ocorrem todos os dias da semana e o acesso é 

gratuito. 

O Castelo de Engady (figura 03) que se localiza no bairro Paulo VI e foi 

construído pelo Monsenhor Antenor Salvino de Araújo também é considerado um 

lugar turístico de Caicó. Esse espaço inicialmente era destinado para o 

recolhimento, estudos, meditação e oração, seu estilo é semelhante ao mouro-

medieval. A construção e o nome dado ao castelo é uma referencia à história bíblica 

do rei Davi. 

 

Figura 03: Castelo de Engady 

 
                                      Fonte: Marluce Silvino, 2011. 

 

Sua construção teve iniciou em 04 de junho de 1973 e foi concluída em maio 

de 1974. No espaço foram edificadas sete torres e uma grande estrela de Davi, em 

material de ferro, acima da porta principal. Os móveis foram adquiridos nas 

fazendas, propriedades e sítios da região por meio de troca, venda ou doação. Na 

sua decoração existem quadros de representação clássica com emblemas, 

estandartes, espadas, lanças, carrancas, peças bíblicas e religiosas, objetos de 

boiadeiros e vestígios da época da pecuária. Seu acervo é composto por velhas 

arcas, armários, baús, bancos, oratórios, pilões, camas, cadeiras, peças de 
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engenho, de casas de farinha e de vapores de algodão, e todos esses móveis tem 

caraterísticas rústicas.  

O lugar já foi sede do Mosteiro das Clarissas e do Corpo de Bombeiros de 

Caicó temporariamente, quando permaneceu alugado pelo governo do estado. O 

governo do estado comprou este espaço e a coordenação do mesmo ficou sob a 

responsabilidade da Fundação José Augusto, que deverá transformá-lo em uma 

casa de cultura, ou centro cultural. No entanto, não está disponível para visitação e o 

lugar se encontra em total abandono.  

Outros dois espaços que são considerados pontos turístico de Caicó são o 

Mercado Público e a Praça Dr. José Augusto ou Praça da Alimentação, como ficou 

conhecida. Contudo, esses dois espaços se revelam de maneira diferente das 

demais já citadas. Nesses locais, o espaço foi transformado, tanto na forma como a 

na função, pois passaram a ser um lugares turísticos, mas não deixaram de servir a 

população local conforme suas funções originais. Esses espaços foram 

reconstruídos, com o incentivo do estado se pensando no turismo que se consolida 

na urbe. Um representa novo espaço para a socialização e o outro se apresenta 

como ponto histórico e comercial. 

O Mercado foi deslocado em 29 de fevereiro de 1918 do seu lugar original (na 

Praça da Liberdade), para o cruzamento da Av. Seridó com a Av. Coronel 

Martiniano, no centro da cidade. Essa mudança de local intensificou as construções 

em direção a essas avenidas. Segundo Morais (1996, p. 51), “A rua que depois veio 

a chamar-se Avenida Seridó foi projetada e iniciada um pouco antes da construção 

do Mercado, na segunda metade da primeira década deste século”.  

Em 2008, o Mercado foi reformado (figura 04). A obra se iniciou em junho 

daquele ano e foi concluída em abril de 2011, financiada pelo Ministério do Turismo 

do Governo Federal. Com a reforma, no Mercado foram construídos 94 quiosque e 

um contra piso. No térreo se localizam os quiosques que vendem produtos variados, 

como roupas, calçados, cosméticos, utensílios domésticos, artesanato, entre outros. 

Já no segundo piso ficam as lanchonetes, que servem lanches e refeições 

completas como almoço e jantar, de segunda a sexta-feira no turno da manhã e da 

tarde e no sábado só pela manhã. Mesmo com a reforma, a fachada do Mercado foi 

preservada, sendo apenas reformada, com realce na pintura. 
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Figura 04: Mercado Público de Caicó 

 
                                 Fonte: www.collecione.com.br  
                               

 

Assim como o Mercado Público, a Praça da Alimentação também foi 

reconstruída. Apesar de ser conhecida como Praça da Alimentação, ela na verdade 

se chama Praça Dr. José Augusto Bezerra de Medeiros e foi inaugurada em 22 de 

agosto de 1929 em homenagem ao Dr. José Augusto, por ter marcado a história do 

Seridó, alcançando o topo do poder político no estado, a governadoria. Com ele a 

região teve seu poder político fortificado, seu mandato ocorreu durante os anos 1924 

a 1927. José Augusto Bezerra nasceu em Caicó, no dia 22 de setembro de 1884. 

Era bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito de Recife, 

foi professor de história e geografia no Ateneu na cidade de Natal. Ainda foi juiz de 

direito da comarca de Caicó, e na esfera política, além de governador, foi deputado 

estadual, deputado federal e senador.  

Em seu mandato, ele contribuiu de forma relevante para os avanços nas 

politicas voltadas para saúde pública, construindo em 1926, o primeiro Hospital do 

Seridó e também no setor educativo construiu a sede própria do Grupo Escolar 

Senador Guerra, em frente a praça que leva o seu nome. Neste mesmo local foi 

edificado um busto de José Augusto que, por razões políticas foi retirado em 1935 e 

reconstruído no centro da praça posteriormente.  

Esse lugar já teve diversas funcionalidades, inicialmente era uma praça, um 

espaço para o lazer dos caicoenses nos fins de tarde. Depois foram surgindo 

barracas que vendiam doces, e essa situação evoluiu para o surgimento de traillers, 

http://www.collecione.com.br/
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que serviam lanches e refeições. Então, por esse lugar ter sido ocupado sem 

planejamento, os donos dos estabelecimentos alimentícios colocavam suas mesas e 

cadeiras no centro da praça, o que impossibilitava os transeuntes de aproveitarem 

esse local. Mas, mesmo assim, era um ponto de encontro da população caicoense. 

Assim passou a ser conhecida popularmente como Praça da Alimentação (figura 

05). 

Foi nesse contexto que a Praça de Alimentação foi reconstruída, com 

investimentos de mais de um milhão de reais, segundo governo do estado. Foram 

construídos 22 quiosques com arquitetura moderna semelhante à construída na Ilha 

de Santana, em formato de tendas.  

 

Figura 05: Praça da Alimentação 

 
                                Fonte: www.panoramio.com 
 

 

Com isso identificamos que essa praça incialmente era um lugar de encontro 

para os moradores da cidade, porém ela se tornou por meio da ocupação popular 

em um espaço para alimentação, divergindo assim de sua finalidade inicial. E ao ser 

reformada não voltou a sua velha forma, e sim obedeceu a nova necessidade que 

apresentava, sendo mais uma opção para aqueles que visitam a cidade e também 

um espaço de lazer para os caicoenses. Esse espaço foi então reestruturado, não 

para valorizar sua história original e sim na intencionalidade de dar suporte a 

atividade turística. 

 

http://www.panoramio.com/
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3.3 SANTA CRUZ E SEUS ESPAÇOS TURÍSTICOS 

 

 No dia 11 de dezembro de 1876, Santa Cruz se tornou um município do Rio 

Grande do Norte após ser desmembrado do município de São José de Mipibu-RN. 

Sua história começa, no entanto, quando “Por volta de dois anos antes da 

Independência do Brasil, no ano de 1820, Santa Cruz era idealizada pelo senhor 

José Rodrigues da Silva, cearense proprietário da Fazenda Cachoeira” (Santos 

2010, p. 15). 

Segundo esse autor, o senhor José Rodrigues se aliou aos irmãos João da 

Rocha e Lourenço da Rocha, donos de terras na localidade conhecida como 

Malhada do rio Trairi que posteriormente passou a ser conhecida como povoado de 

Santa Rita da Cachoeira. Surgiram assim muitas casas, de forma alinhada, em torno 

da capela que foi construída para a Santa Rita de Cássia pela devoção que José 

Rodrigues dedicava a ela. Com o passar dos anos, esse povoado foi mudando de 

nome, passando de Santa Rita da Cachoeira para Santa Cruz da Ribeira do Trairi e 

finalmente Santa Cruz. 

Segundo o censo realizado pelo IBGE no ano 2010, a população de Santa 

Cruz é de 35.759 habitantes e sua área territorial é de 624 km². Sendo a cidade polo 

da região do Trairi, Santa Cruz limita-se a Norte com os municípios de Sítio Novo, 

Lajes Pintadas e São Tomé; a Sul com São Bento do Trairi e Japi: a Leste com 

Tangará e Sítio Novo e a Oeste tem como vizinhas, Campo Redondo, Lajes 

Pintadas, Coronel Ezequiel e São Bento do Trairi. Segundo a Prefeitura Municipal, a 

cidade é composta por nove bairros, sendo estes: Centro, Paraíso, DNER, Conjunto 

Cônego Monte, Bairro 3x1, Vila Rica, Barro Vermelho, Conjunto Aluísio Bezerra e o 

Maracujá. Santa Cruz, esta à distância de 111 km da capital do estado, Natal. A 

partir do mapa 03, podemos visualizar a área territorial da cidade em destaque. 
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Mapa 03: Localização da cidade de Santa Cruz 

 
                  Fonte: adaptado por José Erimar dos Santos, 2011. 

 

Apesar de ser fundamentada na avicultura, no cultivo de hortaliças e na 

confecção têxtil, o ponto mais expressivo de economia da cidade tem sido o 

comércio, pois uma vez que Santa Cruz é a cidade polo da região possuí serviços 

mais especializados em diversas áreas desde a saúde, com clínicas como a 

destacada Clínica Trairi que presta serviços para o munícipio e também para a 

região até a educação com destaque para o Instituto Educacional de Santa Cruz 

(IESC). Devemos ainda lembrar que essa especificidade na prestação de serviço 

também se faz pelo setor público que nos últimos tem investido na área educacional, 

com a chegada de um campus da UFRN e outro do Instituto Tecnológico do Rio 

Grande do Norte (IFRN).  

Outro ponto que chama a atenção é o surgimento de diversas cerâmicas na 

cidade, setor que antes não era tão expressivo. Hoje ao passar por essa cidade é 

possível notar que as cerâmicas se fixaram em diversas áreas, principalmente nas 

extremidades de Santa Cruz.  

A cidade de Santa Cruz tem crescido tanto em termos demográficos quanto 

em sua espacialidade. Assim podemos perceber que ao se expandir a cidade 

modificou a sua cartografia urbana. Porém, ao falarmos em transformação urbana 

em Santa Cruz, é impossível não citar o evento que redefiniu o espaço da cidade: a 

enchente de 1981.  



65 
 

 
 

No dia 1° de abril de 1981, Santa Cruz e Campo Redondo foram 

surpreendidas por uma grande enchente proveniente do rompimento dos açudes 

Mãe D‟Água e Santa Catarina, sendo o primeiro no município de Campo Redondo, e 

o segundo no município de Coronel Ezequiel. Trata-se da maior enxurrada 

registrada no Rio Grande do Norte e que atingiu diretamente a cidade de Santa 

Cruz.  

Além dos 5 mil desabrigados, a enchente também afetou outras regiões, 

deixando o Estado sem energia elétrica e sem água por cinco dias devido à queda 

de 14 torres de transmissão de energia da Chesf. Em Santa Cruz, 700 casas foram 

devastadas e quem salvou a população de uma catástrofe ainda maior foi a 

telefonista Maria de Fátima que ao perceber as fortes chuvas na cidade de Campo 

Redondo alertou o prefeito de Santa Cruz sobre o problema.  

O município foi devastado pela água. Esse acontecimento movimentou todas 

as esferas políticas do país, desde o Poder Municipal até o Governo Federal, com 

utilização inclusive do Exército Brasileiro. A catástrofe foi noticiada em toda a 

Imprensa Nacional. Após essa tragédia, a cidade foi modificada com a construção 

de um novo bairro, como revela Santos (2010, p. 42):  

 

Portanto, uma das ações efetivadas pelas autoridades governamentais da 
época, e de maneira bem precisa, foi a construção de um Conjunto 
Habitacional, erguido a leste do centro da cidade, que ficou sob a 
responsabilidade da Companhia Habitacional do Rio Grande do Norte 
(COHAB/RN). A referida obra foi financiada com recursos do BNB.  

 

Nessa construção, a Igreja Católica também contribuiu cedendo o terreno 

para a construção das casas, através do Instituto Conego Monte. O conjunto 

habitacional surgiu, segundo Bezerra (1983, p. 113):  

 

Diante de tamanha catástrofe, aonde o Instituto Conego Monte, de 
formação para estudantes, possuidor de algum terreno vago, veio com a 
sua ajuda, doando terreno preciso e aí a Cohab, de ordem do Ministro 
Andreazza, construiu casas necessárias para abrigo dos desamparados. 
 
 

O conjunto habitacional foi inaugurado no dia 25 de setembro de 1981, e 

recebeu o nome de Conjunto Cônego Monte, e no mesmo local foi edificada uma 

capela, dedicada a Nossa Senhora das Graças, mais conhecida como capela do 

Conjunto.  
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Apesar de o evento ter sido desolador, do ponto de vista espacial ele trouxe 

para Santa Cruz o advento da criação de um bairro inteiro todo edificado em uma 

única etapa, isto redimensionou o mapa da cidade e a sua formação socioespacial 

também. Vale ressaltar que este acontecimento possibilitou vários investimentos em 

políticas púbicas para o município, principalmente na área de urbanização, com a 

construção de creches, novas escolas e incentivos de apoio aos pequenos 

produtores, como tentativa de restituir a vida socioeconômica dos mais afetados com 

a tragédia.  

Resgatar a história de Santa Cruz é uma difícil tarefa, pois não existem muitos 

escritos sobre ela. Porém, um fator que irá redimensionar a sua história e que 

certamente servirá de base para muitos trabalhos é a construção do Alto de Santa 

Rita. Esse novo espaço traz para a cidade a proposta de utilizar sua cultura religiosa 

para inserir-se no roteiro turístico do Estado. Nesse contexto, Santa Cruz revela, na 

delimitação do seu espaço urbano, diversos lugares que, segundo a Secretaria de 

Turismo do munícipio, são atrativos turísticos.  

A Casa de Cultura Popular de Santa Cruz (figura 06) é um dos espaços 

considerados turísticos da cidade. Para sua reforma, o Estado investiu R$ 225 mil na 

obra, sendo R$ 180 mil na parte física e R$ 45 mil em mobiliário, segundo a 

Prefeitura Municipal. Ela recebeu o nome de Palácio Inharé, sendo instalada no 

prédio da antiga Delegacia de Polícia, edificado em 1923 e tombado pelo Patrimônio 

Histórico Estadual.  

 

Figura 06: Casa de Cultura de Santa Cruz 
 

 
                               Fonte: Secretaria de Turismo de Santa Cruz, 2011. 
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Situada no centro da cidade, em frente ao mercado público, possui um 

auditório para 81 pessoas que pode ser utilizado para eventos socioculturais, além 

de nove salas, sendo uma para exposição de artes plásticas ou fotografias, quatro 

para atividades como oficinas de teatro, dança e duas destinadas à biblioteca outras 

duas que são utilizadas pela administração desse espaço. Foram também 

construídos nove banheiros, uma praça para eventos e festas e um quiosque. A 

Casa de Cultura, inaugurada no dia 31 de abril de 2004, promove cursos de pintura, 

oficinas culturais, peças teatrais e também aulas de balé. Este espaço também tem 

sido utilizado para reuniões e apresentação de artistas locais. 

Algumas praças na cidade de Santa Cruz são elencadas como turísticas, e 

isso se dá principalmente por dois motivos: primeiro porque estiveram associadas à 

história da cidade servindo de ponto de encontro e lazer para população; e também 

pelo fato de essas praças terem sido construídas como suporte para a referida 

atividade, pois nesses espaços geralmente se localizam quiosques e os serviços de 

alimentação. Duas dessas praças merecem destaque: a Praça Tequinha Farias e a 

Praça Coronel Ezequiel Mergelino.  

A primeira (figura 07) foi edificada em homenagem à mãe do prefeito da 

época (2000 a 2008, Luiz Antônio Lourenço de Farias) e se localiza entre o cemitério 

antigo e a maternidade Ana Bezerra. Essa praça foi inaugurada no dia 1º de 

novembro de 2001. Ela é composta por dois quiosques, um palco para eventos e 

missas e ainda um playground. Apesar de esse espaço ser apontado como turístico, 

sua infraestrutura é insuficiente para a atividade, pois não existem banheiros nem 

estacionamentos. Dos dois quiosques apenas um funciona, e mesmo com o palco 

não são realizados eventos no local.  
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Figura 07: Praça Tequinha Farias 

 
                                Fonte: Secretaria de Turismo de Santa Cruz, 2011. 

 

Já a Praça Cel. Ezequiel (figura 08) foi reinaugurada no dia 31 de outubro de 

2008, e sua reforma custou segundo o governo estadual, R$ 382.500 mil reais. Essa 

praça já teve outros nomes: inicialmente se chamava 15 de julho, em memória da 

visita que o governador do estado, Dr. Joaquim Ferreira Chaves, fez a Santa Cruz, 

depois passou a ser conhecida por Praça da Independência, nome que foi dado por 

ocasião das grandes festas do centenário da Independência do Brasil, 

posteriormente Praça José da Penha, inaugurada em 10 de março de 1932 em 

homenagem ao político José da Penha e em janeiro de 1913 passou a ser Praça 

Getúlio Vargas, como forma de homenagear o Presidente da República.  

Em 11 de setembro de 1960 o prefeito José Ferreira Sobrinho colocou na 

referida praça, um busto em homenagem a Coronel Ezequiel e a partir de então a 

mesma passou a ser conhecida pelo nome de Praça Coronel Ezequiel.  

 

Figura 08: Praça Coronel Ezequiel 

 
                                 Fonte: Secretaria de Turismo de Santa Cruz, 2011. 
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A partir da leitura que podemos fazer sobre a construção ou reformulação dos 

espaços citados, podemos perceber que a maioria deles são criados para dar 

suporte ao turismo. São praças ou locais para eventos. Dentro dessa mesma lógica 

se encaixa o Complexo Vila de todos. 

Esse Complexo (figura 09) está situado no Conjunto Cônego Monte e foi 

construído em 2006. Sua inauguração se deu no dia 27 de outubro do referido ano. 

O Complexo Turístico possui praça de alimentação, um espaço para festas e 

eventos, com palco e salão, além de quiosques para exposição e venda de 

artesanato e alimentação. Também se situa neste espaço a Central do Cidadão que 

se destina à prestação de diversos serviços de utilidade pública.  

 

Figura 09: Complexo Vila de Todos 

 
                                 Fonte: Secretaria de Turismo de Santa Cruz, 2011. 

 

Ainda devemos salientar que é nesse local onde acontece a maioria dos 

eventos da cidade, como o Encontro dos Motoqueiros, Festa de Emancipação 

Política, Festivais Juninos que antes aconteciam na frente da Matriz de Santa Rita e 

o Carnaval.  

Outros espaços da cidade, considerados turísticos são: o Teatro Municipal 

Candinha Bezerra, o Museu Alta de Pinheiro que se localiza na Fazenda Boa Hora, 

e o Clube Juvenal Pé da Copa. Também a Companhia de Teatro Arte Viva, no bairro 

Paraíso e a Igreja Matriz de Santa Rita de Cássia.  

Podemos perceber que todos esses espaços citados tanto em Santa Cruz, 

quanto em Caicó, foram sendo construídos ou reconstruídos por meio do poder 
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público. Então é possível afirmarmos que o turismo que se apresenta nessas 

cidades é de certo modo criado pelos agentes que percebem o potencial turístico 

nessas localidades. Esse potencial, em ambas as cidades é concebido pelos 

aspectos culturais, seja por meio das festas em Caicó ou pela religiosidade em 

Santa Cruz. 
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4. FORMAS ESPACIAIS SIMBÓLICAS X INTENCIONALIDADE TURÍSTICA 

 

Resgatamos nesta parte da Dissertação a discussão de como os espaços 

simbólicos se constituem enquanto atrativos turísticos. Abordamos como os 

aspectos culturais e simbólicos do Alto de Santa Rita e da Ilha de Santana foram 

apropriados pelos agentes produtores do turismo, na intencionalidade de transformá-

los em turísticos. Em seguida, apontamos como os eventos da Festa de Santana e 

do Carnaval tornaram-se potenciais turísticos de Caicó. E ainda como o turismo 

religioso se concretiza em Santa Cruz.  

 

4.1 OS ESPAÇOS SIMBÓLICOS E O TURISMO.  

 
 As formas espaciais são frequentemente modificadas com a ação da 

sociedade. Ao ser atribuído valor a um determinado espaço-forma, ele passa a ser 

reconhecido por meio deste. O turismo é uma atividade que atribui valor ao espaço, 

que se torna conhecido por meio da divulgação que o marketing realiza sobre ele, 

nesse sentido, alguns lugares se transformam por meio da ação/intensão de um 

determinado grupo em torná-los turísticos. Isso se faz por meio dos atributos que se 

destacam como atratividade para visitação. 

 As formas espaciais são o aspecto visível de algo ou o formato resultante da 

organização de objetos. As formas, segundo Santos (2006, p. 14), não podem ser 

compreendidas sem seu conteúdo, esse autor nos traz a descrição do espaço por 

meio do conceito de “forma-conteúdo”, em que a forma não tem existência sem o 

seu conteúdo e este por sua vez, não pode existir sem a forma que o abriga. As 

formas não se explicam por si só, mas são dotadas de conteúdo, por meio do qual 

elas se revelam, como reflexo da sociedade na qual se insere. Compreender o 

espaço ultrapassa os limites das fronteiras concretas e chega até a sua essência 

histórica, que se constrói com a evolução do tempo.  

O turismo, por meio dos seus diversos agentes produtores, tem a capacidade 

de modificar os espaços. Nesse caso, podemos perceber que tanto a Ilha de 

Santana quanto o Alto de Santa Rita foram modificados nessa perspectiva. Isso se 

deve ao valor que esses espaços representam para os moradores das cidades de 

Caicó e Santa Cruz, respectivamente.  
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Esses espaços, da Ilha de Santana e do Alto de Santa Rita, por serem parte 

da história local, são dotados de valor simbólico, então eles são formas simbólicas 

espaciais. Correa (2007, p.9) afirma que as formas simbólicas podem ser 

espacializadas quando: 

 

constituídas por fixos e fluxos, isto é, por localizações e itinerários, 
apresentando, portanto, os atributos primeiros da espacialidade. Palácios, 
templos, cemitérios, memoriais, obeliscos, estátuas, monumentos em geral, 
shopping centers, nomes de logradouros públicos, cidades e elementos da 
natureza, procissões, desfiles e paradas, entre outros, são exemplos 
correntes de formas simbólicas espaciais. 
 
 

 As formas simbólicas são representações da realidade, resultam do complexo 

processo pelo qual os significados são produzidos e compartilhados entre pessoas 

de um mesmo grupo cultural, conforme aponta Hall citado por Correa (2007, p. 7): 

“As formas simbólicas são signos construídos a partir da relação entre formas, os 

significantes, e os conceitos, os significados”.  

 No caso dos espaços aqui trabalhados, eles são formas simbólicas espaciais, 

que foram apropriadas pela ação dos agentes produtores do turismo. Sobre a forma 

como os espaços são modificados pela ação da sociedade, Santos (2006, p. 54), 

afirma que a ação intencional é "movimento consciente e voluntário" do agente na 

direção das coisas, é a ação de apoderar-se daquilo que lhe representa certa 

importância. E a ação que é determinada pelo objeto, é segundo Santos (2006, p. 

55): 

São as ações que, em última análise, definem os objetos, dando-lhes um 
sentido. Mas hoje, os objetos "valorizam" diferentemente as ações em 
virtude de seu conteúdo técnico. Assim, considerar as ações 
separadamente ou os objetos separadamente não dá conta da sua 
realidade histórica. 
 
 

 Assim, buscando se afirmar enquanto roteiros turísticos as cidades de Santa 

Cruz e Caicó, por meio dos agentes turísticos, utilizaram-se da simbologia que 

envolvia esses espaços para transformá-los em lugares turísticos. Nossa pesquisa 

revela que essa ação intencional se baseou no valor histórico e religioso, ou seja, 

valor simbólico que se remete ao Alto de Santa Rita e à Ilha de Santana, 

respectivamente. Dessa maneira buscamos conhecer a história desses lugares para 

analisar como eles se constituem em espaços simbólicos. 
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4.2. POÇO DE SANTANA: DE ESPAÇO SIMBÓLICO A COMPLEXO TURÍSTICO. 

 

A Ilha de Santana que se situa em um recorte mais elevado do leito do Rio 

Seridó é um exemplo de espaço selecionado pelo turismo, em decorrência do valor 

simbólico que possui para a sociedade caicoense. Este espaço foi transformado e 

assumiu a condição de lugar turístico. Sobre este conceito, Cruz (2003, p. 7) afirma 

o seguinte:  

“Lugar turístico” é uma expressão utilizada tanto para se referir a lugares 
que já foram apropriados pela prática social do turismo como também a 
lugares considerados potencialmente turísticos. O lugar turístico já 
apropriado pelo turismo corresponde àquela porção do espaço geográfico 
cuja produção está sendo determinada por uma participação mais 
significativa do turismo, relativamente a outras atividades.  

 

O local onde foi edificado o Complexo Turístico se constitui patrimônio cultural 

da cidade; o Rio Seridó e, neste, o Poço de Santana (figura 10), fazem parte do seu 

enredo histórico. O Rio Seridó é uma referência de identificação para os moradores 

da cidade que se deliciam com os banhos em suas águas e com a realização de 

encontros familiares em suas margens, nos períodos das enchentes. A história do 

Poço de Santana está atrelada à construção da Casa Forte do Cuó a lenda do 

vaqueiro, bem como posteriormente da Matriz de Santana, marcos da origem e do 

crescimento de Caicó.  

 

Figura 10: Poço de Santana. 

 
                      Fonte: Marluce Silvino, 2011. 
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O processo de transformação do referido espaço em lugar turístico foi tecido 

no âmbito da articulação entre a necessidade de um novo local para realizar, 

principalmente, a parte profana da Festa de Santana que, em função do 

crescimento, já criava grandes transtornos aos moradores e visitantes da cidade, e 

os atributos histórico-culturais que a ilha e seu entorno comportavam. Dessa forma, 

através de uma iniciativa do Poder Público Municipal, junto com o Governo Estadual, 

foi elaborado o projeto do Complexo Turístico Ilha de Santana, que se encontra 

situado no início da Avenida Beira Rio, nas cercanias do centro histórico-cultural da 

cidade. 

Inicialmente o projeto de reconstrução da Ilha de Santana estava voltado para 

a criação de uma reserva ecológica, um parque ambiental, a ideia era preservar 

juntamente com o espaço da Ilha, as espécies da região, entretanto, a sua 

edificação não seguiu essa lógica.  

A reconstrução foi pensada pelo poder público para atender duas 

necessidades ao mesmo tempo: a primeira era a urgência de que esse lugar 

voltasse a ser visitado pelos moradores, pois estava ocioso, e também a 

necessidade de um novo espaço para a realização dos eventos festivos. A princípio 

o espaço que seria construído (figuras, 11, 12 e 13), segundo o projeto 

disponibilizado pela prefeitura, não foi aquele que de fato foi construído.  

 

Figura 11: Vista aérea do Complexo Turístico 

 

                    
 

Fonte: Marluce Silvino, 2011. 
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Figura 12: Quiosques do Complexo Turístico. 

 

                    
 

Fonte: Marluce Silvino, 2011. 
 

 

Figura 13: Ginásio do Complexo Turístico. 

 

             

 

Fonte: Marluce Silvino, 2011. 

 

A partir dessas figuras percebemos que o projeto inicial foi modificado, pois a 

entrada da Ilha está em uma posição diferente da construída de fato, também a 

parte central da Ilha, onde geralmente acontecem os eventos (lugar no qual se 

montam os palcos), no projeto se encontra coberta de grama quando na verdade 

hoje ela está sem gramado, o que é justificável, pois se esta área não fosse 

pavimentada ficaria inviável a sua utilização nos períodos festivos.  
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Percebemos também, que as pousadas que ficariam ao lado do ginásio, não 

foram construídas. Estas iriam ser destinadas para que aqueles que viessem visitar 

Caicó tivessem onde se hospedar nas proximidades da Ilha. Um dos motivos pelos 

quais esses estabelecimentos não foram construídos foi porque o Estado sugeriu 

que os proprietários que vencessem as licitações dessas pousadas deveriam 

contribuir com a sua construção. Como os proprietários não concordaram a 

construção desse local voltado para o suporte dos turistas não foi possível.  

A construção do Complexo Turístico Ilha de Santana foi iniciada no ano de 

2005 e até os dias atuais ainda é passível de acréscimos. Segundo o Governo 

Estadual, o valor total da obra foi de 13 milhões de reais. Inaugurado em 2008, com 

uma área de 15 hectares, o complexo acomoda uma grandiosa estrutura, com 

parques de diversões, quiosques, anfiteatro, banheiros, pista para caminhada, além 

de um ginásio poliesportivo. Os quiosques são utilizados de duas maneiras: como 

lanchonetes, restaurantes e pizzarias e também para fixação de lojas e outros 

estabelecimentos comerciais. O ginásio, além de servir como quadra esportiva, 

também é utilizado para solenidades de formaturas, casamentos comunitários e 

outros eventos sociais. O anfiteatro é utilizado para apresentações de pequenas 

bandas e peças teatrais. A pista de corrida é aproveitada diariamente pelos 

moradores da cidade, seja pela manhã, ou no fim da tarde quando o sol se põe e a 

temperatura da terra de Santana fica mais amena.  

O Complexo Turístico Ilha de Santana (figura 14) é ponto de encontro 

daqueles que procuram um pouco de lazer e descanso, é o lugar do consumo, onde 

ocorre comércio de bebidas e de alimentos, mas é também o lugar onde se pode 

sentar nos bancos, fazer caminhadas e trilha ecológica, sem necessidade de pagar 

nada por isso. Diversos eventos são realizados no Complexo Turístico Ilha de 

Santana no decorrer do ano, o que evidencia a importância desse espaço para os 

acontecimentos festivos da cidade. Dentre esses eventos podemos citar a Festa do 

Rosário, a Feira de Negócios do Seridó, bem como os principais eventos do 

Carnaval e da Festa de Santana. 
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Figura 14: Vista do Complexo Turístico Ilha de Santana. 

 
              Fonte: Marluce Silvino, 2011. 

 

Esse espaço amplia as oportunidades de Caicó explorar a atividade turística, 

que já vinha sendo dinamizada por meio de suas festividades mais tradicionais com 

a festa da padroeira. Mas também tem sido utilizado para outros fins como feiras de 

negócios, espaço de pouso de participantes de ralys, solenidades de colação de 

grau, feira de livros, eventos esportivos, além de comemorações, como a do Dia da 

Criança e da Emancipação Política, dentre muitos outros. Sendo assim, a 

transformação da Ilha de Santana em Complexo Turístico reflete a intencionalidade 

do governo municipal em estruturar a cidade para turismo. Sobre isto, Alves (2010, 

p. 41) aponta o seguinte:  

 

Aos poucos os municípios seridoenses começam a se estruturar 
turisticamente, como se pode citar o caso de Caicó, onde a “criação da Ilha 
de Santana, espaço dedicado ao lazer e à festa, transforma definitivamente 
a festa tradicional em um mega empreendimento cultural, destinada para „a 
grande família do Seridó‟ e a um turismo regional que enaltece a cultura 
local”.   

 
 

 Desse modo, constatamos que o uso turístico da cidade de Caicó, por meio 

do Carnaval e da Festa de Santana, ao se intensificar, trouxe modificações na sua 

paisagem urbana, pois, com o crescimento dessa atividade se fez necessário, a 

criação de novos espaços para comportar os visitantes que chegam nos períodos 

festivos. A Ilha de Santana por ser considerado patrimônio cultural da cidade 
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chamou atenção da atividade turística que se utilizou do seu valor simbólico 

remodelando seu espaço no intuito de transformá-la no Complexo Turístico Ilha de 

Santana. Com a realização desse feito a arquitetura da Ilha foi refeita, dando 

surgimento a um Parque Temático. 

 
4.3 DUAS SANTAS E O TURISMO 

Sempre esteve ligada à cidade de Santa Cruz a devoção a Santa Rita de 

Cássia, que teve a paróquia construída no ano de 1835. Rita de Cássia nasceu em 

1381, em um pequeno povoado chamado Roccaporena, na Itália. Seus pais eram 

Antonio Macini e Amata Ferri. Ela se casou em obediência aos pais e teve dois 

filhos, João Tiago e Paulo Maria. Entrou para o convento das Agostinianas na cidade 

de Cássia, em 1421, aos 40 anos de idade. Santa Rita faleceu no dia 22 de maio de 

1457, aos 76 anos. Em 1627, foi beatificada e, em maio de 1900, canonizada pelo 

Papa Leão XIII.  

A religiosidade é marcante neste município. Sua maior festividade se encontra 

justamente na festa da padroeira Santa Rita que acontece desde a criação da 

paróquia. Essa festa se divide entre os eventos religiosos, com a novena que se 

realiza durante treze noites e se encerra no dia 21. No dia 22 acontece o 

encerramento da festa com a procissão. Na parte profana acontecem os eventos 

culturais, como shows, o tradicional concurso da Mais Bela Voz e a Feirinha de 

Artesanato. 

Um fator que está impulsionando ainda mais a devoção a esta santa é a 

criação do Santuário de Santa Rita, conhecido como o Complexo Turístico Religioso 

Alto de Santa Rita. Essa construção resulta de um projeto iniciado pelo antigo 

prefeito, Luiz Antônio Lourenço de Farias e concluído no ano de 2010, pelo atual 

gestor, José Péricles Farias, tendo participação relevante do Pe. Aerton Sales da 

Cunha, como idealizador do projeto e representante da Paróquia de Santa Rita. O 

projeto de construção do referido espaço está representado em uma maquete (figura 

15) que se encontra na Matriz de Santa Rita de Cássia.  
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Figura 15: Maquete do Alto de Santa Rita 

 
                      Fonte: Marluce Silvino, 2011. 

 

A obra foi financiada pelo Governo do Estado do Rio Grande do Norte e pelo 

Governo Federal. No quadro técnico, a estátua teve como responsáveis o escultor 

arquiteto Alexandre Azedo, a arquiteta Adriana Alves e a empresa construtora foi a 

A. Gaspar. A obra custou 6 milhões de reais segundo o Governo do Estado, 

inclusive muito se questionou, até mesmo por parte do Ministério Público, se era de 

fato vantajoso um investimento desse porte em um munícipio que não apresentava 

suporte para o desenvolvimento da atividade turística.  

Mesmo em meio a discussões, o Complexo foi edificado no local conhecido 

como Monte Carmelo (figura 16). Nesse monte havia uma grande cruz que foi 

transferida da frente da Igreja Matriz para esse espaço no ano de 1919. A cruz 

sustentava os símbolos da paixão de Cristo: a Coroa de espinhos, os cravos, a lança 

com esponja e outros. Além da cruz, também existia no local um pequeno altar com 

a imagem de Nossa Senhora do Carmo.  
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Figura 16. Cruzeiro no Monte Carmelo. 

 
                            Fonte: Secretaria de Turismo do Município, 2011. 

 

O Complexo Turístico Alto de Santa Rita (figura 17) é composto por uma 

estátua de 50 metros de altura, sobre um pedestal de 6 metros, uma capela, uma 

sala de promessas, uma praça, um auditório, restaurante, lanchonete, lojinhas de 

artesanato, um mirante, banheiros e estacionamentos. A obra foi inaugurada no dia 

27 de junho de 2010, contando com a presença de várias autoridades políticas. Na 

ocasião várias missas foram celebradas para comemorar o início das visitações 

oficiais e ainda vários shows. 

 

Figura 17: Complexo Turístico Alto de Santa Rita. 

 
                           Fonte: Secretaria de Turismo de Santa Cruz, 2011. 

  



81 
 

 
 

Para construção da estátua inicialmente foi feita uma escultura moldada em 

madeira, que posteriormente foi preenchida com argila e só depois se aplicou o 

gesso sobre a argila, depois que a estatua estava moldada foi preenchida por 

concreto armado.  

As visitações podem ser feitas todos os dias da semana das 07:00h às 18:00h 

e os encontros voltados à igreja católica no município, como retiros, encontros e 

reuniões pastorais são realizados no Alto de Santa Rita, como uma forma da 

população local utilizar o espaço.  

A cidade busca por meio desse monumento religioso se consolidar enquanto 

referência do turismo religioso estadual. Esse tipo de turismo, que também está 

incluso no chamado turismo de massa, caracteriza-se pela utilização da fé e da 

crença, principalmente católica, para atrair um intenso fluxo de turistas. Nesse caso, 

a visitação, que é um dos preceitos básicos do turismo, é feita de forma 

diferenciada, pois o turista já chega à localidade com um prévio conhecimento do 

que aquele espaço representa. Ele é motivado pela crença naquele símbolo ou 

imagem. Andrade (1998, p. 77) conceitua esse turismo como sendo:  

 

[...] um conjunto de atividades com utilização parcial ou total de 
equipamentos e a realização de visitas a receptivos que expressam 
sentimentos místicos ou suscitam a fé, a esperança e a caridade aos 
crentes ou pessoas vinculadas às religiões.  

 

Em vista disso, a religiosidade se constitui num forte atrativo turístico, que se 

desenvolve a partir da intencionalidade do visitante, de modo que este deve ser 

mobilizado pela subjetividade da crença. A mais expressiva peculiaridade desse 

turismo no mundo se refere às peregrinações, esse fenômeno pode ser observado 

em diversas culturas e etnias. De modo que todos os povos têm um amoldamento 

histórico, político, cultural, econômico e religioso que vai determinar a forma, a 

intensidade do seu roteiro de peregrinação, pois a diversidade de motivações acaba 

levando as peregrinações a se constituírem em um fenômeno ligado à natureza do 

ser humano.  

Sobre as peregrinações, Feifer citado por Urry (1996, p. 19) mostra que:  

 

Nos séculos XII e XIV as peregrinações se haviam tornado um amplo 
fenômeno, “praticável e sistematizado, servido por uma indústria crescente 
de redes de hospedarias para viajantes, mantidas por religiosos, e por 
manuais de indulgência, produzidos em massa. 
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Assim, entendemos que o fenômeno da peregrinação se constitui em um 

acontecimento que se efetua desde tempos remotos. Existem inúmeros espaços 

considerados santificados que recebem esse caráter turístico e que são 

reconhecidos mundialmente, dentre os quais podemos destacar: Roma na Itália, 

Lourdes na França, Fátima em Portugal e Jerusalém em Israel, dentre outros. No 

Brasil os locais de peregrinação mais conhecidos são: Aparecida na cidade de São 

Paulo, Belém no Pará com o Círio de Nazaré e Juazeiro do Norte no Ceará, onde se 

cultiva a devoção ao Padre Cícero.  

No Brasil, a maioria dos centros de peregrinações registra seu início 

especialmente nos séculos XVII e XVIII, com a chegada dos colonizadores 

portugueses, mas também podemos evidentemente encontrar monumentos bem 

mais recentes. As peregrinações se direcionam exclusivamente para santuários ou 

locais próprios de adoração e devoção. Então se o crescimento de práticas 

religiosas é um importante fator na determinação de locais com potencial turístico, o 

Brasil, onde a fé católica é predominante, possui um número bastante significativo 

de locais religiosos que atraem viajantes de todo tipo, desde peregrinos, romeiros, 

até pessoas seduzidas pela cultura representada por meio do espaço religioso. 

Assim, observamos que da mesma maneira que a Ilha de Santana, em Caicó, 

foi construída a partir da articulação entre o poder público e os interesses locais, o 

Alto de Santa Rita também. Porém podemos perceber que esses espaços surgem 

de processos diferenciados. O Alto e Santa Rita foi projetado com a intencionalidade 

de criar um atrativo turístico na cidade. Já a Ilha de Santana foi remodelada para 

atender a necessidade de um espaço para a consolidação do turismo na cidade que 

se realiza pelas festas populares. Em Caicó a Festa de Santana e o Carnaval são os 

principais atrativos turísticos da cidade, e são também acontecimentos que 

evidenciam a cultura local. Desse modo abordamos a seguir como essas duas 

festas surgiram e se consolidaram em Caicó.  

 

4.4 FESTA DE SANTANA DE CAICÓ: TRADIÇÃO E MODERNIDADE 

 

Intitulamos assim esse tópico por compreendermos que na Festa de Santana 

o moderno e o tradicional se entrelaçam. O tradicional, pois a festa mesmo com 
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algumas modificações ainda é a representação da cultura, da fé e devoção do povo 

caicoense e moderno porque têm tomado outras dimensões, com shows de bandas 

de forró eletrônico, parques de diversões e não é mais apenas a festa dos 

caicoenses, se tornou Patrimônio Cultural do Brasil no ano de 2010. 

 Segundo Dantas (1996, p. 24), no Seridó a Festa de Santana surge pouco 

depois da instalação da Freguesia de Nossa Senhora de Santana, em julho de 1748. 

Antes a Festa se limitava apenas as novenas, isso na década de 1940. No entanto a 

festa ganhou outra dimensão, com o surgimento da parte profana ou social. Aqui 

percebemos que o sagrado e o profano não se misturam, mas se encontram.  

A festa acontece sempre nos últimos dez dias do mês de julho, se iniciando 

numa quinta feira, os fiéis de diversas cidades da região vem caminhando até Caicó, 

para celebrarem o início da Festa, na caminhada de Santana. Nesse momento a 

imagem da santa circula pelas ruas da cidade simbolizando o inicio dos festejos.  

Após a abertura acontece o jantar de Santana, organizado pela paróquia e na 

sexta feira começam as nove noites de oração em louvor a Santana. Na quinta feira 

seguinte é realizada a Feirinha de Santana, com comidas típicas e leilões. E também 

a Feira de Artesanato dos Municípios do Seridó – FAMUSE, que reuni os artesãos 

de diversas cidades da região e também de outras localidades, começa na quinta 

feira da Feirinha e só se encerra no domingo após a procissão.  

O ultimo dia da Festa de Santana é marcado pela procissão que se inicia as 

16:00 horas percorrendo as principais ruas do centro da cidade. Na parte profana, 

acontece o Baile dos Coroas, a Festa do Ex-aluno do Colégio Diocesano 

Seridoense, a Festa da Juventude, todas essas festas acontecem nos clubes, já as 

apresentações de bandas de forró gratuitas são realizadas na Ilha de Santana, 

assim como a FAMUSE.  

 No ano de 2011 a Festa de Santana ganhou o título de Patrimônio Cultural 

Brasileiro. Atualmente a Festa não é a mesma de antes, e por diversos fatores, 

dentre os quais podemos evidenciar a dimensão turística que ela adquiriu com o 

passar dos anos principalmente por que os conterrâneos da cidade que por algum 

motivo tiveram de se ausentar de Caicó, sempre retornavam para a festa. Isso foi 

confirmado por meio da nossa pesquisa na qual 90% dos entrevistados são naturais 

de Caicó. Essas pessoas retornam para reencontrar as famílias e os amigos e 

celebrar a Festa de Santana. Os outros 10% se dividem entre amigos dos 
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caicoenses que vem conhecer a cidade e aqueles moradores das cidades próximas 

a Caicó, da região do Seridó.  

Entretanto podemos perceber que mesmo a Festa de Santana sendo um forte 

atrativo da cidade, outro evento mais recente, tem se demostrado bastante 

dinâmico, do ponto de vista, de atração de visitantes, referimo-nos ao Carnaval. 

Esses dois eventos se destacam não apenas no cenário local/região como estadual. 

Essas duas comemorações são a marca da cidade que é “conhecida” como a cidade 

de fé (Festa de Santana) e de alegria (Carnaval).  

 

4.5 CARNAVAL DE CAICÓ: DA FOLIA MOMESCA AO BLOCO DO ALA URSA DO 

POÇO DE SANTANA 

O Carnaval acontece em Caicó no período de sete dias; se inicia na quinta 

feira e termina na quarta feira de cinzas. Durante esses dias, ocorrem 

apresentações de bandas e grupos musicais à noite e, viagens de lazer durante o 

dia para as cidades vizinhas, dentre as quais, Jardim do Seridó e Jardim de 

Piranhas. Na festa os foliões fogem das regras e das normas instituídas pela 

sociedade como exemplo, os homens se vestem de mulheres e se maquilam. É 

também o momento de vestir a camisa de cada bloco, representação de cada parte 

da cidade. 

 O carnaval de Caicó até o final do século XIX era comemorado seguindo o 

modelo do entrudo, com as pessoas saindo às ruas pra jogar água e farinha, 

situação que veio a se modificar no século XX, quando essas comemorações 

passaram a ser realizadas em clubes. O entrudo foi o primeiro tipo de manifestação 

carnavalesca a chegar ao Brasil. No entanto, com o passar do tempo, o país 

encontrou sua própria forma de comemoração e criou o Carnaval Brasileiro, que 

abarca características típicas de diferentes regiões, e se transformou em uma das 

maiores manifestações culturais que melhor representa o nosso país, seja por sua 

alegria, espontaneidade, ou ainda, pela liberdade impressa nessa festa, 

transformando essa comemoração numa das mais conhecidas mundialmente. 

No entanto, em Caicó, essas festas eram restritas às classes sociais mais 

altas, ficando a população mais pobre impedida de entrar nesses locais. Essa 

situação perdurou até 1930, ano em que foi fundado o “Caicó Esporte Clube” 
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(conhecido como sede dos morenos). Este espaço se destinava àquelas pessoas 

que não podiam participar das festas das altas sociedades. 

 Dessa forma ressurge em Caicó, por volta de 1930 o Carnaval de Rua com o 

Bloco do Lixo, este foi fundado por José Elias e permaneceu até 1942. No referido 

ano o bloco conhecido por ser o espaço dos menos favorecidos que não podiam ir 

aos clubes perdeu sua força e por não ter mais condições financeiras de produzir 

suas fantasias. Entre características desse bloco uma delas eram as burrinhas, 

vestir-se de burrinha do padre significava uma critica a uma incomoda situação da 

época, de acordo com Leite; Silva (2002, p. 42):  

 

Por que a denominação de “burrinha do padre”? No começo do século XIX, 
o vigário local era um homem bastante fervoroso e dedicado aos preceitos 
da fé cristã e do Evangelho. Conduzia bem o seu rebanho ao caminho da 
salvação eterna. Todavia, não conseguira cumprir com os votos de perpétua 
castidade, entregando-se aos prazeres da carne. O reverendo rendeu-se 
aos encantos de uma mulata, o fato de ser casada não foi um empecilho 
para se tornar o grande afeto do padre, a beata preferida. 

 
 

Segundo essa lenda, o marido da beata ao invés de sentir-se magoado e 

desonrado na verdade ficou foi lisonjeado e passou a contribuir para os encontros do 

padre com a esposa, assim quando era o dia do padre se confortar com a mulher, 

este se vestia de mula ou lobisomem para que a população assustada não saísse a 

rua, no intuito de preservar a privacidade e honra do vigário.  

Desde o seu surgimento, o Bloco do Lixo, era mal visto, pois era formado por 

pessoas marginalizadas e se caracterizava por ser muito agressivo. Nessa época o 

carnaval tornou-se violento porque as pessoas disfarçadas se agrediam e essa 

situação dentro do bloco era tolerada. No entanto para os demais foliões, de classes 

mais cultas, isso era visto como uma barbárie, dessa forma, em 1942 o Bloco 

perdeu sua ênfase, também pelo preconceito da população em relação aos seus 

participantes. 

Porém com um novo organizador vindo do Pernambuco, o senhor Genival 

Maleiro, transformou o Bloco do Lixo no Ala Ursa. Esse novo bloco, contava com as 

burrinhas, papangus, as máscaras e a inversão dos homens vestidos de mulheres, e 

estas vestidas de homens. O referido bloco saía todos os dias do Carnaval, e 

passou a influenciar o surgimento de outros “Alas Ursas”, formados por agremiações 

dos bairros. Assim, as massas podiam participar do Carnaval, sem ter que pagar 
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pelas entradas das folias de clube. É nesse momento que se originam as formações 

de diversos blocos que se perpetuam até os dias atuais.  

A partir de 1990, que o Carnaval de Caicó ganha outra conotação com a 

criação do Bloco Ala Ursa do Poço de Santana. Segundo Leite; Silva (2002, p. 46) 

este bloco surgiu a partir do seguinte fato:  

 

Um grupo de amigos reuniram-se e decidiram criar o bloco, tendo como 
dirigente e principal idealizador Ronaldo Batista de Sales, conhecido 
popularmente por “Magão”. A princípio, o bloco surgiu com a finalidade de 
chamar a atenção da comunidade para o poço de Sant‟ana, primeira fonte 
de água existente na cidade e, então esquecido, uma vez que o mesmo 
estava morrendo em decorrência da poluição ambiental. O bloco pretendia 
também resgatar o carnaval de rua que passava pelo processo de 
desintegração. Nesse período, os blocos de Ala Ursas” que existiam 
procuravam resistir, contudo não conseguiam se impor de forma a alcançar 
uma maior representatividade, ficando na maioria das vezes no anonimato. 
 
 

O bloco inicialmente era formado por pessoas marginalizadas e alcoólatras e 

a produção das fantasias, proporcionava a essas pessoas uma ocupação. A 

produção das fantasias e a organização do bloco dependiam da demanda de 

pessoas que se interessavam em entrar para o bloco. A inovação foi o surgimento 

dos grandes bonecos de papel, que até hoje animam a população durante o 

Carnaval.  

Na década de 1990, o carnaval feito pelo Ala Ursa do Poço de Santana, já 

reunia um grande número de pessoas. O bloco conseguiu conquistar o respeito de 

vários setores da sociedade que, aos poucos, quebrava o preconceito. E o Carnaval 

de rua de Caicó se consolidou de fato. 

Assim, o Bloco do Ala Ursa do Poço de Santana se transformou no símbolo 

do carnaval da cidade como aponta Leite; Silva (2002, p.48):  

 

No final dos anos 90, o “Ala Ursa” converteu-se em um marco da cultura 
caicoense, a partir dele “todos são iguais”, conforme os princípios da 
constituição. É verdade que essa igualdade ocorre somente no período 
carnavalesco, no qual milhares de pessoas dividem o mesmo espaço, sem 
distinção de raça, sexo, idade ou poder aquisitivo, em busca dos mesmos 
ideais. Diferentemente de décadas anteriores em que o povo era mero 
espectador, o Ala Ursa, inegavelmente, possibilitou essa socialização, 
descaracterizando o festejo momesco dos moldes elitizados dos clubes na 
cidade de Caicó. 
 
 

O Carnaval da cidade tem duração de oito dias, terminando na quarta-feira de 

cinzas, sendo a sexta-feira um dos dias mais conhecidos, marcado pelo desfile do 
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bloco das virgens aonde os homens se vestem de mulher e as mulheres de homem. 

As tardes de folia atualmente são animadas por dois blocos, o „Treme-Treme‟ e o 

Ala Ursa. O primeiro com músicas típicas baianas, com axé, onde já notamos a 

influencia de outra cultura carnavalesca. E o outro tem seu repertório marcado por 

antigas marchinhas de carnaval, pelos bonecos de papel, fazendo com que 

diferentes públicos os sigam pelas ruas.  

Muitas pessoas vêm de outras cidades, como Natal, campina Grande e 

Recife, dentre outras. Nessa época do ano, visitar Caicó para participar do Carnaval, 

pois este está ganhando maior notoriedade, contando com uma participação, 

segundo estimativas, de sessenta mil foliões por dia10. Devido a essa dimensão que 

vem tomando, a festa se torna cada vez mais conhecida. Chegando, agora, a 

cidade, ser considerada, como o maior carnaval do Estado e o terceiro maior do 

nordeste.  

O Carnaval de Caicó se afirma com a chegada de visitantes de diversas 

regiões além do Nordeste, e a maior parte vem da capital do estado de acordo com 

nossa pesquisa. Isto ocorre por dois fatores: o primeiro se deve ao fato de Natal não 

ter um carnaval consolidado, aliás, a ênfase dessa cidade é justamente ao carnaval 

fora de época, o conhecido Carnatal; e ainda devido ao acesso a cidade de Caicó 

ser ainda relativamente mais barato, quer dizer, em comparação ao carnaval baiano 

ou até mesmo do sudeste, com o Rio de Janeiro e São Paulo. Essas pessoas que 

visitam Caicó são principalmente jovens entre 20 a 35 anos, solteiros em sua 

maioria. Estes vêm em busca de diversão, participam dos blocos, e alugam casas ou 

apartamentos em grupos o que facilita ainda mais a acessibilidade ao evento.  

A dinâmica econômica que esses dois eventos produzem em Caicó, chamou 

a atenção do poder público que passou a investir nesses acontecimentos. Com o 

apoio do poder público, essas festas são em parte financiadas, pelo menos os 

shows voltados para a população que não tem acesso a utilização dos clubes.  

Nessa perspectiva, muitos espaços como as praças foram sendo utilizadas 

como sede dos festejos, mas com o passar do tempo e com o crescimento dessas 

festas, esses espaços tornaram-se pequenos. É nesse momento que o poder 

público viabiliza a construção de novos locais, isso se verifica por meio da 

construção do Complexo Turístico Ilha de Santana.  

                                                        
10

 Dado fornecido pelo Corpo de Bombeiros e disponível no site do evento.  
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5. O TURISMO E A PRODUÇÃO SOCIOESPACIAL DA ILHA DE SANTANA E DO 

ALTO DE SANTA RITA. 

 

Por ser o turismo uma atividade importante na produção dos espaços, 

abordamos a relação entre a produção do espaço e o turismo, para mais adiante, 

apresentarmos a importância do Complexo Turístico Ilha de Santana para a Festa 

de Santana e o Carnaval, bem como do Alto de Santa Rita para a consolidação da 

festa da padroeira da cidade de Santa Cruz. Para finalizar trazemos por meio dos 

dados analisados e dos conhecimentos adquiridos com a pesquisa in loco, como 

esses espaços por meio dos eventos interferem na dinâmica socioeconômica 

dessas cidades.  

 

5.1 O TURISMO E A PRODUÇÃO DO ESPAÇO. 

 

 No decorrer desse trabalho buscamos substanciar à afirmativa de que o 

turismo se revela, mesmo que apenas em épocas específicas do ano, como produtor 

do espaço urbano das cidades de Santa Cruz e Caicó. Porém percebemos que 

produção não se remete apenas a dinâmica econômica, mas também social, 

defendemos que isso é intensificado por meio da construção de dois lugares 

receptores de visitantes, o Alto de Santa Rita (Santa Cruz) e a Ilha de Santana 

(Caicó). Ambos recebem a denominação de Complexo Turístico, por terem a sua 

estrutura reconstruída para esse fim.  

 Conhecer como esse fenômeno se revela nessas cidades requer de nós a 

compreensão daquilo que se concebe como produção espacial. Aqui preferimos 

denominar de produção socioespacial, já que o espaço é o local onde se realizam as 

ações humanas, cheias de ideais, sonhos, utopias, símbolos e projeções. Então o 

espaço é físico e natural, mas também humano e social, à medida que se revela 

dentre outros modos, por meio das práticas das sociedades.  

 Ao se reproduzir, a sociedade constrói novos espaços, é por meio da forma 

espacial resultante da ação humana, que as relações sociais se inscrevem e se 

realizam. Pois o espaço não é mais concebido apenas com um palco, onde os 

eventos acontecem, ele é também razão pela qual esses eventos ocorrem, é 

determinante. A sociedade trabalha, age, transforma e produz o espaço. 
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Em relação a isto, Carlos (2001, p.11), afirma que:  

 

Os diversos elementos que compõem a existência comum dos homens 
inscrevem-se em um espaço; deixam aí suas marcas. Lugar onde se 
manifesta a vida, o espaço é condição, meio e produto da realização da 
sociedade humana em toda a sua multiplicidade. 

 

Produzir, dessa maneira, se remete à produção do homem que por sua vez 

se reflete também como um meio de reprodução, que resulta segundo Santos citado 

por Coriolano (2005, p. 27): “da ação do homem, formando um conjunto 

indissociável de objetos e ações”. Então o processo de reprodução da sociedade, 

acarreta em um novo espaço, numa nova forma espacial.  

Isso se faz no decorrer do cotidiano por meio dos agentes que segundo 

Molina (2007, p. 27) podem ser “hegemônicos ou não-hegemônicos e ainda sujeitos 

sociais hegemonizados”. Então esse espaço é segundo Santos citado por Molina 

(2007, p. 27): “resultado da ação dos homens agindo sobre o próprio espaço, 

através dos objetos, naturais e artificiais”. 

Esses objetos são apropriados e construídos pelos homens por meio do 

trabalho, que por sua vez resulta nas técnicas utilizadas para modificar o espaço, 

assim, não há produção que não resulte em uma produção do espaço. Esse espaço 

antes de ser produzido é apropriado pelo homem, que lhe atribuí um valor de uso e 

de troca, isso se intensifica pelo modo de produção atual, o capitalismo. 

Nesse contexto, é possível perceber a intensificação das mudanças espaciais 

por meio da reprodução da sociedade que é cada vez mais consumista. Sendo tudo 

aqui visto como fonte de lucro, o espaço não foge a regra. Ainda conforme Molina 

(2007, p. 28): “Num mundo em que impera a lógica da mercadoria, o espaço é 

reduzido também a mercadoria, sendo cada vez mais produzido para dar condições 

à reprodução do capital”.  

Para transformar o espaço em mercadoria o capitalismo encontra diferentes 

maneiras de se apropriar do mesmo, uma delas que se revela de forma promissora 

é a atividade do turismo, pois segundo Coriolano (1998, p. 21), o turismo: “ao se 

apropriar do solo e usá-lo de forma específica, modifica a paisagem existente e dá 

origem a novas formas urbanas”. Ao se apropriar do lugar, o turismo passa a 

comercializá-lo como o espaço do lazer, e para o descanso, da rotina cansativa da 

vida moderna.  
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O turismo tem se mostrado como uma das atividades econômicas que mais 

cresce no mundo, isso se dá dentre outras causas pelo fato do tempo dedicado ao 

lazer ter ganhado relevância para o mercado. Sobre isso, Machado (2000, p. 161) 

defende que: “O “tempo livre”, como lazer tornou-se, no século vinte, um dos pilares 

de sustentação para setores econômicos dinâmicos”.  

Então tanto a lógica do trabalho, como a do não trabalho, estão presentes na 

análise do fenômeno turístico como nos aponta Molina (2007, p.32): “cada vez mais 

a lógica do trabalho e o mundo da mercadoria (da troca) se impõe sobre a lógica do 

ócio (tempo livre)”. Nesse sentido só é possível falar de lazer e turismo de acordo 

com Coriolano (2005, p. 42), “porque existe o trabalho”. Trabalho e lazer aqui são 

inseparáveis, compõem o mesmo processo, um se faz necessário para que o outro 

possa acontecer.  

O desafio que se impõem aos promotores e planejadores da referida 

atividade, é conseguir converter esse tempo “ocioso”, em tempo produtivo, quer 

dizer, transformar o tempo livre, criando novas necessidades, no tempo do consumo.  

Criam-se dessa forma, o que Debord citado por Molina (2007, p. 34) chama de 

“pseudonecessidades”, que seriam aquelas necessidades impostas pelo 

consumismo, que em nada se remetem as necessidades vitais. São criados lugares 

ou eventos e esses passam a ser alvo de massiva divulgação, o que faz com que as 

pessoas desejem viajar para conhecê-los. 

O lazer que pode ser praticado por qualquer um sem necessariamente ter que 

gastar dinheiro para essa realização, é transformado pelo turismo em uma 

mercadoria, como defende Coriolano (2005, p. 156): 

O turismo é este lazer transformado em mercadoria. É um lazer sofisticado 
que exige viagem, portanto, uma invenção da sociedade de consumo, 
respondendo necessidades, não só do homem, mais do capital. 
 

A viagem é um requisito fundamental para a realização do turismo, é uma das 

muitas ações exploradas pela referida atividade, mas o ato de viajar para o turista 

tem uma finalidade específica, como demostra Coriolano (2005, p. 43):  

 

A viagem turística tem objetivos especiais, que é buscar o prazer e o gozo, 
tirar a pessoa do seu cotidiano e possibilitar o encontro com o novo, o 
diferente, o desconhecido, a satisfação dos diversos prazeres que vão do 
luxo do consumo, a alguma coisa que possa levá-la a um resgate psíquico 
e, na expressão do senso comum, a ser feliz.  
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Assim o turismo também envolve o imaginário à medida que oferece o espaço 

para a felicidade, um lugar onde os problemas do cotidiano não encontram refúgio. 

Ele, o turismo, leva ao desconhecido, ao estranho e diferente. Isso provoca como a 

autora anteriormente citada já nos apontou a sensação de felicidade, porém esses 

lugares muitas vezes são tão divulgados que o visitante os imagina de uma forma e 

quando chega ao lugar não encontra as características divulgadas. Isso ocorre 

porque muitas vezes, na busca em massificar os lugares, a propaganda acaba 

estereotipando seus atributos. 

O turismo é uma atividade econômica, e também uma prática social, 

implicando assim duas observações: a primeira é que o turismo é uma ação 

realizada pelo visitante, “o turista”, que, na busca em conhecer o exótico, acaba 

modificando a vida das pessoas que moram no lugar. O espaço que fora 

redimensionado para ser turístico, tinha antes de essa prática chegar, uma alma, 

quer dizer, já existia e consequentemente já era habitado. E para compreendê-lo é 

necessário explorar tanto o seu aspecto social, quanto espacial. Sobre isto, Cruz 

(2007, p. 14), defende que: “o turismo é uma prática social e uma atividade 

econômica que, no mais das vezes, se impõe aos lugares, mas ela não se dá sobre 

uma tabula rasa, sobre espaços vazios e sem donos”.  

Dessa maneira o turismo é visto como uma das atividades mais promissoras 

economicamente e isso se dá segundo Coriolano (2005, p. 155) pelo fato deste ser 

visto como: “nova dinâmica da mundialização do capital é um serviço de suporte à 

recuperação do trabalho industrial, comercial e financeiro dos diversos mercados 

internacionais”. Ele então dinamiza diversas esferas, tanto social quanto 

econômicas.  

Para alcançar esse fim de promissora atividade econômica, o turismo recorre 

a alguns agentes que transformam o espaço e o lazer em modo produção. Knafou 

(1996, p.70), defende três agentes, como responsáveis pela conversão do espaço 

comum em lugar turístico. Estes seriam: os turistas, o mercado e os agentes 

promotores e planejadores da atividade e os moradores do lugar que também 

passam a ser agentes da produção turística, seja de forma direta ou não.  

Almeida (2006, p.116), defende que: “o turismo não tem existência própria e 

sua dinâmica depende do jogo dos atores – Estado, iniciativa privada, comunidade 

local e turista – que o inventam em um lugar escolhido para tal”. Todos esses 
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agentes, têm um papel fundamental no desenvolvimento da atividade turística e esta 

provoca mudanças não só espaciais como ainda socioeconômicas no local onde se 

insere. 

A chegada do turismo em uma cidade, por exemplo, modifica sua dinâmica 

urbana, pois modifica o lugar. Nas cidades de Santa Cruz e Caicó, o turismo de fato 

não é a principal atividade econômica. Precisamos ressaltar que elas inclusive não 

são cidades turísticas, porém, as Festas de Santa Rita e do Carnaval e Festa de 

Santana, respectivamente, fazem com que durante um período específico, estas 

cidades se revelem como receptoras de um intenso contingente de visitantes. Não 

obstante, somos instigados a refletir se existe uma dinâmica gerada pelo turismo, 

pois as modificações são expressivas, seja nas novas construções espaciais ou nos 

aspectos socioeconômicos.  

Em Santa Cruz, a construção do Alto de Santa Rita, tem redimensionado o 

olhar sobre o turismo na cidade, que pretende criar um roteiro turístico religioso para 

a região do Trairi. Todavia, a pesquisa que realizamos nos fez identificar que mesmo 

com visitação constante, todos os dias e principalmente nos finais de semana, a 

cidade só se revelou dinâmica, no período da festa de sua padroeira Santa Rita.  

Por sua vez Caicó tanto pelo Carnaval, como pela Festa de Santana, já se 

afirma como destino turístico no estado. Essas festividades cresceram de tal modo 

que se fez necessário a construção de um novo espaço para a realização desses 

eventos, o Complexo Turístico Ilha de Santana. 

Assim, nossa pesquisa em campo revelou a dinâmica econômica gerada 

pelas festas, nos novos espaços construídos, onde percebemos que esses espaços, 

por serem palcos desses eventos acabam sendo em parte, os produtores de uma 

produção espacial que ocorre ao seu entorno. Desse modo apresentamos a seguir 

quais os agentes que buscam promover o turismo nestas cidades e de que maneira 

os novos espaços construídos influenciam, mesmo que em um período anual 

específico, na dinâmica socioespacial e econômica das referidas cidades.  
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5.2 COMPLEXO TURÍSTICO ILHA DE SANTANA: ANÁLISE A PARTIR DA FESTA 

DE SANTANA E DO CARNAVAL. 

 

As principais festas que acontecem na cidade de Caicó, são 

reconhecidamente: a festa da padroeira Santana que se atrela ao próprio surgimento 

da cidade e do Carnaval que embora mais recente, se apresenta hoje como 

referencia a nível estadual, sendo um dos mais importantes do interior.  

As festas em geral sempre estiveram presentes na história da humanidade, 

para Maia (2003, p. 161) a festa é:  

 

De uma maneira geral, é tratada como fenômeno social que possui regras, 
leis e uma lógica própria que é identificada à cerimonia, ao lúdico, ao 
extraordinário. Portanto, apesar da vasta dimensão que a terminologia 
atinge, assim como a grande diversidade desse tipo de manifestação, a 
literatura indica que a festa acompanha o homem em todos os tempos e 
civilizações.  

 

 Na vida moderna, o cotidiano se restringe a determinadas funções como o 

trabalho, já o momento festivo representa a busca pelo descanso e de certo modo 

também a procura pelo lazer. É nesse contexto que o turismo busca potencializar as 

festas e isso se faz por meio da modalidade de turismo de eventos. Através desse, 

as festas são divulgadas e comercializadas, o que faz como que as pessoas criem a 

curiosidade de conhecer o local onde o evento acontece. Geralmente os eventos 

são reconhecidos como atrativos em lugares em que outras modalidades de turismo 

não conseguem se desenvolver, por não possuírem belezas naturais ou até mesmo 

falta de estrutura para a realização de outras modalidades turísticas. Isso faz como 

que o poder público incentive através de financiamentos, os eventos locais, como 

uma forma de dinamizar a econômica.  

Em Caicó, os dois eventos já ressaltados, cresceram de tal modo que 

passaram a ser vistos como potencias turístico para a urbe. Porém como já foi 

abordado anteriormente, se fez necessário um novo espaço para a realização 

dessas festas. Suprindo essa necessidade é construído o Complexo Turístico Ilha de 

Santana. Com a construção essas festas ganharam ainda mais visibilidade, pois o 

novo espaço proporcionou à possibilidade de um contingente maior de visitantes 

poderem ter acesso às festas.  
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Então procuramos a Secretaria de Turismo de Caicó para melhor 

compreendermos como essas festas acontecem na Ilha de Santana, quais os 

espaços do complexo que são utilizados e como a referida secretaria organiza e 

planeja os eventos dentro deste espaço. 

No período carnavalesco, a Ilha de Santana recebe os foliões no pátio central, 

onde são organizados os camarotes dos blocos e montados dois palcos para a 

apresentação das bandas musicais. No mesmo local são distribuídas as barracas 

que vendem bebidas e alimentação. Durante o dia os quiosques também 

permanecem abertos, sendo que a programação com as bandas acontece apenas à 

noite. A concentração para a saída e chegada dos blocos principais, que animam o 

carnaval, o bloco do Magão e Treme Treme, ocorrem também na Ilha.  

Já a Festa de Santana, segundo a Secretaria de Turismo, concentra quase 

todos os eventos na Ilha, exceto as novenas, que ocorrem na igreja matriz de Nossa 

Senhora Santana. A Ilha recebe na primeira semana da festa a apresentação de 

artistas locais na ala dos quiosques localizados na praça da alimentação, pois na 

outra ala se concentra a FAMUSE, no anfiteatro é realizado durante três dias da 

festa, na quinta, na sexta e no sábado, o Alto de Santana, também a largada e 

chega da corrida de Santana acontece no local, como ainda parte da Feirinha de 

Santana que cresceu ao ponto de se estender da frente da Matriz para a Ilha. Todos 

os dias à noite acontecem as apresentações das bandas em dois palcos no centro 

do pátio da Ilha.  

Nesses dois eventos o espaço do Complexo Turístico Ilha de Santana é 

utiizado para a comercialização de bebidas, alimentos, artesanatos e diversos outros 

produtos, onde o acesso é feito da seguinte maneira: 

 A permissão de uso dos quiosques se divide em duas modalidades: a 

primeira é alugada para locatários permanentes, por meio do processo 

de licitação; e a outra se faz por solicitação, onde se avaliam as 

propostas e a partir dessa análise é disponibilizado apenas período 

festivo a locação do espaço; 

 A utilização das barracas que ficam dentro da Ilha, porém não nos 

quiosques, se faz da mesma forma, pela análise de solicitação feita por 

ofício; 



95 
 

 
 

 Os vendedores ambulantes não pagam para vender seus produtos, 

mas não podem ocupar espaço no Complexo Turístico fora do 

momento em que ocorrem as festas, por exemplo, durante o dia; 

 Os artesãos que expõem seus trabalhos na FAMUSE pagam o aluguel 

que é divido entre todos os participantes da cooperativa na qual são 

associados. 

  O valor cobrado pela locação desses espaços segundo a secretária é 

calculado de acordo com o tamanho e o tempo de utilização, no entanto, a mesma 

não soube nos especificar quais eram os valores que deveriam ser pagos. Ela ainda 

nos revelou que todo o valor arrecadado na festa é revertido para a manutenção da 

Ilha de Santana e que ainda é preciso o apoio do Governo do Estado que é o 

responsável pela conservação desse espaço, para que as bandas e os demais 

eventos culturais possam acontecer.  

 Para a organização das festas, a prefeitura disponibiliza todos os seus 

funcionários que trabalham em horários e dias escalados, e ainda se faz necessário 

a contratação de mais profissionais. De acordo com a secretária não é possível 

calcular o numero de empregos temporários que são gerados, pois eles vão desde 

os funcionários que a prefeitura contratada apenas nesse momento festivo, até os 

vendedores ambulantes, e muitos veem até de outras cidades.  

Para analisarmos como essa dinâmica econômica acontece no Complexo 

Turístico Ilha de Santana, entrevistamos os comerciantes. Dividimos esses 

entrevistados em três grupos: os locatários dos quiosques; os vendedores 

ambulantes e ainda os artesãos que expõem seus produtos especificamente na 

FAMUSE. Essa abordagem foi feita em duas edições da Festa de Santana, no ano 

de 2010 e 2011.  

As entrevistas com os comerciantes revelam que a maioria dos que não estão 

nos quiosques, não possuem comércio fixo em outro lugar e utilizam esse espaço 

nos momentos festivos para arrecadar dinheiro extra. Ainda perguntamos qual o 

principal produto vendido e a origem da matéria prima do produto, a partir das 

respostas percebemos que a maioria de 95% comercializa bebidas e alimentos e os 

outros 5% vendem bijuterias e brinquedos. Os produtos referentes às bebidas e 

alimentos são comprados todos em Caicó e os demais, são comprados em Natal e 

Caicó.  
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A cerca da importância da construção da Ilha para a comercialização dos 

produtos, onde o entrevistado poderia optar por uma de três alternativas sendo elas: 

influenciou positivamente; influenciou negativamente ou ainda não influenciou. 

Assim opiniões reveladas estão no gráfico 01. 

 

Gráfico 01: Opinião dos comerciantes sobre a construção da Ilha. 

 
   
 Fonte: Pesquisa de campo, 2011. 

 

 No gráfico vê-se que a construção da Ilha de Santana trouxe benefícios para 

90% dos entrevistados. As melhorias não se revelam apenas no comércio, mas para 

a própria cidade, que passou a contar com um novo local estruturado para a 

realização das festas. 

Todos responderam que investem o dinheiro gerado na sobrevivência da 

família. Então podemos afirmar que a maioria do lucro arrecadado é gasto na cidade 

de Caicó, uma vez que os produtos são comprados no comercio local e retornam 

para esse mesmo comercio, pois 92% dos expositores residem na cidade de Caicó e 

os outros 2%, se dividem entre cidades vizinhas da região do Seridó e da Paraíba, 

com destaque para a cidade de Patos.  

Se por um lado, os responsáveis pela administração do Complexo Turístico 

não puderam afirmar ao certo o valor cobrado pela utilização do referido local para 

esses comerciantes, eles nos revelaram o valor pago e ainda afirmaram que o valor 

cobrado é modificado a cada ano. A partir disso é possível verificar que o valor 

90% 
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mensal pago pelo aluguel dos quiosques maiores que ficam dentro do Complexo 

Turístico é de R$ 162 reais para aqueles que são locatários “permanentes” e para os 

que alugam apenas nas festas o valor chega a R$ 2.000 reais. Já os donos das 

barracas que ficam na parte sem cobertura do local, a arrecadação por dia fica entre 

R$ 400 a R$ 1.500 reais e eles afirmam que o valor é calculado de acordo com o 

tamanho do espaço e o tempo de utilização.  

 Quanto aos ambulantes, alguns revelaram pagar cerca de 100 reais para 

poder vender os produtos em um local fixo apenas no horário em que os shows 

estão acontecendo no Complexo Turístico Ilha de Santana enquanto que outros 

afirmaram não pagar nenhuma taxa porque não ocupam um espaço fixo no local, 

eles passam o período dos shows transitando com seus produtos.  

Os comerciantes revelaram uma média do valor arrecadado por dia na festa 

como nos aponta a tabela 01 que identifica o tipo de estabelecimento e o valor 

arrecado na venda de alimentos e bebidas.  

  

Tabela 01. Valor arrecadado por tipo de estabelecimento 

Tipo de estabelecimento Valor arrecadado  
R$ 

Quiosques 300 a 450 

Barracas 200 a 450 

Ambulantes 100 a 120 

            Fonte: Pesquisa de campo, 2011. 

 

A disparidade entre os valores arrecadados não é muito acentuada entre os 

vendedores dos quiosques e os donos das barracas, na verdade muitos até 

afirmaram que preferem ficar nas barracas, pois acreditam que assim terão mais 

acesso ao público. No entanto os ambulantes visivelmente conseguem um valor 

inferior, mas é preciso ressaltar que estes vedem uma quantidade menor de 

produtos e muitas vezes possuem apenas um carrinho de lanches e uma caixa de 

isopor para armazenar a bebida.  

Esse dinheiro retorna para o comércio da cidade, pois todos afirmam que 

utilizam esse valor extra para as necessidades familiares, como por exemplo, 

compram um novo eletrodoméstico, ou fazem reforma na casa, dentre outras coisas.  
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No que se refere aos artesãos, já percebemos uma mudança, pois boa parte 

dos entrevistados respondeu que busca a matéria prima para sua confecção em 

outras localidades, a maioria em Caicó, cerca de 74%, mas o restante que somando 

chegam aos 26%, buscam os materiais em outras cidades, até fora do estado. A 

tabela 02 evidencia o tipo de artesanato e a origem da matéria prima. 

 

Tabela 02: Tipo de Artesanato e origem do produto. 

Tipo de Artesanato Origem do produto 

Bordado (pano de prato) Caicó 

Bordado (cama, mesa e banho) Natal, Caicó 

Rede Caicó, Parelhas 

Bijuterias  Natal, João Pessoa e São Paulo 

             Fonte: Pesquisa de Campo, 2011. 

 

 A FAMUSE no ano de 2011 realizou sua 28ª edição e muitos desses artesãos 

já utilizavam anteriormente a Festa para vender seus produtos, entretanto, boa parte 

dos interrogados revelou que a construção do Complexo Turístico trouxe melhorias 

diversas para sua comercialização. Cerca de 95% afirmaram que o espaço 

disponibilizado para a exposição (antes em frente a igreja e hoje nos quiosques) 

melhorou consideravelmente.  

Porém as melhorias apontadas se direcionam apenas para as exposições, 

quer dizer, o local de venda dos produtos, já no que se remete a permanecia dos 

artesão no Complexo Turístico, os entrevistados revelam algumas problemáticas 

como o fato de não terem um espaço para tomar banho, pois os banheiros não têm 

equipamentos suficientes para isso e os que vem de outras cidades e passam o dia 

no local reclamam da falta de água, sugerindo a implantação de bebedouros para 

aqueles que não podem comprar água. 

Fazendo uma comparação entre os comerciantes e os artesãos que vendem 

no Complexo Turístico percebemos que a maioria destes tem comércio fixo em outro 

lugar e revendem seus produtos não apenas nas festas. O valor que arrecadam é 

destinado à reposição do material e investimentos familiares. Dentre os artesãos 

85% possuem nível superior, entre os comerciantes essa média é de 30% e a idade 

varia entre 40 a 69 anos. A maioria, dos artesãos, cerca de 90% é do sexo feminino, 
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já entre os comerciantes a maioria é do sexo masculino. A renda familiar de ambos 

fica em torno de 3 a 10 salários mínimos.  

Realizamos também pesquisa no setor hoteleiro em duas etapas, uma em 

março de 2011 (Carnaval) e a outra em julho do mesmo ano (Festa de Santana) 

analisando o nível de procura nos dois períodos distintos.  

A cidade tem como infraestrutura para hospedagem duas modalidades: os 

hotéis e pousadas. O tamanho desses estabelecimentos varia entre 19 a 40 quartos 

e de 49 a 200 leitos. Alguns desses hotéis como o Porto Belo que ficava no centro 

da cidade e hoje se encontra no bairro Penedo tem mais de dez anos de existência, 

já algumas pousadas são bem mais recentes de apenas seis meses como é o caso 

da Pousada Central.  

Segundo o setor hoteleiro tanto no Carnaval quanto na Festa de Santana, 

todos os quartos foram ocupados. Porém a procura no Carnaval é ainda mais 

intensa. Ao questionarmos sobre qual evento que mais atrai visitantes para a cidade 

e consequentemente para seus estabelecimentos, todos responderam que é o 

Carnaval. E por essa razão a rede hoteleira oferece tarifas mais caras nesse 

período. 

Esse segmento reclama da falta de planejamento municipal no que se refere 

ao turismo na cidade, eles apontam que os investimentos são muito tímidos o que 

gera um turismo apenas nas datas das maiores festas. Ainda colocam o fato de em 

nenhuma outra data do ano, além das festas, conseguem ocupar todos os quartos. 

A preocupação apresentada se refere à falta de investimentos que promovam o 

turismo local. 

Mesmo diante dessas dificuldades todos revelaram que a construção da Ilha 

de Santana trouxe mudanças positivas para o seu estabelecimento. Entre as 

justificativas do motivo pelo qual acham que trouxe mais benefício, as respostas 

mais citadas foram as seguintes: a Ilha é um novo espaço para a realização de 

eventos e é mais um atrativo turístico para ser visitado na cidade. 

 É possível verificar que a infraestrutura hoteleira de Caicó não é o suficiente 

para a demanda de turistas que chegam à cidade no período das grandes festas. 

Isso se verifica quando os próprios donos dos hotéis afirmam que principalmente no 

Carnaval, muitas vezes não tem espaço suficiente para a quantidade de visitantes 

que procuram.  
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 Foi possível verificar essa realidade na pesquisa que realizamos com os 

turistas. Os turistas são fundamentais para que um lugar se constitua enquanto 

destino turístico. Estes são uma das principais fontes de turistificação dos espaços 

como afirmou Knafou (1999, p.70). 

 Nessa abordagem, os critérios foram os mesmos da rede hoteleira, buscamos 

conhecer a opinião dos visitantes em dois momentos distintos, no Carnaval e na 

Festa de Santana. Partindo da analise dos dados, evidenciamos que o turista muda 

de acordo com o evento, isto é, no carnaval o perfil do visitante é diferente do que 

vem para a festa da padroeira. As diferenças se refletem tanto na idade quanto no 

meio de hospedagem utilizada. 

 No Carnaval a faixa etária dos visitantes é de 20 a 35 anos quando na outra 

festa a faixa dos visitantes é acima de 40 anos. Isso se justifica pelo fato das festas 

serem opostas, que dizer, a festa da padroeira é de certo modo mais voltada para os 

eventos religiosos, remetendo a cultura, história e devoção a Santana, existem os 

shows de bandas musicais, mas a principal atração é o culto religioso dedicado a 

Santana. 

Por sua vez, o carnaval reflete outra realidade sendo visto como o momento 

das transgressões, onde é possível extrapolar as regras, e se caracteriza de fato 

pela presença maciça dos jovens. Outra característica que enxergamos nos foliões 

que visitam Caicó, é que estes sempre estão em grupos e viajam como afirmou um 

de nossos entrevistados em “turma” por que isso diminui os gastos na hospedagem. 

Em relação a isso, o gráfico 02 mostra que o meio de hospedagem utilizado também 

é diferenciado de acordo com a festa.  
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Gráfico 02: Meio de hospedagem de acordo com a festa. 

 

                      Fonte: Pesquisa de campo, 2011.  
 

 Entendemos dessa maneira, que os visitantes da cidade de Caicó têm um 

perfil diferenciado de acordo com o evento que os atraí, seja o religioso ou o período 

carnavalesco. Isso é notório ainda no meio de transporte utilizado para se locomover 

dentro da cidade. Se por um lado, no Carnaval 90% afirmaram que utilizam os 

serviços dos taxistas e moto taxistas, por outro, na Festa de Santana apenas 15% 

utilizam o mesmo serviço. No que tange a utilização de carro próprio ou de parentes 

na festa da padroeira o contingente é de 85%, enquanto que no Carnaval abrange 

apenas 10% dos turistas.  

 Por todas as análises apresentadas, é perceptível que a construção da Ilha de 

Santana vem intensificar os eventos considerados turísticos na cidade, entretanto 

buscamos ainda como ultimo grupo focal para entendermos qual a importância que 

o referido espaço representa para a cidade, conversar com os moradores locais e os 

que residem nas proximidades da Ilha de Santana. 

 E foi possível notar que todos os moradores entrevistados no período da 

Festa de Santana e no Carnaval, veem a Ilha como um avanço para o crescimento 

dos eventos na cidade. Os moradores das imediações da Ilha, da mesma forma 

mostraram-se satisfeitos com a construção desse novo espaço, mesmo com o 

incomodo do barulho das Festas, afirmam que o local antes dessa remodelagem era 

ocioso e servia para juntar marginais que o utilizavam para consumirem drogas 

principalmente no período noturno. Isto assustava os residentes deixaram de 

frequentar o local. No entanto com a construção do novo espaço, todos afirma que 

utilizam a Ilha de Santana, diariamente para fazerem exercícios físicos, como 
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caminhada e aeróbica. Os residentes da cidade por sua vez utilizam o mesmo, 

principalmente nos momentos festivos e esporadicamente para fazerem exercícios.  

 O Complexo Turístico Ilha de Santana foi construído para ser mais um espaço 

turístico da cidade e para ser utilizado também pela população local. Era um espaço 

que tinha valor histórico para a população, mas com a intencionalidade de 

transformar-se em cidade turística o poder público reconstruiu esse lugar e como 

consequência disso alguns outros espaços da cidade foram também modificados, 

principalmente nos arredores do referido lugar.  

A especulação imobiliária, em virtude das proximidades da Ilha, direcionou a 

maioria das construções para os bairros Centro, Penedo e principalmente na 

Av.Seridó, na qual destacamos o surgimento de alguns edifícios residências e 

comerciais implantados a partir de 2005, ano de criação do Complexo Turístico. Por 

estar situado próximo a este local, os apartamentos são mais valorizados em virtude 

da melhor acessibilidade às festas. Dentre os quais podemos ressaltar o Residencial 

Santa Costa (figura 18) que é o maior da cidade, com 14 andares; o Residencial 

Walfredo Gurgel; o Mirante das Serras; Varandas do Penedo e o Terezinha Dantas.  

  

Figura 18: Residencial Santa Costa. 

 
                        Fonte: Marluce Silvino, 2011. 

 

As metamorfoses do espaço de Caicó são vistas ainda por meio de 

residências que se transformam em estabelecimentos comercias nos momentos 

festivos. É mais uma das formas encontradas pela população para lucrar com a 

atividade turística. Ainda há moradores que alugam suas casas apenas no período 
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festivo por um valor muito superior ao que seria solicitado em outros momentos. 

Nesse caso, já percebemos a supervalorização direcionada aos imóveis da cidade, 

principalmente no Carnaval. As casas de aluguel oferecem ainda a vantagem de 

serem mobiliadas.  

Na pesquisa que realizamos, os locadores esporádicos responderam que 

alugam suas casas porque na cidade o suporte da rede hoteleira nos momentos de 

festas, principalmente o carnaval, não consegue ser suficiente para a quantidade de 

turistas que chegam a cidade. Muitos dos imóveis se localizam no centro e foram 

adquiridos justamente para essa finalidade, pois segundo os entrevistados, esse é 

um investimento promissor. A cada ano, o valor cobrado aumenta, no entanto não 

quiseram revelar quais os critérios utilizados para o acréscimo no valor da locação.  

Os locadores ainda revelam que a busca pelos imóveis é feita basicamente 

por pessoas de classe média e classe alta, e geralmente são grupos pequenos e 

que sempre preferem imóveis próximos a Ilha de Santana. Ao serem questionados 

sobre a importância da construção da Ilha de Santana para o seu comércio, todos 

afirmaram que influenciou positivamente e muitos inclusive afirmam que só 

passaram a alugar seus imóveis após a construção da Ilha, pois isso valorizou o 

local.  

Outra curiosidade desse tipo de serviço que se desenvolve em Caicó é o fato 

de muitos terem respondido que chegam a sair de suas casas e viajam para casa de 

parentes alugarem suas próprias residências. Isso acontece segundo os relatos, 

quando a procura é muito intensa para quantidade de imóveis que eles têm pra 

alugar.  

O valor cobrado varia de acordo com o tamanho do imóvel e pode custar de 

200 a 6.000 reais. Como existem muitos imóveis por proprietários, alguns chegam a 

ter 11 casas, eles contratam pessoas que viabilizam o aluguel, quer dizer, fazem a 

divulgação, viabilizam o aluguel e ganham uma porcentagem por esse serviço, que 

varia de acordo com o tamanho e valor cobrado pela locação do imóvel.  

 Podemos concluir que Caicó é uma cidade que já se constitui enquanto 

destino turístico do Rio Grande do Norte mesmo isso só sendo possível em períodos 

específicos, por meio de suas grandes festas. O surgimento do Complexo Turístico 

construído sobre a Ilha de Santana veio a intensificar essa intencionalidade, onde se 

verifica por meio dos entrevistados que o novo espaço contribui positivamente para 
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os comerciantes, os artesãos, a rede hoteleira e para diversos outros serviços, como 

os taxistas e moto taxistas e até os vendedores ambulantes.  

Todos buscam nas festas que acontecem na Ilha de Santana, conseguir 

somar mais lucro a sua renda familiar. Então a Ilha interfere na dinâmica econômica 

da cidade a medida que sedia os eventos. Sabemos que ela não é um espaço de 

permanentemente turístico, pois a maior parte do tempo só é utilizado pela 

população, porém não é possível ignorar que durantes as grandes festas da cidade 

ela se revela enquanto um lugar turístico que recebe e acolhe os visitantes, mas, 

que também dinamiza a economia caicoense.  

 

 

5.3 A FESTA NO COMPLEXO TURÍSTICO RELIGIOSO ALTO DE SANTA RITA 

 

 A Festa de Santa Rita de Cássia na cidade de Santa Cruz tomou outra 

dimensão com a construção do Complexo Turístico Religioso que foi edificado no 

lugar antes conhecido como Monte Carmelo. A festa que se realiza no mês de maio 

se assemelhava as outras festas de padroeiro do interior do estado, contudo a 

construção do referido Complexo trouxe maior visibilidade para a mesma. A 

inauguração do Alto de Santa Rita só aconteceu no mês de julho de 2010 e as 

mudanças advindas dessa construção só puderam ser analisadas no ano de 2011.  

 Assim, procuramos através da nossa pesquisa de campo compreender quais 

as modificações que aconteceram na festa no ano de 2011 e como a construção do 

Alto de Santa Rita interferiu na dinâmica socioeconômica da urbe no período da 

festa.  

 A festa é realizada em diversos espaços da cidade. As novenas ocorrem na 

Matriz de Santa Rita, as festas com bandas musicais são realizadas nos cubes e 

também em frente a igreja, no Pavilhão. A procissão percorre várias ruas do centro 

da cidade. Já em 2011, grande parte dos eventos religiosos aconteceu no Alto de 

Santa Rita, com exceção das novenas como já afirmamos e de algumas missas.  

 O pároco da Igreja, o Padre Vicente, nos revelou que durante a festa, todos 

os dias eram celebradas missa às 16 horas e no dia 21 aconteceu às 10 horas. A 

administração do Alto é dividida entre a paróquia e a prefeitura, esta ultima fica 

responsável pelo abastecimento de água e luz, e parte de vigilância. A parte de 
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limpeza, organização das visitações e manutenção do espaço é responsabilidade da 

paróquia. 

 O padre ainda nos informou que todo o dinheiro arrecadado pelas doações e 

ofertas é utilizado para a manutenção do próprio Alto de Santa Rita. O local tem uma 

contabilidade própria onde todo valor adquirido é investido no próprio espaço, 

inclusive para construção da Capela do Santíssimo que foi construída e já depois da 

inauguração o dinheiro arrecadado nas doações foi utilizado para efetuar o 

pagamento dos funcionários. Ao perguntarmos ao pároco qual a importância em sua 

opinião do Alto para Santa Rita para a cidade de Santa Cruz, ele nos respondeu: 

 

É importante para diversas esferas, tem a importância religiosa que 
perpassa a cidade, pois abrange também a região como um todo e algumas 
cidades da Paraíba que são devotos de Santa Rita. Tem também a 
importância econômica, porque antes dessa construção a cidade nos 
domingos era morta e hoje já se percebe o movimento gerado, no sábado, 
no domingo e feriados, com essa movimentação ganha o taxista, o dono de 
restaurante, o artesão que pode vender seu produto e ganha também o 
vendedor ambulante dono de carrinho de confeito, ainda os postos de 
combustíveis e muitos outros. Essa movimentação não é apenas religiosa, 
mas é também cultural e política, por que eles se interessam pela beleza da 
imagem e direcionam recursos para que a cidade possa contar com mais 
infraestrutura. (INFORMANTE, 2011).  

 

O Alto de Sana Rita representa assim como nos afirmou o padre, mais do que 

um espaço religioso para Santa Cruz e também para a movimentação econômica 

por ele citada que foi intensificada no período da festa. Também foi verificado o 

aumento na quantidade de visitantes (figura 19) que chegaram a cidade. 
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Figura 19: Visitantes no Alto de Santa Rita 

 
                                       Fonte: Marluce Silvino, 2011. 

 

Essa fotografia nos mostra os visitante subindo o Alto de Santa Rita no dia 21 

de maio de 2011, denotando o dia de maior movimentação. Os turistas aqui vêm de 

diversas cidades do estado e até de outras regiões do país, cerca de 30% vem do 

sudeste das cidades de São Paulo e Rio de Janeiro e os outros 50% vem da capital 

do estado, Natal e 20% de diversas cidades do interior potiguar. 

Dentre esses turistas 60% estavam visitando a cidade e prestigiando a Festa 

de Santa Rita pela primeira vez e 90% deles tem algum parente ou amigo na cidade. 

Já o meio de hospedagem utilizado por 24% dos visitantes foi a casa de parentes e 

amigos, 12% dos turistas entrevistados se hospedavam em pousadas e hotéis e os 

outros 64% não se hospedaram na cidade, eles vinham em grupos. 

Essas pessoas que vêm em grupos, fretam um transportem e passam apenas 

um dia na cidade, eles são conhecidos como romeiros que vêm até a cidade, visitam 

o Alto e prestigiam apenas a parte religiosa da festa, como as missas e a procissão.   

O principal atrativo que chamou a atenção dos turistas para a cidade 

apresenta-se no gráfico 03.   
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Gráfico 03: Atrativos turísticos que influenciaram a visitação a cidade 

 
 Fonte: Pesquisa de campo, 2011. 

 

A partir do gráfico 03, compreendemos que muitos dos visitantes só vieram a 

cidade para conhecer a estátua e participar dos eventos religiosos. A porcentagem 

que veio em busca dos shows musicais é mínima, em parte isso se justifica também 

pela faixa etária dos turistas, onde a média é de 35 a 70 anos de idade. Em relação 

à importância do Alto para Santa Cruz, todos responderam que isso se reflete 

primeiramente na questão religiosa e principalmente no âmbito da economia.  

No que tange às reclamações sobre o que poderia ser melhorado na 

organização desse espaço turístico religioso, os visitantes apontaram os seguintes 

fatores: o estacionamento que é precário, pois é preciso deixar os transportes antes 

da subida, a sinalização da cidade que ainda apresenta carências quanto a 

localização do Alto, e também a limpeza e a conservação do espaço que deveria ser 

mais acentuada, e afirmam que poderia ser feita a limpeza do local retirando o lixo 

mesmo durante as visitações, porque os visitantes jogam o lixo no chão e ele se 

acumula por todo o dia.  

O meio de transporte utilizado por 15% dos turistas na cidade é o carro 

próprio ou de amigos, já 20% utilizam o serviços de taxistas e 65% não utilizam 

nenhum transporte, pois viajam de ônibus. No que se refere a esse tipo de meio de 

transporte, existem algumas peculiaridades que nós buscamos compreender 

conversando com os motoristas desses veículos.  

95% 

2% 3% 

Atrativo Turístico 
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Visitar Parentes e amigos



108 
 

 
 

Percebemos que a movimentação gerada pelo Alto de Santa Rita perpassa a 

região do Trairi e alcança diversas cidades do Rio Grande do Norte. Para este grupo 

focal entrevistamos os motoristas de vans, ônibus, bestas e demais veículos que 

foram utilizados para transportar os romeiros. Nos dias da festa a quantidade de 

ônibus que chegou a Santa Cruz foi muito intensa, só no dia 21 foi contabilizado até 

às 14 horas 300 ônibus. Como resultado, o estacionamento (figura 20) não 

comportou o número de veículos e estes ficaram parados no meio da subida, outros 

ficaram interrompendo o acesso ao Complexo Turístico, pois foram estacionados em 

diversas ruas do bairro Paraíso, impossibilitando a subida de mais veículos.  

 

Figura 20: Estacionamento dos ônibus no Alto de Santa Rita. 

  
                Fonte: Marluce Silvino, 2011. 

 

Esses motoristas, todos do sexo masculino (tem entre 27 e 61 anos de idade) 

permanecem na cidade apenas o tempo necessário para que os romeiros visitem o 

Santuário. O número de passageiros que são transportados também varia de acordo 

com o tamanho dos veículos, os ônibus chegam a transportar 53 pessoas, enquanto 

que as vans transportam cerca de 16 pessoas. No que se refere ao valor cobrado 

pela viagem, eles afirmam que é estipulador um valor de acordo com o tamanho do 

percurso e os passageiros dividem essa quantia. Isso está exposto na tabela 03. 
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Tabela 03: Valor cobrado pelas viagens de acordo com a distância percorrida.  

Origem da viagem  Quilômetros 

percorridos 

Valor cobrado R$ 

Natal 120  800 

Parnamirim  115  350 

Juarez Tavares (PB) 150  900 

São José de Mipibu  150 700 

Monte das Gameleiras  90 500 

Fonte: Pesquisa de campo, 2011. 

 

Essa tabela identifica alguns dos principais destinos de origem dos visitantes, 

onde a maioria de 70% é da cidade de Natal e os demais 30% se distribuem pelo 

estado e algumas cidades da Paraíba como apontamos na tabela 06.  

Os motoristas ainda nos revelaram as principais dificuldades encontradas por 

eles no que se refere à estadia na cidade: a mais preocupante segundo eles se 

refere ao estacionamento que fica a céu aberto, também a falta de banheiros e 

bebedouros no local, e a falta de fiscalização e sinalização para que possam chegar 

até o Alto de Santa Rita. Outra reclamação apontada foi a falta de estabelecimentos 

de alimentação e que o único existente fica no Alto o que se torna de difícil acesso, 

então eles se alimentam nas barracas, mas reclamam do valor e da falta de 

fiscalização no que se refere a fata de cuidados com a higiene.  

De fato, o único restaurante que existe em todo o Complexo Turístico está 

situado no Alto e segundo a proprietária, a locação do restaurante foi concedida por 

meio de um contrato e o lucro arrecadado no local é o único meio de sobrevivência 

da sua família e dos seus funcionários.  

Dentro do Alto existem ainda duas lojas de propriedade da paróquia, nesses 

locais é feita a comercialização de artigos religiosos como camisetas e imagens de 

santos. Os funcionários que trabalham nessas lojas são voluntários que prestam 

serviços para a igreja e todo o valor arrecadado é revertido para o próprio santuário.  

O comércio é mais acentuado na subida do Alto, onde se concentram os 

ambulantes (figura 21) que vendem diversos produtos como alimentação e bebidas 

e principalmente os artigos religiosos como imagens, camisetas, terços, chaveiros, 

correntes dentre outros.  
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Figura 21: Vendedor ambulante no Alto de Santa Rita. 

 
                      Fonte: Marluce Silvino, 2011. 

 

A porcentagem de vendedores ambulantes que comercializam produtos 

religiosos é de 85%, os outros 15% se distribuem entre os seguintes produtos: 

bebidas e alimentos; bijuterias; brinquedos; e artesanato. A renda mensal varia de 1 

a 4 salários mínimos e a faixa etária varia de 14 a 52 anos. Dos entrevistados 55% 

responderam que comercializam os produtos em outros lugares além do Alto. O 

Valor arrecadado informado durante um dia da festa pelos vendedores de artigos 

religiosos varia de R$ 200 a R$ 1.500, já os vendedores dos outros produtos acima 

citados chegaram a arrecadar entre R$100 a R$ 300.  

Podemos afirmar que a geração de renda por meio da venda desses 

produtos, em sua maioria, retorna para o comércio local por duas razões: a primeira 

porque dos entrevistados 92% são residentes da cidade de Santa Cruz, enquanto 

que os outros 8% se dividem entre pessoas que vão para a cidade no período 

festivo sendo residentes de outras cidades do estado, da Paraíba e do Ceará. Outra 

razão se remete ao fato da maior parte dos produtos serem comprados em Santa 

Cruz como nos evidencia o gráfico 04. 
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Gráfico 04: Origem dos produtos comercializados no Alto. 

  
                     Fonte: Pesquisa de campo, 2011. 

 

O gráfico 04 aponta que 85% dos produtos comercializados no Complexo 

Turístico são buscados em Santa Cruz contra 12% que são oriundos de Natal e 3% 

trazem os produtos de outras cidades, dentre as quais foram citadas, Caicó e 

Fortaleza.  

Os comerciantes ainda demostraram a importância da construção do Alto 

para a comercialização dos seus produtos, onde todos se posicionaram de maneira 

positiva afirmando que o referido espaço, contribuiu para a consolidação do seu 

comércio e ainda revelaram que o valor que é arrecadado é utilizado para a 

sobrevivência da família.  

 Para compreendermos ainda como esse novo espaço construído influencia na 

dinâmica socioeconômica da cidade no período da festa, buscamos a rede hoteleira 

para sabermos se nesse momento festivo a procura por esse serviço foi 

intensificada. 

Dos 10 estabelecimentos de hospedagem (hotel e pousadas) que 

entrevistamos, 4 foram construídos depois da chegada do Alto no período entre 

2009 e 2010.. De acordo com o setor, o número de hotéis e pousadas subiu de 5 

para 16, o que nos leva a perceber que os espaços da cidade também foram 

modificados em virtude da construção do Alto de Santa Rita, onde muitos desses 

espaços foram adaptados, ou seja, eram casa e se tornaram estabelecimentos 

comerciais almejando lucrar com a nova atividade que chegara a cidade. Os hotéis e 
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pousadas da cidade são de pequeno porte, com capacidade para no máximo 20 

quartos e 46 leitos. 

Os proprietários desses estabelecimentos perceberam mudanças antes 

mesmo da inauguração do Alto de Santa Rita, pois essa construção precisou de 

mão de obra especializada, então esses profissionais precisavam ficar na cidade 

durante a semana e se hospedavam nesses lugares.  

No que tange ao período festivo, 100% dos entrevistados responderam que 

todos os quartos e leitos foram ocupados e que os turistas passaram em média dois 

dias hospedados, no sábado e no domingo, nos dias 21 e 22 do mês de maio de 

2011 respectivamente. A faixa etária dos hospedes é acima de 35 anos. Nos dias 

referentes a festa da padroeira todos afirmaram que a tarifa cobrada pelo serviço foi 

diferenciada, o aumento variou entre 20% a 50% a mais em comparação com os 

outros períodos. 

Apesar de todos terem respondido que na Festa de Santa Rita os quartos 

formam ocupados e que houve crescimento no número de estabelecimentos de 

hospedagem, os proprietários afirmam que na maior parte do tempo, não recebem 

um número de hóspedes considerável e que a procura é mais relevante no que 

tange aos restaurantes. Grande parte desses estabelecimentos também oferece o 

serviço de restaurantes e revelam que nesse caso, a busca é mais acentuada nos 

finais de semana.  

Isso em parte se justifica pelo fato de que uma das características desse tipo 

de turismo é a romaria como já abordamos anteriormente, e a analise dos nossos 

dados revela essa verdade, onde exceto no período da festa, a visitação se 

caracteriza pela permanência dos visitantes de apenas um dia, por isso não 

procuram os meios de hospedagem, mas por sua fez buscam os estabelecimentos 

para consumir o serviço de restaurante.  

Dentre as reclamações elencadas por esse setor as principais são: falta de 

espaços de lazer; precária infraestrutura urbana, como calçamentos e iluminação; 

falta de eventos que impulsionem o turismo local, valorizando a cultura e a história 

do lugar; e falta de atrativos que façam com que o visitante permaneça na cidade. 

Alegam ainda que não adianta ter um espaço tão importante para o turismo como o 

Alto de Santa Rita se não houver um planejamento para aproveitar melhor esse 

potencial.  
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E assim como realizamos em Caicó na Festa de Santana, em Santa Cruz na 

Festa de Santa Rita buscamos descobrir a opinião dos residentes sobre esse novo 

espaço implantado na cartografia urbana na cidade. Dentre os entrevistados todos 

responderam que o Alto de Santa Rita trouxe benefícios para a cidade, 

principalmente no âmbito socioeconômico. Entretanto demostram insatisfação em 

relação à infraestrutura da cidade e apontam problemas nas áreas de segurança, da 

saúde e da educação.  

Eles apontam que o poder público poderia investir mais na cidade, nos 

aspectos estruturais e turísticos, pois não adianta ter um espaço como o Complexo 

Turístico se não houver o planejamento para que a atividade se desenvolva. Os 

próprios moradores revelam que além de algumas festas como a da padroeira, as 

festas juninas e o Motofest, a cidade não tem outros eventos que possam atrair 

visitantes. 

Em relação aos moradores do bairro Paraíso que fica na entrada da subida 

que dá acesso ao Complexo Turístico, (para se chegar até esse espaço o visitante 

percorre a cidade, passando pelo referido bairro) evidenciaram que nenhuma obra 

de melhoria para essa população foi realizada com a chegada do Alto. 

O bairro do Paraíso é o que apresenta os maiores índices de criminalidade e 

pobreza do município, onde parte dos moradores sobrevive por meio dos programas 

assistencialistas do governo. Mesmo assim nada foi modificado, então o espaço é 

visto apenas como um corredor que dá acesso ao espaço turístico. Eles revelam que 

o Alto trouxe melhorias na qualidade de vida dos mesmos à medida que podem 

utilizam o espaço para vender lanches, bebidas dentre outros produtos, mas no que 

tange as ações do poder público nada foi modificado. 

Então percebemos que Santa Cruz ao construir o Alto de Santa Rita busca se 

afirmar enquanto destino turístico do estado e isso se confirma pelos dados que 

apresentamos, mas as pessoas que vêm visitar o Alto e a cidade parecem que ficam 

a parte nesse processo. Talvez por ser ainda muito recente a cidade não tenha 

conseguido por meio do poder público e dos planejadores de turismo se afirmar 

enquanto cidade turística, ela por hora é a cidade onde se localiza o lugar turístico. 

 Contudo não podemos desconsiderar a dinâmica gerada com a construção 

do Alto. Mesmo nossa pesquisa sendo realizada na festa, percebemos que durante 

todo o ano a visitação nos finais de semana é intensa. Porém, é na festa da 
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padroeira, o momento em que o Alto se consolida enquanto um lugar turístico e isso 

se reflete pela procura dos restaurantes, dos hotéis, dos vendedores ambulantes 

provocando uma dinâmica econômica diferente na cidade.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O turismo é uma atividade que utiliza os objetos espaciais e os produz 

também. Por ser uma atividade econômica o turismo cria territórios destinados ao 

lazer, então para que isso ocorra se faz preciso um espaço reorganizado, com 

infraestrutura, para receber os visitantes. 

O turismo enquanto elemento transformador de espaços tem nesse processo 

de construção/reconstrução do lugar turístico o Estado como precursor. O Estado 

cria políticas públicas para que o turismo possa se desenvolver. Podemos identificar 

como exemplos o processo de transformação pelo qual a Ilha de Santana, em Caicó 

passou, e da mesma forma o Alto de Santa Rita em Santa Cruz, onde esses 

espaços foram (re) valorizados pelo seu conteúdo histórico.  

A Ilha de Santana por ser considerada Patrimônio da cidade chamou atenção 

da atividade turística que se utilizou do seu valor simbólico remodelando seu espaço 

no intuito de transformá-la no Complexo Turístico Ilha de Santana. Com a realização 

desse feito a arquitetura da Ilha foi suntuosamente refeita, com o surgimento de um 

Parque Temático. 

O Complexo que foi edificado situa a maioria dos eventos festivos da cidade, 

como a Festa da Padroeira e também o Carnaval, sendo estas as festas de maior 

relevância da cidade, chegando a receber muitos turistas que movimentam o lugar 

durante os dias festivos e garantindo um bom fluxo de capital, ocasionado pelos 

empregos temporários. 

Já em relação à Santa Cruz, o turismo por meio dos diversos agentes 

produtores dessa atividade, buscou a valorização da cultura local, através de um 

aspecto bem peculiar, a religiosidade. Nesse contexto o poder público local 

juntamente com a Igreja, edificou por meio dos investimentos do governo federal, a 

estátua de Santa Rita de Cássia onde antes se localizava o Monte Carmelo. 

Percebemos a partir dos dados que esse novo espaço redimensiona a dinâmica 

econômica da cidade, pois atrai turistas que vão conhecer esse monumento 

religioso. Isso ocasiona um fluxo de pessoas que passam a consumir diversos 

produtos no local, como alimentos e bebidas, além de comprarem imagens de 

santos e outros artigos religiosos. Então se observa que os moradores da cidade 



116 
 

 
 

têm mais uma fonte de renda à medida que utilizam o novo espaço para 

comercializarem esses produtos.  

Nas duas cidades em questão, o turismo se revela como agente 

transformador do lugar, pois em virtude da construção desses novos espaços, outros 

locais também surgiram, como restaurantes, pousadas, dentre outros. Como já 

apontamos é no período das festas que esses espaços, tanto em Santa Cruz, como 

em Caicó se tornam mais dinâmicos.  

Entretanto, existem algumas problemáticas como a falta de infraestrutura, 

como sinalização, transporte público, que é muito incipiente. Nessas cidades os 

únicos meios de transporte utilizado por aqueles visitantes que não têm carro 

próprio, são os taxistas e os moto-taxistas. A falta de infraestrutura básica para 

higiene como banheiros públicos e depósitos de lixo nos momentos festivos é outro 

problema.  

As dificuldades são inúmeras, mas considerando a importância que o 

Complexo Turístico Ilha de Santana e o Complexo Turístico Religioso Alto de Santa 

Rita assumem na organização espacial dessas cidades e, ainda, as repercussões 

desses objetos espaciais sobre as suas economias, é possível afirmar que, as 

políticas públicas direcionadas ao turismo no interior do Estado, se mostraram 

relevantes. A importância dessas políticas se dá por meio da viabilização da 

construção desses espaços. Mas, no que tange a continuidade, o planejamento que 

é um fator fundamental para o desenvolvimento do turismo, essas cidades ainda 

caminham devagar.  

Mesmo Caicó já sendo considerado um dos roteiros turísticos do Estado, a 

cidade não consegue se destacar além dos períodos das grandes festas. Por sua 

vez, Santa Cruz mesmo como a movimentação gerada pela chegada dos romeiros e 

toda a expectativa que se gerou em torno da construção do Alto de Santa Rita, 

também não são caracteriza como uma cidade turística falta iniciativas que possam 

de fato atrair a atenção dos romeiros para explorarem e permanecerem na cidade. 

Por fim, percebemos que muitas vezes o turismo é visto como uma alternativa 

para sanar os problemas econômicos, e desse modo, todas as cidades anseiam se 

tornarem turísticas, mas, isso é uma esperança condicional, porque na realidade 

muitas dessas cidades não conseguem se firmar enquanto destino turístico.  
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O turismo é uma atividade que de acordo com Coriolano se revela por meio 

da contradição, às vezes pode ser uma saída para os problemas econômicos, mas 

em outras pode ser um problema. É competência das localidades que pretendem se 

inserir nessa atividade realizarem o planejamento pensando em formas de como 

fazer com que esse turismo seja de fato consolidado e que isso represente 

melhorias tanto na economia local, como também na vida dos residentes do lugar 

turístico. Não basta construir monumentos se na maior parte do tempo eles ficarem 

inutilizados, servindo apenas para a população isso faz com que o lugar construído 

para ser turístico perca sua caracterização e se torne mais um dos espaços de lazer 

que a cidade possui.  

Em relação a isso percebemos também que a maioria dos espaços que são 

ditos turísticos nas cidades abordadas, na verdade não exercem essa função. Na 

maior parte dos casos são espaços de utilidade para a população e o poder público 

investe orçamentos na reforma desses espaços com o argumento de que são 

turísticos. Não estamos aqui defendendo que os espaços citadinos não precisam ser 

reformados, mas, sim que eles precisam ser dinâmicos e atrativos para os visitantes. 

É inútil se construir e divulgar espaços como turísticos se eles não se caracterizam 

assim. 

Por fim, concluímos que as cidades analisadas não são turísticas, mas se 

organizam em um determinado momento, seja nas festas em Caicó ou no final de 

semana em Santa Cruz, como centros receptores de turistas e isso provoca algumas 

mudanças que não são tão impactantes como em outros municípios em que o 

turismo é uma das principais fontes econômicas. No entanto são modificações que 

chamam atenção para se compreender como esse fenômeno se insere, e modifica a 

dinâmica urbana dessas cidades.  
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