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RESUMO 

 

A Área de Proteção Ambiental de Jenipabu foi criada pelo Decreto nº 12.620/95, 

abrangendo as praias de Redinha Nova, Santa Rita e Jenipabu e as comunidades de 

Campina, no município de Extremoz, e um fragmento da comunidade da África, no 

município de Natal. Essa unidade de conservação foi criada no contexto de expansão da 

atividade turística no Rio Grande do Norte, na década de 1990, no qual os investimentos 

do PRODETUR possibilitaram a instalação de equipamentos infraestruturais, 

principalmente, na Via Costeira e na Praia de Ponta Negra, em Natal, inserindo-a na rota 

do turismo de sol a mar do Nordeste brasileiro. Nesse contexto, a praia de Jenipabu, em 

Extremoz, tornou-se um dos principais pontos turísticos para quem visita o município de 

Natal, em virtude dos elementos naturais de sua paisagem, o seu campo dunar, onde é 

oferecido aos turistas o passeio de buggy. Em dezembro de 1994, o excesso de passeios 

de buggy realizado nessas dunas levou o IBAMA a interditar o seu acesso aos bugueiros 

para realização de estudo ambiental. Essa medida resultou na criação da APAJ, em 1995, 

com o objetivo de ordenar o uso e ocupação do solo para proteger os seus ecossistemas, 

sobretudo o das dunas, da atividade turística desordenada. Tendo em vista esse contexto, 

esta dissertação tem como objetivo analisar o processo de criação da APAJ e as 

transformações no espaço geográfico de suas praias, Redinha Nova, Santa Rita e 

Jenipabu, a partir do processo de materialização da atividade turística, bem como suas 

implicações para os seus moradores. Para esse fim, este trabalho traz uma discussão sobre 

as correntes ambientalistas que desenvolveram-se na porção ocidental do globo terrestre, 

com enfoque na necessidade de normatizar pequenas áreas do território nacional em 

unidades de conservação, e uma análise das políticas públicas que possibilitaram a 

implementação do turismo na APAJ, bem como as leis e os decretos que regem o seu 

processo de criação e gestão. Utilizando-se da teoria dos circuitos da economia urbana de 

Santos (2008), para analisar o território usado pelo turismo nas praias da Redinha Nova, 

Santa Rita e Jenipabu, evidenciando a sua relação de dependência com o território usado 

pelo circuito superior na Via Costeira e na Praia de Ponta Negra e a sua influência no 

processo de urbanização da APAJ. Finaliza-se com a análise da influência da 

materialização do turismo nas transformações das formas existenciais de ser-no-espaço e 

de ser-do-espaço das praias de Santa Rita e Jenipabu em cada situação geográfica da 

APAJ entre as primeiras décadas do século XX até o ano de 2014. O trabalho de campo 

foi realizado entre os anos de 2012 e 2014, por meio de ações de entrevistas qualitativas 

com os moradores mais antigos das praias de Santa Rita e Jenipabu, entrevistas com 

questionário estruturado com os comerciantes da APAJ e coleta de pontos GPS do 

comércios, identificando e mapeando o território usado pelo circuito inferior nas praias 

de APAJ. 

 

Palavras-chave: APAJ. Território usado. Circuitos da economia urbana. Situação 

geográfica. Totalidade em movimento. 
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ABSTRACT 

 

The Área de Proteção Ambiental de Jenipabu was created by Decreto 12,620/95, covering 

the beaches of Redinha Nova, Santa Rita and Jenipabu and Campina communities in the 

municipality of Extremoz, and Africa community fragment, in Natal. This protected area 

was created in the context of expansion of tourism in Rio Grande do Norte, in the 1990s, 

in which PRODETUR investments made possible the installation of infrastructure 

equipment, mainly in the Via Costeira and Ponta Negra beach in Natal by inserting it in 

the sun and sea tourism route to Northeast Brazil. In this context the beach Jenipabu in 

Extremoz, became one of the main attractions for those visiting Natal, due to the natural 

elements of its landscape, its dune field, which is offered to tourists the buggy ride. In 

December 1994 the excess buggy rides held in these dunes led to IBAMA ban their access 

to buggy for carrying out environmental study. This measure resulted in the creation of 

APAJ in 1995 with the goal of ordering the use and occupation to protect its ecosystems, 

especially the dunes, the disordered tourism. Given this context, this work aims to analyze 

the process of creating the APAJ and changes in the geographic space of its beaches, 

Redinha Nova, Santa Rita and Jenipabu, from the materialization of tourism process, as 

well as their implications for its residents. To this end, this paper presents a discussion of 

environmental currents that developed in the western portion of the globe, focusing on 

the need to regulate small areas of the national territory in protected areas, and an analysis 

of public policies that enabled the implementation tourism in APAJ as well as the laws 

and decrees governing the process of creation and management. Using the theory of 

circuits of urban economy of the Santos (2008) to analyze the territory used by tourism 

on the beaches of  Redinha Nova, Santa Rita and Jenipabu, showing their dependent 

relationship with the territory used by the upper circuit on the Via Costeira and in the 

Ponta Negra beach and its influence on the APAJ urbanization process. Ending with the 

analysis of the influence of the materialization of tourism in the transformation of stocks 

ways of being-in-space and space-be of the Santa Rita and Jenipabu beaches in each 

geographical situation of APAJ among the first decades of the twentieth century to the 

2014. Fieldwork was conducted between 2012 and 2014, performing actions of 

qualitative interviews with older residents of Santa Rita and Jenipabu beaches, interviews 

with structured questionnaire with merchants of APAJ and collecting GPS points trades, 

identifying and mapping the territory used by the lower circuit in APAJ beaches. 

 

Keywords: APAJ. Used territory. Circuits of the urban economy. Geographical situation. 

Totality in motion. 
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INTRODUÇÃO 

A Área de Proteção Ambiental de Jenipabu (APAJ) foi criada pelo Decreto nº 

12.620, em maio de 1995, abrangendo em seu território as praias de Redinha Nova, Santa 

Rita e Jenipabu e as comunidades de Campina, no município de Extremoz, e um 

fragmento da comunidade da África, no município de Natal, abrangendo “[...] uma 

superfície aproximada de 1.739 ha e um perímetro de 19,6 km” (NASCIMENTO; 

FERNANDES, 2010, p. 151), conforme mostra o Mapa 01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essa unidade de conservação (UC) foi criada no contexto da expansão da 

atividade turística no Rio Grande do Norte, em especial a que estava sendo desenvolvida 

no litoral de sua capital Natal, onde os investimentos propiciados pela política pública do 

PRODETUR possibilitaram a instalação de equipamentos infraestruturais, 

principalmente, na Via Costeira e na Praia de Ponta Negra, inserindo essa capital na rota 

do turismo de sol a mar do Nordeste brasileiro. 

Apesar da capital do estado ser a principal privilegiada pelos investimentos 

turísticos, tanto públicos quanto privados, essa atividade não ficou restrita aos limites 

municipais de Natal, ela agregou outras áreas litorâneas próximas à capital, 

MAPA 1 – Localização da APAJ, 2014 

Fonte: elaborado pelo autor, 2014. 
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principalmente a de seus municípios vizinhos, Parnamirim, ao sul, e Extremoz, ao norte, 

a e outras praias um pouco mais distantes, como a praia de Pipa, no município Tibau do 

Sul, distante 90 quilômetros da capital do estado do Rio Grande do Norte. 

Nesse contexto, o litoral de Extremoz destaca-se pela praia de Jenipabu, a qual 

tornou-se um dos principais pontos turísticos do estado. O atrativo turístico nessa praia 

fica por conta dos elementos naturais de sua paisagem, especialmente pela formação do 

seu campo dunar, onde passa a ser oferecido aos turistas um serviço que simboliza a 

atividade turística no estado, o passeio de buggy. 

O buggy é um veículo adaptado para andar nas dunas, sendo construído, 

originalmente a partir de chassis e motores de outros veículos, geralmente da marca 

Volkswagen. No Rio Grande do Norte, o principal fabricante é a Selvagem, que utiliza 

chassis de fabricação própria, autorizada pelo Departamento Nacional de Trânsito 

(DENATRAN), e motor Volkswagen1. Os buggy Selvagem são os mais utilizados pelos 

bugueiros que oferecem passeios turísticos pelas dunas de Jenipabu e no litoral do estado 

como um todo.  

Em dezembro de 1994, o excesso de passeios de buggy realizado nas dunas de 

Jenipabu levou o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Renováveis (IBAMA) 

a interditar o acesso dos bugueiros às dunas para a realização de estudo ambiental no 

ecossistema das dunas de Jenipabu, conforme consta no Decreto nº 19.139/06, da criação 

do conselho gestor da APAJ. 

Essa medida resultou na criação da APAJ no ano seguinte, com o objetivo de 

ordenar o uso e ocupação do solo, visando proteger os ecossistemas dessa área, sobretudo 

o das dunas, da atividade turística desordenada, para garantir a existência desse atrativo 

turístico potiguar. Em suma, a criação da APAJ tem na essência do seu objetivo central 

de proteger esse espaço do turismo desordenado para a realização de um turismo 

regulamentado. 

A atividade turística realizada na praia de Jenipabu resultou na normatização do 

território, transformando esse espaço geográfico em função dessa atividade, 

regulamentando a praia e seu entorno em uma unidade de conservação e transformando 

o seu território em função dessa atividade, modificando desde a configuração territorial 

dessas praias à forma de existir de seus moradores. 

                                                 
1 Segundo informações no sítio do fabricante Selvagem <http://www.selvagembuggy.com.br/>. Acesso em: 

25 dez. 2014. 
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Dado esse contexto, o presente trabalho tem como objetivo central analisar o 

processo de criação da APAJ e as transformações no espaço geográfico das praias que 

compõem essa unidade de conservação, Redinha Nova, Santa Rita e Jenipabu, a partir do 

processo de materialização da atividade turística, bem como suas implicações para os seus 

moradores. 

A análise do processo de criação da APAJ tem como objetivos específicos 

identificar e analisar as correntes teóricas que justificam a criação de unidades de 

conservação no território e as políticas públicas que possibilitaram a criação e a 

implementação da atividade turística nessa UC. 

As A análise das transformações no espaço geográfico das praias da Redinha 

Nova, Santa Rita e Jenipabu, em Extremoz, a partir da atividade turística, têm como 

objetivos específicos analisar o processo de implementação dessa atividade nessas praias, 

a partir do território usado pelo circuito inferior do turismo e a sua relação de dependência 

com o território usado pelo circuito superior do turismo na Via Costeira e na praia de 

Ponta Negra, em Natal. 

Tendo em vista as implicações geradas pela implementação da atividade turística 

nas praias da APAJ para os seus moradores o presente trabalho têm como objetivos 

específicos analisar as diferentes situações geográficas materializadas nessas praias antes, 

durante e depois do processo de criação dessa UC e o território usado em cada uma dessas 

situações geográficas nas praias de Santa Rita e Jenipabu. 

A partir desses objetivos, esta dissertação tem busca analisar as situações 

geográficas em movimento nas praias da APAJ, transitando entre as ideologias 

ambientais, presentes no discurso de criação da APAJ, e o território usado pelo circuito 

inferior do turismo. 

No primeiro capítulo, APAJ: construção do objeto de estudo, são abordados os 

elementos teóricos que estruturam as discussões desenvolvidas neste trabalho, partindo 

de concepções universais da epistemologia geográfica à realidade particular do objeto de 

estudo em questão, finalizando o capítulo com uma breve apresentação da metodologia 

empírica utilizada para articular as análises desenvolvidas nos capítulos posteriores. 

No segundo capítulo, Ideologias ambientais e a invenção da APAJ, busca-se 

identificar e analisar a correntes ambientalistas elaboradas na porção ocidental do globo 

terrestre que criaram as diretrizes para a normatização de pequenas áreas do território 

nacional em unidades de conservação. Nesse capítulo, também busca analisar as políticas 
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públicas que possibilitaram a implementação do turismo na APAJ e as leis e decretos que 

regem o processo de criação e gestão dessa UC. 

No terceiro capítulo, O território usado nas praias da APAJ: o turismo na vitrine 

do circuito superior e o circuito inferior no outro lado da vitrine, utiliza-se da teoria dos 

circuitos da economia urbana de Milton Santos para analisar o território usado pelo 

turismo nas praias da Redinha Nova, Santa Rita e Jenipabu, evidenciando sua relação de 

dependência com o território usado pelo circuito superior na Via Costeira e na Praia de 

Negra, além de analisar a consequência dessa relação dialética no processo de 

urbanização da APAJ. 

No capítulo quatro, Situações em movimento nas praias da APAJ, busca analisar 

as formas existenciais de ser-no-espaço e de ser-do-espaço das praias de Santa Rita e 

Jenipabu em cada situação da APAJ. A delimitação do recorte temporal de cada situação 

foi feita a partir da metodologia da periodização, na qual foram elencados três períodos, 

abrangendo as primeiras décadas do século XX até o ano de 2014. 

A discussão teórica desenvolvida nesta dissertação está estruturada, 

principalmente, no diálogo entre Santos (1977, 1986, 1997, 2004, 2008, 2012a, 2012b, 

2012c, 2012d), Santos e Silveira (2008), Silveira (1999, 2002, 2006, 2007, 2010), Sartre, 

(2003, 2012, 2013), Gomes, (2010a), Cruz (1999, 2003, 2005) e Furtado (2005, 2007), 

entre outros autores.  

O trabalho de campo foi desenvolvido entre os anos de 2012 e 2014, período em 

que foram realizadas entrevistas qualitativas com os moradores mais antigos das praias 

de Santa Rita e Jenipabu, com o objetivo de conhecer as situações pretéritas à criação da 

APAJ, totalizando doze entrevistados, oito em Santa Rita e quatro em Jenipabu; 

entrevistas com questionário estruturado2 com os comerciantes da APAJ e coleta de 

pontos de Global Positioning System (GPS) dos comércios para identificar e mapear o 

território usado pelo circuito inferior nas praias de APAJ, totalizando noventa e seis 

entrevistas entre as praias de Redinha Nova, Santa Rita e Jenipabu; visitas de campo, com 

o objetivo de analisar a estrutura do espaço geográfico das praias da APAJ, sendo 

realizado um amplo registro fotográfico dessas praias, totalizando 392 fotografias, 

algumas delas apresentadas no decorrer deste trabalho. 

                                                 
2 Ver Apêndice C. 
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1 APAJ: CONSTRUÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO  

A Área de Proteção Ambiental de Jenipabu (APAJ) está situada na faixa 

litorânea entre os municípios de Natal e Extremoz e foi criada pelo Decreto estadual nº 

12.620/95, com os objetivos de ordenar o uso, proteger e preservar os ecossistemas 

presentes na área instituída. 

Desde a sua criação, alguns trabalhos acadêmicos abordaram diretamente a 

APAJ como lócus central da discussão, entre os quais destacam-se: as dissertações 

“Análise e monitoramento geoambiental na praia de Genipabu, Extremoz/RN” (LIMA, 

2011), do Programa de Pós-Graduação em Geografia, da UFRN; “Conservação dos 

invertebrados em área de proteção ambiental litorânea no Nordeste do Brasil: 

contribuições da educação ambiental para a sustentabilidade” (SILVA, 2012); e a 

“Estudos das percepções ambientais e de ações educativas promotoras da biodiversidade 

em unidade de conservação no Rio Grande do Norte” (NASCIMENTO, 2011), ambas do 

Programa Regional de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente, da UFRN. 

Embora com objetivos específicos diferentes entre si, ambas as dissertações 

partilham de uma finalidade em comum, produzir conhecimentos acerca da realidade 

ambiental dos ecossistemas da APAJ. A primeira está preocupada com a dinâmica 

ambiental da praia de Jenipabu e as influências negativas causadas a esse ecossistema 

pela ação antrópica. A segunda busca, por meio do desenvolvimento da percepção 

ambiental dos alunos das escolas situadas na APAJ a conservação da fauna local, 

principalmente a dos invertebrados, que estão ameaçados devido à ação antrópica. A 

terceira, igualmente à anterior, busca, por meio da ações educativas desenvolvidas com 

os alunos das escolas das APAJ desenvolver a consciência ambiental dos estudantes face 

a necessidade de preservação da biodiversidade da APAJ, em virtude da ameaça da ação 

antrópica. 

A produção de conhecimento acerca das questões ambientais em unidades de 

conservação é de grande importância para a sociedade, porém, também faz-se necessário 

questionarmos sobre as questões sociais materializadas no espaço geográfico. Nessa 

perspectiva, há poucos trabalhos realizados sobre a APAJ que buscam apreender a 

interconexão dos elementos normativos do território e a sua relação com os seus 

moradores, que procure entender a origem dos processos que resultaram em sua atual 

configuração territorial dessa área de proteção ambiental e de que forma tais processos 

modificaram o território usado nas comunidades que a compõem, ou seja, as que estão 
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localizadas na praias de Redinha Nova, Santa Rita e Jenipabu e na comunidade rural de 

Campina. 

Até o final dos anos 1980, essas praias, que hoje fazem parte da APAJ, viviam 

praticamente isoladas dos grandes núcleos urbanos, seus moradores tiravam seu sustento 

do mar, a partir da pesca realizada em jangadas, e na sua hinterlândia, na qual realizavam 

atividades agrícolas de subsistência. No entanto, a partir do processo de reestruturação 

produtiva do Rio Grande do Norte, em especial de sua capital Natal, na transição da 

década de 1980 para 1990, o qual colocou o litoral potiguar na rota do turismo de sol e 

mar nacional e internacional, a relação dessas praias com o resto do mundo passou a 

mudar. 

Assim, o que antes era uma área de ostracismo econômico passou a entrar no 

processo de valoração fundiária por meio da atividade turística realizada na capital, uma 

vez que esse processo tornou a praia de Jenipabu, em Extremoz, um dos principais 

destinos turísticos do estado do Rio Grande do Norte.  

Dada essa realidade, o presente capítulo tem como finalidade a construção do 

objeto de estudo, com o objetivo de articular o objetivo central e os objetivos específicos 

desta dissertação. Essa construção utiliza-se da epistemologia geográfica, tecendo breves 

diálogos sobre o método geográfico por meio das discussões sobre o conceito de espaço 

geográfico, território e a categoria analítica do território usado, estruturando a base teórica 

dos capítulos posteriores e da dissertação como um todo. 

1.1 ESPAÇO GEOGRÁFICO: ESPAÇO DO GEÓGRAFO 

A partir da sistematização dos conhecimentos em ciência no século XIX, cada 

cientista foi classificado de acordo com a porção que lhe cabia, nesse cenário positivista 

o que veio ser ciência geográfica também ganhou o seu espaço na ciência moderna. 

Na obra Geografia e Modernidade, Gomes (2010b) faz um importante resgate 

epistemológico acerca da herança intelectual que permitiu a constituição da geografia 

moderna estruturada a partir de duas matrizes de pensamentos oriundas da Grécia Antiga, 

a primeira ligada a Ptolomeu, de caráter cosmográfico, associadas à metodologia 

matemática-cartográfica, a segunda associada ao pensador Estrabão, de caráter 

corográfico e associadas à metodologia histórico-descritiva3. 

                                                 
3 Para aprofundamento nesse assunto, recomenda-se a leitura da segunda parte da obra Geografia e 

modernidade, de Paulo Cesar da Costa Gomes, e Filosofia y ciência en la geografia contemporânea, de 

Horácio Capel. 
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Com o alvorecer da ciência geográfica, “[...] uma das primeiras tarefas da 

geografia moderna foi a reatualização desses conhecimentos, ajustando às exigências do 

discurso científico” (GOMES, 2010b, p. 127). Porém, essa missão era de alto custo e 

envolvia uma gama de profissionais altamente qualificados. Sobre esse contexto, Vidal 

de La Blache reconhece, em sua Aula Inaugural do Curso de Geografia, que os grandes 

trabalhos geográficos até então são resultados de trabalhos coletivos e grandes 

associações  

[...] que somente os Serviços de Estado podem empreender. No século 

XVIII, foi graças à Academia de Ciências, ao Observatório de Paris e à 

Sociedade Real de Londres que o mapa do mundo pôde ser fixado em 

suas grandes linhas. Foi necessário, em nossos dias, mais de cinquenta 

anos de trabalho e a colaboração de quase oitocentos empregados ou 

artistas, para o êxito das 273 folhas topográficas da França (LA 

BLACHE, 2012, p. 73). 

 

O interesse dos Estados imperialistas europeus estava muito mais centrado na 

necessidade expansionista da geopolítica desses países do que na produção de 

conhecimento a serviço de toda humanidade, conforme destacado por Capel (1981, p. 

173), ao afirmar que “a geografia se converteu desde a segunda metade do século XIX 

em uma ciência a serviço dos interesses imperialistas dos países europeus”, sobretudo na 

produção de conhecimento sobre as colônias e outras áreas de exploração, sendo criado 

“[...] centros de estudos dedicados à investigação dos países ultramarinos” (ibidem). 

Os geógrafos e seus trabalhos tinham um papel fundamental na ordem mundial 

do século do imperialismo industrial, essa característica foi criticada por Yves Lacoste, 

em 1976, no livro A Geografia: isso serve, em primeiro lugar, para fazer guerra, no qual 

ressalta que “[...] o espaço que é o domínio estratégico por excelência, o lugar, o terreno 

onde se defrontam as forças em presença [...]” (LACOSTE, 2011, p. 136), e que “o 

geógrafo deve lembrar constantemente que a geografia é um saber estratégico, e que um 

saber estratégico é perigoso” (ibidem, p. 164). Dessa forma, o geógrafo deve assumir a 

responsabilidade de seus escritos, pois, a neutralidade da ciência abre margem para 

perpetuação das contradições opressoras existentes na sociedade. 

Com essa obra Lacoste consegue evidenciar a característica clássica da ciência 

geográfica a serviço da burguesia imperialista do século XIX, além de desmascarar a 

inocência política dos geógrafos da new geography, que insistiam na neutralidade política 

de seus trabalhos. 

Se todo conhecimento geográfico é estratégico, não importa se o trabalho é 

construído de maneira neutra politicamente, já que o emprego dos resultados dessas 
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pesquisas geográficas não será utilizado sem intenção política. Ao contrário, poderá estar 

a serviço dos dirigentes de classe, no contexto da geografia clássica, perpetuar o processo 

de dominação dos países industrializados sobre os demais países do mundo. 

O paradigma geográfico que segue a geração pioneira da Geografia Radical, no 

qual está inserido o referido livro de Lacoste, desperta um incômodo na academia, ao se 

aproximar do pensamento marxista, pois evidencia o nível de responsabilidade social dos 

geógrafos e seus trabalhos frente às desigualdades sociais enraizadas no espaço 

geográfico em decorrência do modo de produção capitalista. 

As futuras gerações de geógrafos conviveram e ainda convivem com o peso 

dessa responsabilidade sobre seus trabalhos. Nesse sentido, Lacoste (2011, p. 164) 

adverte que  

 

O geógrafo deveria, portanto, se perguntar para que pode servir e em 

que contexto político se inscreve a pesquisa que ele empreende ou que 

lhe pedem para empreender, ele deveria mesmo recusar, ao menos 

recusar dar a conhecer os resultados, nos casos em que, manifestamente, 

os dados que ele fornece servem para espoliar ou arrastar uma 

população, em particular, aquela que ele estudou. 

 

O trabalho geógrafo é uma arma, resta à escolha moral do geógrafo escolher 

contra quais grupos de interesses será destinado à força de seus escritos, podem servir 

para espoliar dada população, ou, conforme o comentário de Moreira (2007, p. 62) sobre 

a obra de Lacoste: “[...] a geografia, através da análise do arranjo do espaço, serve para 

desvendar máscaras sociais. É nossa opinião por detrás de todo arranjo social estão as 

relações, que nas condições históricas do presente são relações de classes”. 

Neste trabalho, pretende-se analisar o arranjo espacial, o espaço geográfico da 

APAJ, identificando as contradições espaciais estruturadas no território a partir da 

normatização e materialização do turismo, com o objetivo de desvendar as máscaras 

sociais por trás desses processos. Pois, na divisão social do trabalho, essa função é o 

espaço do geógrafo no espaço geográfico. 

1.1.1 Totalidade em Movimento  

A análise do espaço geográfico é o espaço de atuação que cabe ao geógrafo na 

divisão social do trabalho, porém, se “[...] há tantas geografias quanto geógrafos” 

(SANTOS, 2012a, p.18), ou seja, não há apenas uma noção espaço geográfico, mas 

várias. No entanto, esse heterônimo de definições sobre o espaço não é benéfico para a 

epistemologia geográfica, pois essa pluralidade tornou-se uma fragilidade da ciência 
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geográfica, deixando confuso o espaço do geógrafo, no que diz respeito ao seu ofício 

perante a sociedade. 

A crítica a essa pluralidade de geografias esteve presente no conjunto da obra do 

professor Milton Santos, que, ao longo de seus trabalhos, buscou construir uma ciência 

geografia estruturada na análise de seu objeto, o espaço geográfico. 

O contexto inicial das principais obras de Milton Santos remonta às décadas de 

1960 e 1970, período em que se inicia movimento epistemológico na Geografia que 

buscou renovar essa ciência pela crítica ao pensamento neopositivista, que fundamentava 

a new geography, no qual ocorre a aproximação com o método marxista. As obras desse 

autor foram fundamentais nesse processo de ruptura de paradigma, sobretudo no que diz 

respeito à análise do espaço geográfico dos países subdesenvolvidos. 

Outros autores contemporâneos ao geógrafo brasileiro também foram 

fundamentais a esse movimento, entre eles cabe destacar os trabalhos desenvolvidos na 

França, tendo como referência a obra Geografia Ativa, de Pierre George, Yves Lacoste, 

Bernard Kayser e Raymond Guglielmo, publicada em 1966 e, posteriormente, A 

Geografia isso serve, em primeiro lugar, para fazer guerra, de Yves Lacoste, publicada 

originalmente em 1976; na Itália, Marxismo e Geografia, publicada em 1974, por 

Massimo Quaini; e na Inglaterra, Justiça social e a Cidade, de David Harvey, publicado 

em 1973. 

A geografia nova4 situa o foco da análise geográfica no espaço geográfico, 

conceito que ao longo da obra de Milton Santos pode ser definido como um conjunto de 

sistemas de ações indissociável dos sistemas de objetos. Esse conjunto, por sua vez, é 

formado por formas e funções que estruturam o espaço, e que estão em constante 

movimento de produção e reprodução no tempo, a partir de processos sociais. 

Essa concepção do espaço afasta da análise o dualismo na interpretação 

geográfica, no qual tínhamos, de um lado o homem e no outro o meio, como “[...] 

resultado de uma interação entre o homem e a natureza bruta [...]”, ou ainda enquanto 

uma soma de partes, um “[...] amálgama formado pela sociedade de hoje e o meio 

ambiente” (SANTOS, 2012d, p. 30). 

Porém a relação entre espaço e sociedade não ocorre de modo separado, mas sim 

simultaneamente, existindo numa relação indissociável da humanidade com o mundo, 

entre objetos e ações. Nessa relação há “[...] a natureza e a sociedade, mediatizadas pelo 

                                                 
4 Fazendo referência à renovação do pensamento geográfico, em contradição a new geography (do inglês 

nova geografia). Sobre esse assunto, ver Por uma geografia nova, de Milton Santos. 
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trabalho” (ibdem, p. 30). As formas que compõem a natureza e a sociedade enquanto 

objetos, de origem natural e social, e o trabalho as funções que animam os objetos 

enquanto ações premeditadas pelo pensamento, uma vez que o “[...] trabalho representa 

o ato de objetivação da essência humana, e assim produz o mundo (meio) e ao homem 

em sua humanidade” (MARTINS, 2007, p. 46).  

Sobre a objetividade da ação, está só pode ser atribuída ao homem5. Nesse 

sentido, para Milton Santos (2012a, p. 82), “só o homem tem ação, porque só ele tem 

objetivo, finalidade. A natureza não tem ação porque ela é cega, não tem futuro [...]”. 

 A finalidade de uma ação que resulta na construção dos objetos possui uma 

essência a ser materializada em existência, na perspectiva existencialista, a essência dos 

objetos produzidos pelo homem precede sua existência, porém a herança desse 

pensamento encontra-se no pensamento de Marx, no qual a diferença entre os homens e 

os animais é o trabalho, pois o trabalho é ação premeditada pelo pensamento, esse feito é 

exclusivo da espécie humana.  

Para Gomes (2010b, p. 171) o espaço geográfico, a priori, é “uma extensão 

fisicamente constituída”. Essa característica corresponde aos objetos, tanto de ordem 

natural quanto socialmente construídos, porém, ambos são compostos e mantidos na 

relação indissociável com as ações, pois necessitam um do outro para existir e ter sentindo 

de existência, uma vez que “os objetos não têm realidade filosófica, isto é, não nos 

permitem o conhecimento, se os vemos separados dos sistemas de ações. Os sistemas de 

ações também não se dão sem os sistemas de ações” (SANTOS, 2012a, p. 63). 

Os objetos vêm ao mundo pelas ações, são as formas materiais para que as ações 

possam vir ao mundo. Para exemplificar essa passagem, podemos pensar em um martelo, 

um objeto construído por uma ação dotada de finalidade, um trabalho realizado a partir 

de uma essência pretérita a sua existência, a técnica da ação de construir o martelo. Esse 

objeto, por sua vez, serve a outras ações, a ação de martelar. 

A ação de construir envolve uma série de técnicas que podem variar de acordo 

com sua situação histórica e sempre necessita de uma realidade geográfica para existir, 

ou seja, de um sistema de objetos e de ações. 

Mesmo nesse exemplo a construção do martelo não deve ser pensada de maneira 

isolada do contexto geográfico de sua existência, pois, tanto o martelo quanto as ações 

                                                 
5 Homem enquanto sinônimo de humanidade, não de gênero masculino. 
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que envolvem sua construção e utilização estão inseridos numa lógica sistêmica. Sobre 

esse ponto, Milton Santos (2012a, p.73) reforça que 

  

o enfoque geográfico supõe a existência dos objetos como sistemas e 

não apenas coleções: sua utilidade atual, passada ou futura vem 

exatamente do seu uso combinado pelos grupos humanos que os 

criaram ou que os herdaram das gerações anteriores. Seu papel pode ser 

apenas simbólico, mas geralmente é também funcional. 

 

Os objetos existindo enquanto sistema, e não como coleção, nos revelam que a 

cada situação histórica possuem funções específicas, em um dado momento podem ser 

mais importante para ordem espacial e em outro não. Ao mesmo tempo em que a sua 

funcionalidade muda com o passar tempo, o seu significado também muda. 

O conhecimento prévio da serventia de um objeto nos indica uma dada ordem 

espacial, insistindo no exemplo do martelo, umas das primeiras ferramentas feitas pelo 

homem e que hoje é fabricada de acordo com a lógica industrial, otimizados pela 

racionalidade da ciência e da técnica. Como exemplo, há a centenária indústria 

Tramontina, especializada na fabricação dos mais diversos objetos feitos a partir do ferro 

e do aço, desde talheres domésticos a ferramentas para a construção civil. Justamente 

nesse último setor há uma subdivisão da fábrica, a Tramontina Pro, que, segundo a 

empresa, é uma linha especializada em ferramentas profissionais para os segmentos de 

manutenção industrial e automotiva, nesta são fabricados doze martelos e marretas, cada 

um com um uso particular, fabricado com técnicas específicas. 

Num exercício de imaginação podemos deduzir uma ordem espacial em virtude 

da fabricação dos martelos e marretas, fabricados a partir do ferro (e outras ligas 

metálicas), da madeira e da borracha. Sobre isso é possível levantar a seguinte questão: 

qual é a realidade geográfica que precisa existir no mundo para que os martelos sejam 

fabricados?  

Nesse questionamento percebemos a complexidade do espaço geográfico, 

enquanto sistema, pois podemos imaginar que no processo produtivo há minas de ferro, 

indústrias siderúrgicas e petroquímicas, madeireiras, estruturas viárias6 para escoamento 

da produção, a própria fábrica da Tramontina e seus centros de distribuição para os 

supermercados, lojas especializadas em ferramentas ou qualquer outro comércio do 

gênero; indústria alimentícia, agroindústria e produtores agrícolas para fornecer a 

                                                 
6 Desde rodoviárias, ferroviárias, aeroviárias e hidroviárias. 
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alimentação dos inúmeros funcionários envolvidos nos processos extração, produção, 

distribuição e comercialização dos martelos, e também, usinas geradoras de energia 

elétrica, e redes de distribuição de energia, condição fundamental para execução de todas 

as etapas do processo produtivo.  

Além dessa questão direta, podemos levantar questões indiretas, mas, 

igualmente importantes: Onde moram os funcionários? Onde formou-se a mão de obra 

especializada? Qual a demanda do mercado pelas mercadorias? Em quais lugares do 

Brasil ou do mundo podemos encontrar martelos e marretas Tramontina?  

Poderíamos elencar uma lista quase interminável das mais variadas questões 

espaciais sobre a, aparentemente, simples existência de um martelo no espaço geográfico. 

Ressaltando que o martelo existe exclusivamente para atender a necessidade da existência 

humana, uma vez que sua existência é posterior a sua essência, ou seja, sua construção 

está diretamente relacionada com sua funcionalidade. 

Retomando a discussão, vemos que a característica indissociável do espaço 

geográfico só é possível com a existência humana e pela existência humana, pois é o 

objetivo da ação presente em cada indivíduo que nos separa da natureza, uma vez que “a 

‘natureza’ não pode operar seguindo a mesma finalidade do ser humano” a natureza opera 

na contingência “[...] por quê? Não há porque. A flor não sabe que é flor. Nem a morte 

que morre” (LEFEBVRE, 2007, p. 70). A ação humana, com finalidade, na ontologia do 

ser social em Marx, remete à ideia de trabalho, esse é o “que diferencia as qualidades 

específicas do homem frente aos demais seres do reino animal. [...] Isto porque o homem 

constrói mentalmente o objeto que busca obter, antes de partir para a sua construção 

material” (MORAES; COSTA, 1993, p. 75). 

Na premissa existencialista que permeia os objetos socialmente construídos, há 

o exemplo de Sartre (2012, p. 18) sobre a construção mental dos objetos mediados pela 

técnica:  

 

Quando consideramos um objeto fabricado, como um livro, ou um 

corta-papel, por exemplo, esse objeto foi fabricado por um artífice, 

inspirado em um conceito; ele tinha como base o conceito de corta-

papel e, também uma certa técnica de produção anterior que faz parte 

do conceito e que, no fundo, é uma fórmula. Desse modo, o corta-papel 

é simultaneamente um objeto que se produz de determinada maneira e 

que, por outro lado, possui uma utilidade definida, e não se pode supor 

que um homem produza um corta-papel sem saber para que tal objeto 

serve. 
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O avanço da ciência, da técnica e da informação possibilitou no espaço 

geográfico a transformação do planeta em mundo, de uma esfera dominada pelas criações 

sem finalidade da natureza em uma esfera dominada por produções e significações 

humanas com finalidades prévias à sua existência, uma vez que “o mundo do homem é 

aquele que nós fazemos e nos faz, onde fazemos a partir de nós, a partir do que fizemos 

alguma coisa que refletirá e que fará os outros” (SARTRE, 2003, p. 39). 

Se na filosofia existencialista o homem não está pronto, uma vez que “ele se faz; 

ele não está feito de antemão [...]” (SARTRE, 2012, p. 38), então o espaço geográfico 

também não está pronto, está em contínuo processo de realização, uma vez que, 

 

as existências são manifestações particulares do ser; este geneticamente 

precede a existência, como fonte de sua possibilidade. As existências 

são uma técnica em funcionamento, um objeto operacionalizado, uma 

ação historicizada e geografizada, uma norma em vigor como resultado 

de um jogo de forças possível, em um dado momento e lugar 

(SANTOS, 2012a, p. 124). 

 

A existência do ser é dada como possibilidade de escolha, essa, de acordo com 

Sartre (2012, p. 40), condena o ser à liberdade, uma vez que “a escolha é possível em um 

sentido, mas o que não é possível é não escolher. Eu sempre posso escolher, mas tenho 

que saber que se não escolho isto também é uma escolha”.  

Se há uma condenação, obrigatoriamente essa tem que ser em algum lugar. Sobre 

esse ponto, a metáfora da prisão geográfica de Raffestin (1993, p. 144) pode ilustrar esse 

pensamento: “o espaço é a ‘prisão original’, o território é a prisão que os homens 

constroem para si”. Porém, não é apenas o território a prisão construída para assegurar a 

condenação da liberdade do homem, mas a totalidade do espaço geográfico, a prisão 

existencial da essência humana, uma vez que não há forma de existir no mundo fora do 

mundo, toda existência é no mundo e com o mundo, ou seja, no e com espaço geográfico. 

Dessa forma, “[...] o homem, estando condenado a ser livre, carrega nos ombros o peso 

do mundo inteiro: é responsável pelo mundo e por si mesmo enquanto maneira de ser” 

(SARTRE, 2013, p. 678).  

Num exercício de imaginação, se a humanidade deixasse de existir levaria 

consigo o espaço geográfico, o mundo, restando apenas o planeta com objetos 

desprovidos de ações humanas para animá-los, completar o sentido geográfico do espaço. 
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Ao surgir no mundo não podemos imaginar o ser em um solipsismo7, em que só 

há objetos na sua extrema relação da dimensão do para-si, pois há uma situação histórica 

antecedente, um universo de objetos e ações que já estão aí, de certa forma, prontos 

quando surgimos no mundo. 

A situação histórica do mundo é a herança dos objetos e ações passadas que 

permanecem no presente, essas formas pretéritas são as rugosidades do espaço geográfico 

que “[...] testemunham um momento de um modo de produção pela memória do espaço 

construído, das coisas fixadas na paisagem criada” (SANTOS, 1986, p. 138). Todavia, 

“as rugosidades não podem ser apenas encaradas como heranças físico-territoriais, mas 

também como heranças socioterritoriais ou sociogeográficas” (SANTOS, 2012a, p. 43). 

 As rugosidades que compõem cada situação histórica constituem a prisão 

espacial onde somos condenados à liberdade, porém, na perspectiva existencialista, 

 

[...] a realidade humana recebe originariamente seu lugar no meio das 

coisas – a realidade humana é aquilo pelo qual algo como sendo um 

lugar vem às coisas [...], existo meu lugar, sem escolha, também sem 

necessidade, como puro fato absoluto de meu ser-aí. Sou aí: não aqui, 

mas aí. Eis o fato absoluto e incompreensível que está na origem da 

extensão e, consequentemente, de minhas relações originais com as 

coisas (com estas coisas, mais do que com aquelas outras) (SARTRE, 

2013, p. 603-604). 

 

A facticidade de ser-aí e não aqui, coexistindo com o passado materializado no 

presente pelas formas, nos mostra a liberdade enquanto “escolha de um fim em função do 

passado. Reciprocamente, o passado só é aquilo que é em relação ao fim escolhido” 

(SARTRE, 2013, p. 612). Minhas ações, no presente, se dão sobre objetos do passado e 

revelam minha intencionalidade para o futuro. Nesse sentido, encontramos com “o 

Mundo [...] um conjunto de possibilidades, cuja efetivação depende das oportunidades 

oferecidas pelos lugares” (SANTOS, 2012a, p. 337). 

A espacialidade do ser, de ser-aí, de estar-no-mundo, numa leitura geográfica, 

pode ser interpretada como ser-no-espaço que é, ao mesmo tempo ser-do-espaço8, pois, 

                                                 
7 (do lat. solus: só, e ipse: ele mesmo), termo de sentido negativo, e até mesmo pejorativo, designando o 

isolamento da consciência individual em si mesma, tanto com relação ao mundo externo quanto em relação 

a outras consciências; é considerado como consequência do idealismo radical (JAPIASSÚ; MARCONDES, 

2006, p. 182). 
8 Sobre esse ponto a obra Condição Urbana (2010) de Paulo César da Costa Gomes aprofunda a discussão 

sobre as formas de ser-no-espaço e de ser-do-espaço, por meio do debate entre a contradição do nomoespaço 

e genoespaço, abordado no capítulo quatro deste trabalho. 
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ao ser no espaço geográfico, tenho que ser com minhas ações sobre os objetos e com 

outros indivíduos, uma vez que, 

 

[...] ao nascer, eis-me habitando uma morada material marcada pela 

práxis dos outros (fins impressos na matéria trabalhada pelos projetos 

dos homens que me precederam), já encontro o campo de tensão 

provocado pela escassez, já deparo com os efeitos das múltiplas ações 

individuais isoladas e antagônicas (PERDIGÃO, 1995, p. 193).  

 

O que encontro ao nascer nada mais é que o próprio espaço geográfico marcado 

pela antinomia temporal: “tudo o que existe articula o presente e o passado, pelo fato de 

sua própria existência” (SANTOS, 1986, p. 205). 

Existir em articulação com o passado e o presente nos indica que ser no mundo 

é ser em uma dada situação, tendo em vista que, 

  

Sou um existente no meio de outros existentes. [...] Minha posição no 

meio do mundo, definida pela relação de utensilidade ou de adversidade 

entre as realidades que me circundam e minha própria facticidade, ou 

seja, a descoberta dos perigos que corro no mundo, dos obstáculos que 

nele posso encontrar, das ajudas que podem me ser oferecidas [...] 

(SARTRE, 2013, p. 671-672). 

Ser em uma dada situação é ser no espaço geográfico, em um dado sistema de 

objetos e ações, que conferem a cada indivíduo a possibilidade de escolhas, definir um 

projeto existencial, seja em conformação com a situação, seja de indignação com os 

obstáculos de dada realidade geográfica.  

A liberdade nos obriga a escolher ser de uma dada maneira no mundo, e  

 

[...] a escolha projeta o homem para fora de si. A escolha lança o homem 

ao mundo. Rigorosamente o põe no mundo, o que significa estar-no-

mundo. O que remete ao sentido do ser-aí, o que para a ciência 

geográfica soa mais costumeiramente como a relação homem-meio. 

(MARTINS, 2007, p. 44). 

O sentido de ser-aí, de estar-no-mundo, pode soar com mais familiaridade na 

ciência geográfica como a relação homem-meio, é, na realidade, a questão do ser-no-

espaço que também é ser-do-espaço, uma vez que os indivíduos que compõem a 

sociedade produzem o espaço geográfico numa relação dialética com as formas e funções 

pretéritas com o vir-a-ser-do-espaço, uma relação entre o passado e o presente que 

possibilita o futuro. 
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A dialética do espaço, a contradição entre o passado e o presente, pode ser 

apreendida a partir da “noção de prático-inerte introduzida por Sartre” (SANTOS, 2012a, 

p. 140), na qual “o processo social está sempre deixando heranças que acabam 

constituindo uma condição para as novas etapas” (ibidem, 2012a, p. 140). Ainda sobre 

esse ponto, Perdigão (1995, p. 193) argumenta que estamos cercados por um “campo 

material prático, porque introduzido pela ação prática de outros homens; e também inerte, 

porque as práxis anônimas acham-se coaguladas em puro passado [...]”. Desse modo, o 

espaço geográfico nunca poderá ser algo definitivamente pronto, pois, ao nascer encontra-

se um mundo existente, porém não finalizado, uma totalização em curso. É no existir de 

cada indivíduo, pela totalidade dos indivíduos, que o mundo vai se fazendo, se 

constituindo. Nesse movimento há o espaço que “[...] permite a sociedade global realizar-

se como fenômeno” (SANTOS, 2012a, p. 119).  

Dessa forma, uma geografia que dialoga com a filosofia existencialista está 

preocupada com os objetos, que permeiam um quadro lógico, uma realidade material do 

espaço geográfico, que são produzidos e significados pelas ações humanas que, por sua 

vez, possibilitam o suporte material para a existência das ações futuras, possibilitando, 

dessa forma, a realização dos projetos existenciais humanos. 

Apreender a lógica material que perpassa a ordem espacial deve ir além de uma 

descrição estática do espaço geográfico, apenas de sua estrutura composta de formas e 

funções. É preciso incorporar a ação humana realizada em cada momento da história, que 

com o passar do tempo se transforma processualmente, uma vez que, 

 

o processo significa a ação que é realizada de modo contínuo, visando 

um resultado que implica tempo e mudança. Os processos ocorrem no 

âmbito de uma estrutura social e econômica, resultando de suas 

contradições internas. Assim, ao considerarmos esses processos em 

conjunto, podemos analisar os fenômenos espaciais na sua totalidade 

(SAQUET; SILVA, 2008, p. 33). 

 

A análise do espaço geográfico enquanto totalidade   

 

[...] conduz a uma escolha de categorias analíticas que devem refletir o 

movimento real da totalidade. Devemos levar em consideração além 

das categorias tempo e escala que funcionam externamente, as 

categorias internas estrutura, função, e forma. A noção de processo 

permeia todas as categorias (SANTOS, 1977, p. 40).  
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A forma e a função remetem de imediato aos objetos e ações, porém, esses só 

possuem sentido existencial dentro de uma estrutura sistêmica, que não é estática, devido 

à existência humana, do ciclo da vida humana, nascer, reproduzir, envelhecer e morrer.  

Nesse percurso seguimos existindo em liberdade, nos projetando no mundo por nossas 

escolhas, modificando constantemente a forma de ser-no-espaço e, simultaneamente, 

formas de ser-do-espaço. 

A conectividade da forma, função dentro de uma estrutura, é permeada pelo 

processo, a força motriz do movimento do espaço geográfico, uma vez que,  

os processos nada mais são do que uma expressão da totalidade, do que 

uma manifestação de sua energia na forma de movimento; eles são o 

instrumento e o veículo da metamorfose de universalidade em 

singularidade por que passa a totalidade. O conceito de totalidade 

constitui a base para a interpretação de todos os objetos e forças 

(SANTOS, 1977, p. 40). 

 

A partir do processo, é possível apreender no espaço geográfico as categorias de 

tempo e escala, pois os processos ocorrem em uma porção do espaço por certo período 

de tempo. Por exemplo, uma dada política pública desencadeia um processo de 

estruturação de uma dada área para receber um dado aparato de objetos, formas, para 

atender a finalidades, funções específicas. 

O espaço geográfico é em movimento na mesma medida que o ser é em 

movimento, marcado pela negatividade, ou seja, pelo seu faltante, por exemplo, o espaço 

ainda não turistificado9 ou um espaço ainda não urbanizado, ou seja, nunca estará pronto. 

O movimento do ser se dá pelo “[...] possível que eu sou e o presente de que fujo acham-

se entre si em uma relação entre aquilo que falta e aquilo ao qual falta este faltante” 

(SARTRE, 2013, p. 258).  

Nessa relação dialética temos o espaço geográfico sendo o seu possível já 

realizado de um tempo passado, em coexistência com possibilidade do seu vir-a-ser, ou 

seja, pelo que ele ainda não é, sua falta. Desse modo, o espaço vai se constituindo em 

movimento.  

A totalização do espaço não acontece em analogia à totalização do ser, é na 

realidade um acontecer solidário e obrigatório, pois ao mesmo tempo em que a 

humanidade produz o espaço geográfico, o espaço geográfico produz a humanidade. 

Nesse ponto a citação de Santos (2012b, p. 31) é esclarecedora, ao afirmar que 

                                                 
9 O espaço turisficado é resultado de processos de turistificação, que consiste na modificação da 

configuração territorial do espaço em função da atividade turística. 
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o movimento do espaço, isto é, sua evolução, é ao mesmo tempo um 

efeito e uma condição do movimento de uma sociedade global. Se não 

podem criar formas novas ou renovar as antigas, as determinações 

sociais têm de se adaptar. São as formas que atribuem conteúdo novo 

provável, ainda abstrato, a possibilidade de tornar-se conteúdo novo e 

real. 

 

Uma análise geográfica que se atenha aos processos existenciais que envolvem 

a totalidade do espaço geográfico, como afirma Silveira (2006, p. 90), “[...] não pode 

desconsiderar os aspectos do espaço nem continuar a analisá-lo como se fosse estático”, 

uma vez que está em constante movimento, tendo o seu futuro definido pelas 

possibilidades criadas no presente. 

A cada situação a realidade geográfica se adéqua à realidade existencial da 

sociedade, pois ambas fazem parte do mesmo processo, no mesmo movimento de 

totalização, ou seja, “é a totalidade da existência o que interessa a essa geografia”. 

(SILVEIRA, 2006, p. 90). Nesse caminho, a análise geográfica percebe “[...] a existência 

em situação no seu respectivo período histórico” (ibidem, p. 90).  

A situação em um dado momento do tempo e do espaço revela as formas de ser-

no-espaço e de ser-do-espaço, certa estrutura, dotada de formas e funções oriundas de 

processos relacionados com os projetos existenciais de cada indivíduo que compõem a 

sociedade. 

Dessa forma, os processos são oriundos da condenação à liberdade no espaço 

geográfico, na qual a liberdade do ser em dada situação implica que “[...] a adversidade 

de meu meio ambiente impõe-me a obrigação absoluta de suportar a carga total de 

responsabilidade também pela situação, a qual devo, pois ser, em vez apenas ser nela” 

(MÉSZÁROS, 2012, p. 189). Nessa perspectiva, não há determinismos históricos ou 

geográficos que condicionam a forma de existir no espaço geográfico, as formas e funções 

pretéritas se apresentam como possibilidade, na qual cada membro da sociedade é 

responsável pelo modo que realiza sua existência no contexto de sua situação histórica. 

Assumir a responsabilidade resulta na tomada de consciência dos processos 

materializantes das estruturas socioeconômicas que funcionalizam as formas no espaço 

geográfico, isso é um trabalho árduo, e é nesse ponto que os estudos geográficos podem 

contribuir, destacando a importância do pensamento sartriano na fundamentação de uma 

filosofia da liberdade. Segundo Mészáros (2012, p. 13), 
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sua obra [de Sartre] é de maior relevância precisamente porque ele pôde 

realçar, mesmo em seus momentos mais obscuros e pessimistas, que 

‘um futuro vedado ainda é um futuro’, salientando ao mesmo tempo a 

responsabilidade direta de cada indivíduo em encarar o desafio histórico 

correspondente. 

 

Destarte, o presente trabalho assume sua responsabilidade frente à atual situação 

que engendra o movimento do espaço geográfico na APAJ, buscando identificar os 

processos que deram origem à criação dessa APA e de sua atual configuração territorial 

e apreender as contradições presentes na forma que seu território é usado e de que maneira 

essas questões possibilitaram e possibilitam a realização dos projetos existenciais de seus 

moradores. 

Encontrar no espaço geográfico o objeto de estudo da geografia resulta na 

tomada de consciência do pesquisador frente à atual situação, uma vez que, “vivemos 

numa época de crise histórica sem precedentes que afeta todas as formas do sistema 

capital, e não apenas o capitalismo” (MÉSZÁROS, 2011, p. 21) e que as contradições do 

modo de produção capitalista, além de não serem superadas, foram reforçadas no final do 

século XX, levando o mundo em uma espiral de crises econômicas no alvorecer do novo 

século. 

1.1.2 Do território ao território usado 

O conceito central da Geografia, a partir de sua renovação pelo viés marxista, 

encontra-se no espaço geográfico, tendo a sua análise alicerçada nas categorias de forma, 

função, processo e estrutura. No entanto, para abranger a complexidade da totalidade em 

movimento, outras categorias analíticas podem participar no processo de apreensão do 

espaço geográfico, uma delas são as categorias do território usado e de configuração 

territorial, que juntas permitem operacionalizar a análise do geógrafo. 

 A categoria território usado foi apresentada por Milton Santos em uma 

comunicação apresentada no Seminário Internacional Território: Globalização e 

Fragmentação, em abril de 1993, a partir do texto “O Retorno do Território”10, iniciando 

com a crítica ao conceito de território enquanto “[...] uma noção [...] herdada da 

Modernidade incompleta e de seu legado de conceitos puros, tantas vezes atravessando 

os séculos praticamente intocados” (SANTOS, 2012b, p. 137).  

                                                 
10 Posteriormente publicado no livro Território: globalização e fragmentação (1994), e também, no livro 

Da totalidade ao lugar (2005). 
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O retorno do território na discussão geográfica acrescenta ao conceito uma 

hibridez, ao passo que “é o uso do território, e não o território em si mesmo, que faz dele 

o objeto da análise social” (SANTOS, 2012b, p. 137). Ainda sobre essa conferência, 

Moraes (2013, p. 111) argumenta que “a ideia de retorno utilizada remete tanto à 

continuidade quanto à necessidade de redefinição que envolveria o conceito na época”. 

Na semântica do termo “território usado” há o verbo “usar”, que subentende 

algum objeto e alguma ação, estabelecendo uma ordem de acontecimentos, pois, quem 

usa, usa alguma coisa, de algum modo, com alguma finalidade. 

Nessa relação há, necessariamente, algum ser realizando o “uso” do território, 

porém, a forma de utilizar um dado objeto vai depender do que é esse objeto, por exemplo, 

utilizar uma granada no lugar da bola em um jogo de futebol, é algo impossível de 

acontecer sem consequências desastrosas. Entender a noção de uso nessa perspectiva 

conduz a uma armadilha determinista, como se o objeto determinasse um tipo específico 

de uso, entretanto, o objeto é uma possibilidade de uso, na qual a ação realizada 

indissociavelmente com objetos é um possível materializado no mundo. 

 O problema não é apenas a questão do uso, mas também do objeto usado, pois 

uma granada ou uma bola são mais palpáveis de sentido de uso do que o território, que é 

algo mais abstrato, a começar por sua definição, o que é um território?  

Da mesma maneira que “[...] há tantas geografias quanto geógrafos” (SANTOS, 

2012a, p. 18), há tantas definições de território quanto geógrafos. Nessa discussão há um 

questionamento ontológico que permeia tal questão: território como sinônimo de espaço. 

Segundo Spósito (2004, p. 111), “O conceito de território é constantemente confundido 

com o de espaço por aqueles que ainda não debruçaram em leituras mais profundas”. É 

esse também o pensamento de Santos e Silveira (2001, p. 19), quando afirmam que “A 

linguagem cotidiana frequentemente confunde território e espaço”. 

Na terceira parte de Por uma Geografia do poder, Raffestin (1993, p. 143), 

aborda-se a diferenciação conceitual entre território e espaço, evidenciando que em 

virtude da interpretação desses dois conceitos enquanto sinônimos “[...] os geógrafos 

criaram grandes confusões em suas análises, ao mesmo tempo, que justamente por isso, 

se privam de distinções úteis e necessárias”. Para o autor em questão, o espaço é anterior 

ao território, seu argumento é construído a partir da obra de Lefebvre, sobretudo na La 

Production de l’Espace de 1974, argumentando que, 
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Ao se apropriar de um espaço, concreta ou abstratamente (por exemplo, 

pela representação), o ator “territorializa” o espaço. Lefebvre mostra 

muito bem como é o mecanismo para passar do espaço ao território: “A 

produção de um espaço, o território nacional, espaço físico, balizado, 

modificado transformado pelas redes, circuitos e fluxos que aí se 

instalam: rodovias, canais, estradas de ferros, circuitos comerciais e 

bancários, auto-estradas e rotas aéreas etc. (RAFFESTIN, 1993, p. 

143). 

 

Haesbaert (2009, p. 104), comentando esse elemento da obra de Raffestin, chama 

atenção para uma armadilha conceitual, pois,   

 

ao afirmar que “o território se apoia no espaço, mas não é o espaço; é 

uma produção, a partir do espaço” (1993, p. 144), Raffestin acaba se 

confundindo na própria alusão que faz a Lefebvre, como se este também 

partilhasse dessa “passagem” do espaço ao território. Ao contrário, para 

Lefebvre (1986) o espaço também – e sobretudo – é produzido 

socialmente, não se tratando em hipótese alguma de um “a priori” (uma 

espécie de “primeira natureza”) sobre o qual reproduzimos nosso 

trabalho e exercemos poder. 

 

 

A obra de Lefebvre em destaque é a La Production de l’Espace, que, por sinal, 

Haesbaert fez uma colocação coerente no que a diz respeito, pois o espaço não é a matéria-

prima na qual se produz o território, conforme afirmou Raffestin, de acordo com o 

filósofo francês,  

 

“[...] os espaços são produzidos. A partir de uma ‘matéria-prima’ em 

que eles são produzidos é a natureza. São produtos de uma atividade 

que envolve a economia e a técnica, mas vai bem além: produtos 

políticos, espaços estratégicos” (LEFEBVRE, 2007, p. 84). 

 

A produção do espaço possui um caráter abstrato, pois o “Espaço nunca é 

produzido da mesma forma que um quilograma de açúcar ou um metro de pano é 

produzido” (LEFEBVRE, 2007, p. 85).   

Essa característica da produção do espaço, um espaço adjetivado, do espaço 

social, refere-se à forma de existência desse espaço. Em Milton Santos, na obra A 

Natureza do Espaço, esse pensamento aparece com o conceito de espaço geográfico, um 

indissociável de objetos e ações no qual a única possibilidade de existir o espaço 

geográfico é se houver o elemento humano, sem esse é impossível imaginar o que há, 

pois não haveria ninguém para ter consciência sobre o espaço. 
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Nessa discussão é importante ressaltar a seguinte fala de Haesbaert (2009, p. 

105), segundo a qual, 

 

Na verdade, não se trata, evidentemente, de distinguir de maneira clara 

ou mesmo rígida espaço de território. Embora não equivalentes, como 

se referiu Raffestin, espaço e território nunca poderão ser separados, já 

que sem espaço não há território – o espaço não como um outro tipo de 

“recorte” ou “objeto empírico” (tal como na noção de “matéria-prima 

preexistente” ainda não apropriada) mas, num âmbito mais 

epistemológico, como um outro nível de reflexão ou um “outro olhar”, 

mais amplo e abstrato, e cuja “problemática” específica se confunde 

com uma das dimensões, fundamentais, da sociedade, a dimensão 

espacial. 

 

Se o ponto fundamental da diferenciação entre espaço e território é a perspectiva, 

ou o olhar que dá para o fenômeno, pois espaço e território são elementos do mesmo 

fenômeno, então nunca poderão ser separados, apenas em nível ontológico. É importante 

destacar que o território é um conceito que mudou no decorrer na ciência geográfica. 

A principal característica do território na ciência geográfica advém do seu legado 

histórico que, em seu sentido mais clássico, “Ele [o território] compreende recursos 

minerais, que podem ser classificados por sua quantidade ou sua qualidade, é suporte da 

infra-estrutura de um país, é por sua superfície que os indivíduos de uma nação se 

deslocam” (SPÓSITO, 2004, p. 112).  

Além dessas características materiais, o território sempre está relacionado ao 

Estado-nação, essa noção na geografia se deve a grande influência do geógrafo alemão 

Friedrich Ratzel, que, segundo Castro (2010) com a publicação do Politiche Geographie 

em 1887, começou a se pensar no território enquanto  

 

[...] vínculo estreito entre o Estado e o solo – que pode ser 

compreendido como território construído por uma sociedade através da 

sua história; o enraizamento da sociedade e do Estado ao solo, que se 

torna continente de signos e símbolos socialmente construídos e 

valorizados como patrimônio comum de um povo (CASTRO, 2010, p. 

68). 

 

Um ponto importante dessa obra é a construção de um pensamento do homem 

pertencendo a Terra, pois, até então, “A maior parte dos sistemas das teorias sociológicas 

consideram o homem como separado da Terra” (RATZEL, 1990, p. 73). Porém, “Assim 

como mar, a humanidade tem sua raiz na Terra; após as mais violentas tempestades, tanto 

um quanto a outra tendem a restabelecer o mais intimamente possível aquela ligação, 

profundamente arraigada na sua natureza” (ibidem, p. 33). 
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Nessa obra, Ratzel reconhece a inseparabilidade entre o homem e a Terra. Além 

desse ponto, outra estruturação teórica importante é no que diz respeito do homem, ao 

território e ao Estado, uma vez que: “Quando se examina o homem, seja individualmente, 

seja associado na família, na tribo, no Estado, é sempre necessário considerar, junto com 

o indivíduo ou com o grupo em questão, também uma porção de território” (RATZEL, 

1990, p. 74). 

O território passa ser um elemento fundamental na constituição da sociedade, 

pois é considerado indispensável para a existência da vida humana: moradia e 

alimentação, e o território existe e é modificado em função disso, já que, “Em meio a 

muitas variações que se sobrepõe, as relações entre sociedade e território continua sempre 

determinadas pelas suas necessidades de habitação e de alimentação” (RATZEL, 1990, 

p. 74). Para esse autor, a constituição do Estado está na relação sociedade e território 

estruturado pelas questões de alimentação e de moradia, influenciado pela questão do 

tempo, pois,  

 

se o território é desfrutado apenas temporariamente, a propriedade que 

se mantém aí é também temporária. Quanto mais sólido se torna o 

vínculo através do qual a alimentação e a moradia prendem a sociedade 

ao solo, tanto mais se impõem à sociedade a necessidade de manter a 

propriedade do seu território. Diante deste último, a tarefa do Estado 

continua sendo em última análise apenas uma: a da proteção (idem, p. 

75-76). 

 

O Estado, em última análise, possui essa função porque  

 

A sociedade que consideramos seja grande ou pequena, desejará sempre 

manter, sobretudo a posse do território sobre o qual e graças ao qual ela 

vive. Quando esta sociedade se organiza com esse objetivo, ela se 

transforma em Estado (RATZEL, 1990, p. 76).   

 

Nesse sentido, o Estado existe em função do território e para que haja o território, 

já que essa é uma vontade da sociedade, pois é com e pelo território que obtém-se o meio 

de vida, e reside nesse ponto o caráter pioneiro de sua obra, pois “Ratzel se opõe ao 

enfoque científico que conduz a considerar separadamente os diferentes aspectos da vida 

no planeta” (CAPEL, 1981, p. 282. (tradução nossa.). Dessa forma, 

 

a base da visão geográfica de Ratzel encontra-se em sua concepção 

orgânica da Terra, que o conduz a uma aproximação integradora dos 

fenômenos vitais (“concepção orgânica” ou “biogeografia”) e que faz 
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de Ratzel ser não o primeiro geógrafo humano, mas também o primeiro 

geógrafo que identifica geografia com ecologia humana (ibidem, p. 

282). 

 

A aproximação do conceito do território ao Estado é seguido tanto pelos 

geógrafos quanto em outras disciplinas. A confirmação dessa constatação é encontrada 

em Noberto Bobbio (2007, p. 95), quando reconhece que,  

 

Do ponto de vista de uma definição formal e instrumental, condição 

necessária e suficiente para que exista um Estado é que sobre um 

determinado território se tenha formado um poder em condição de 

tomar decisões e emanar os comandos correspondentes, vinculatórios 

para todos aqueles que vivem naquele território e efetivamente 

cumpridos pela grande maioria dos destinatários na maior parte dos 

casos em que a obediência é requisitada. 

 

Para Santos e Silveira (2008, p. 19): “Num sentido mais restrito, o território é 

um nome político para o espaço de um país. Em outras palavras, a existência de um país 

supõe um território”. Nesse momento é coerente a afirmação de que o território, em sua 

concepção clássica, está sempre associado ao Estado e ao substrato material construído 

historicamente pelo trabalho humano, ou seja, “Um Estado-Nação é essencialmente 

formado de três elementos: 1. O território; 2. Um povo; 3. A soberania” (SANTOS, 1986, 

p. 189).   

Além da questão território – Estado – Nação, há um elemento articulador entre 

eles, o poder, desencadeador do processo de materialização do Estado no território. Esse 

elemento está presente nas falas de Ratzel (1990) e de Bobbio (2007), corroborando as 

afirmações de Santos e Silveira (2008) e Santos (1986), pois, para o Estado garantir a 

soberania do território, é necessário que trabalhe em função disso, trabalhe por meio da 

força. Nesse sentido, há necessidade de o Estado-nação possuir forças armadas. 

A geografia ratzeliana, fundou os pilares da geografia política, o território, 

substrato material inerente e obrigatório do Estado-nação, segundo Castro (2010, p. 55) 

ela também está relacionada com “[...] o pecado original da disciplina, ou seja, a 

instrumentalização do conhecimento por ela produzido para o exercício do poder sobre 

os povos [...]”. 

 No alvorecer do século XX, o território, bem como os temas centrais da 

geografia política, foram cuidadosamente silenciados, principalmente na academia 

francesa, sob forte influência da geografia regional lablachiana, tendo como argumento 

para tal a “[...] a notoriedade da obra de Ratzel, seguida pela escola de geopolítica alemã, 
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racista e expansionista, forneceu pretexto para a rejeição, bem antes de Hitler, de todos 

os problemas geopolíticos, para os universitários franceses” (LACOSTE, 2011, p. 122). 

O silêncio da geografia universitária, também conhecida como new geography, 

não se deu apenas em relação aos temas da geografia política, pois “[...] os geógrafos 

silenciam sobre o espaço. Algumas vezes silenciam também sobre o trabalho inovador de 

outros geógrafos e de outros espaciólogos” (SANTOS, 1986, p. 91).   

A geografia estava desprovida de elementos para explicar seu objeto de estudo, 

limitando-se a ser uma ciência síntese. Logo, não é exagero o comentário de Santos (1986, 

p. 91-92) sobre essa ciência, uma “geografia é viúva do espaço”, já que os geógrafos 

estavam preocupados em discutir sobre “[...] a geografia – uma palavra cada vez mais 

vazia de conteúdo – e quase nunca do espaço como sendo objeto, o conteúdo da 

disciplina”, destemporalizando o espaço e desumanizando-o, a geografia acabou dando 

as costas ao seu objeto, tornando-se “uma viúva do espaço”. 

As décadas de 1960 e 1970 são marcadas por um contexto de intensa crítica aos 

métodos e metodologias presentes até então na ciência geográfica. Inicia-se o processo 

de rompimento do pensamento neopositivista que balizou a new geography, no qual 

ocorre a aproximação do método marxista nos trabalhos geográficos, tendo destaque as 

seguintes obras: na França, Geografia Ativa, de Pierre George, Yves Lacoste, Bernard 

Kayser e Raymond Guglielmo, publicada em 1966, e A Geografia isso serve, em primeiro 

lugar, para fazer guerra, de Yves Lacoste, publicada originalmente em 1976; na Itália, 

Marxismo e Geografia, publicado em 1974 , por Massimo Quaini; e na Inglaterra, Justiça 

social e a Cidade, de David Harvey, publicado em 1973 e Por uma geografia nova, 

publicado em 1978, por Milton Santos. 

Essas obras trazem em sua essência uma geografia preocupada com a análise do 

espaço geográfico, renovando o pensamento geográfico e arrastando consigo uma 

oxigenação na abordagem territorial, ultrapassando a noção estanque do território 

enquanto Estado-nação. 

A questão central da análise está na dialética envolvendo a questão do poder, 

não como na perspectiva clássica que enfatizava a necessidade do uso do poder pelo 

Estado para garantir a posse do território, mas sob a ótica da contradição entre quem 

possui o poder e quem não possui o poder. 

O território analisado a partir da contradição dialética do poder é o tema central 

da obra Por uma geografia do Poder, de Claude Raffestin, trazendo para análise o 
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território, enquanto resultado das relações de poder do ator sintagmático em um dado 

espaço. Nessa lógica o território seria uma construção a partir do espaço. 

Porém, a obra de Raffestin (1993) traz em si uma fragilidade, o empobrecimento 

do conceito de espaço, praticamente limitando-o ao substrato natural, uma natureza 

intocada esperando a intervenção humana. 

No Brasil, Marcelo Lopes de Souza escreve, em 1995, um artigo sobre o 

território que, após sua publicação, tornou-se bastante popular na academia, 

principalmente nos cursos superiores de geografia, nos quais o território 

  

[...] é fundamentalmente um espaço definido e delimitado por e a partir 

de relações de poder. A questão primordial, aqui não é, na realidade, 

quais são as características geoecológicas e os recursos naturais de uma 

certa área, o que se produz ou quem produz em uma dado espaço ou 

quais as ligações afetivas e de identidade entre um grupo social e um 

espaço (SOUZA, 2000, p. 78). 

 

Com essa afirmação, Souza (2000 [1995]) coloca em questão na análise do 

território, enfatizando que são as relações de poder que realmente importa ao analisar o 

território, as outras relações podem ficar em segundo plano. Essa interpretação 

subentendida em seu texto só pode ser esclarecida em outro artigo, escrito em 2009, no 

qual o autor volta a discutir a questão do território e faz algumas leituras sobre os 

equívocos de seus leitores, afirmando que: “Não raro, ao longo desses anos, não pude 

concordar com autores que diziam concordar comigo, tamanha a simplificação, ou 

mesmo descaracterização de meu raciocínio” (SOUZA, 2009, p. 58). 

No decorrer do texto, Souza (2009) procura esclarecer pontos que 

descaracterizaram o seu raciocínio. Nesse percurso é relevante para a coerência do 

diálogo destacar dois pontos; o primeiro no que diz respeito ao poder, reiterando que “O 

que ‘define’ o território é, em primeiríssimo lugar, o poder − e, nesse sentido, a dimensão 

política é aquela que, antes de qualquer outra, lhe define o perfil” (ibidem, p. 59), porém, 

essa dimensão não exclui a outra, pois de fato, não há uma separação entre cultura e 

economia. Todavia, para se estudar o território é necessário levar, em primeiro, lugar a 

dimensão do poder. 

Tendo em vista a polêmica sobre a primazia do poder, outro ponto esclarecido 

por Souza (2009) é a questão da materialidade não ser importante, em relação ao poder. 

Sobre essa ponto, o autor explica: 

 



43 

 

[...] que confundir o território com o substrato espacial material (as 

formas espaciais, os objetos geográficos tangíveis − edificações, 

campos de cultivo, feições “naturais” etc.) equivale a “coisificar” o 

território, fazendo com que não se perceba que, na qualidade de 

projeção espacial de relações de poder, os recortes territoriais, as 

fronteiras e os limites podem todos mudar, sem que necessariamente o 

substrato material que serve de suporte e referência material para as 

práticas espaciais mudem (SOUZA, 2009, p. 6, grifos do autor). 

   

O debate/esclarecimento presente entre Souza (2000 [1995]) e Souza (2009) 

evidencia a polêmica sobre o conceito do território no pensamento geográfico, porém, sua 

perspectiva não descarta os elementos clássicos do território, o substrato material para a 

realização do Estado-nação nem as abordagens contemporâneas que buscam os territórios 

culturais para o indivíduo, apenas centraliza para a sua análise uma dimensão: as relações 

de poder. Essa característica já estava presente no primeiro artigo, ao afirmar que o 

território são [...] as relações de poder espacialmente delimitadas e operando, destarte, 

sobre um substrato referencial (SOUZA, 2000, p. 97 grifos do autor)  

Espaço e território não são sinônimos, porém são realidades interligadas, 

conforme afirma Santos (2004, p. 34):  

 

A palavra território tem uma força maior do que a palavra espaço, 

sobretudo porque a palavra espaço você usa como quiser, e território 

tem uma força, tanto que eu recuso o debate da diferença entre uma 

coisa e outra. É indiferente, desde que você defina.  

 

Uma separação mais nítida entre espaço e território corre o risco de limitar um ou outro, 

conforme fez Raffestin (1993) que, na distinção, limitou o conceito de espaço.  

O território é uma porção do espaço geográfico construído pelas relações de 

poder de acordo com as contradições das territorialidades dos grupos sociais, a cada 

momento da história novas relações são tecidas. Desse modo, o território nunca é inerte, 

estático, está sempre em mudança, tanto em seus objetos quanto em suas ações, a 

percepção dessas mudanças no território e suas relações com o poder foi uma das grandes 

contribuições do marxismo à geografia. 

Ao Analisar o espaço geográfico levando em consideração o território, é preciso 

ressaltar “[...] que território não constitui uma categoria de análise ao considerarmos o 

espaço geográfico como temas das ciências sociais, isto é, como questão histórica” 

(SANTOS; SILVEIRA, 2008, p. 247). Sendo assim, para proceder à análise, é preciso 

considerar dois elementos centrais: configuração territorial e território usado, esse último 

é, de fato, “A categoria de análise [...]” (ibidem, p. 247). 



44 

 

Se a categoria de análise é o território usado, qual a importância da configuração 

territorial? Afinal, bastava operacionalizar a categoria analítica para realizar a análise do 

espaço geográfico, porém, seguir por esse caminho é ceifar o movimento dialético da 

análise, pois é preciso que haja um território para ser usado, e ao usá-lo, eu uso de um 

jeito e não de outro, e a forma de usar não é uma contingência, muito menos uma ação 

determinada, mas sim um processo que vai estruturando as funções de cada forma, pois, 

  

na realidade, todo esse processo de problematização do conceito de 

território, provocado por Milton Santos, teve como objetivo desvinculá-

lo da simples compartimentação, ou mesmo extensão, do 

comportamento passivo e inerte, para considerá-lo também como uma 

totalidade, tal qual o espaço geográfico, ou seja, como território usado, 

expressão de como as possibilidades sociais são efetivamente realizadas 

(COLLISCHONN, 2007, p. 121). 

 

A análise segundo o “território usado” permite enxergar a possibilidade da ação 

humana nos objetos já transcendida em ato, materializada, enraizada no solo, um instante 

do movimento da totalidade, uma forma de cindi-la para realizar sua apreensão, pois, “[...] 

a totalidade é uma realidade fugaz, que está sempre se desfazendo para voltar a se fazer” 

(SANTOS, 2012a, p. 117). 

 A configuração territorial não é um dado material uniforme, com formas de um 

mesmo tempo, um mesmo período ou realidade técnica, o que temos é uma configuração 

territorial enquanto uma materialidade cumulativa desigual de tempos. Nesse sentido, o 

território usado, obrigatoriamente, tem de ser a categoria analítica para operacionalizar o 

estudo do espaço geográfico, pois “o território são formas, mas o território usado são 

objetos e ações, sinônimo de espaço humano, espaço habitado” (SANTOS, 2012b, p. 

138).   

Investigar o território usado é uma das peças-chave para entender o presente, 

uma vez que, “o processo territorial desenvolve-se no tempo, partindo sempre de uma 

forma precedente, de outro estado de natureza ou de outro tipo de território” 

(RAFFESTIN, 2009, p. 31), e nessa discussão não há possibilidade de discutir território 

sem o seu uso, pois, “[...] o território é um sistema material para usar porque foi construído 

com o valor de uso” (idem, p. 33). 

Com as categorias da configuração territorial e do território usado, Milton 

Santos nos forneceu ferramentas para analisar o espaço geográfico dentro da dimensão 

processo, estrutura, forma e função, pois acrescentou à análise do território elementos da 
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renovação geográfica, a contradição dialética materialista, sem negar a importância da 

base material do território, da geografia clássica, porém sem cair na armadilha de um 

espaço ceifado de movimento, atemporal, acrítico, da new geography.  

A partir dessa categoria é possível entender a complexidade do espaço, enquanto 

um conjunto indissociável de objetos e ações, e movimento oriundo dos processos que 

estão estruturando o espaço. 

A cada momento da história o espaço possui uma realidade material, uma 

configuração territorial, e estas só são passíveis de análise a partir de seus usos, a partir 

do território usado. 

O espaço é em movimento, ou seja, suas formas e funções estão constantemente 

em transformação, a cada nova forma de se usar o território criam-se novas formas ou 

refuncionalizam-se as antigas, ou seja, para cada território usado há uma configuração 

territorial específica. 

1.2 ESPAÇO EM MOVIMENTO: DESDOBRAMENTOS DO TURISMO EM NATAL 

Sendo o espaço geográfico uma totalidade, enquanto tal é incompleta, ou seja, 

está sempre buscando totalizar-se, e  

 

Tal evolução retrata o movimento permanente que interessa à análise 

geográfica: a totalização já perfeita, representada pela paisagem e pela 

configuração territorial e a totalização que se está fazendo, significada 

pelo que chamamos de espaço (SANTOS, 2012a, p. 119). 

 

Então, de acordo com o que já foi discutido, a categoria território usado é uma ferramenta 

capaz de analisar a totalidade em curso do espaço, pois com ela é possível perceber a 

potência transcendendo em ato por meio da materialização das oportunidades oferecidas 

pelo lugar e no lugar. Nesse contexto, e ao materializar-se no lugar, temos uma totalização 

já realizada, a configuração territorial. 

A essência dos lugares está na maneira que o território é usado, a partir do 

momento em que ocorre algum fator que modifica o modo como o território é usado, sua 

essência se modifica, não apenas isso, a configuração territorial também se modifica para 

atender a demanda dos novos usos do território. A cada momento novos usos do território 

transcendem da potência ao ato e é nesse sentido, de nunca estar pronto, de estar inserido 

num ciclo infinito de mudanças, que o espaço geográfico é uma totalidade em curso, 

porém uma “totalidade irrealizável”, pois nunca estará pronto. 



46 

 

O vetor que instala a possibilidade de mudança da materialidade, e das ações 

sobre elas, pode ser interpretado pelo que Santos (2012a, p. 144) denomina evento, pois, 

“se considerarmos o mundo como um conjunto de possibilidades, o evento é um veículo 

de uma ou algumas possibilidades existentes no mundo”. Nesse sentido, o evento pode 

ser interpretado como “[...] o vetor das possibilidades existentes numa formação social 

[...]” (idem, p. 144).  

Se a forma que o território é usado revela a essência do lugar, então, o lugar tem 

de ser “[...] o depositário final, obrigatório do evento.” (SANTOS, 2012a, p. 144), 

enquanto conjunto de possibilidades que se materializa no espaço geográfico, e essas são 

oportunidades oferecidas pelo lugar e no lugar, corroborando, “o lugar é a oportunidade 

do evento. E este, ao se tornar espaço, ainda que não perca suas marcas de origem, ganha 

características locais” (SANTOS, 2012b, p. 163). As marcas locais garantem a 

individualidade do evento, mesmo sendo oriundo de um fenômeno global, ao verter no 

lugar encontra sua singularidade, pois “o evento é, ao mesmo tempo, deformante e 

deformado” (idem, p. 163). 

Existe uma gama de eventos em um mesmo lugar, uns com origens semelhantes, 

outros não. Para o trabalho em tela, nossa preocupação será com um tipo específico de 

evento, o que possibilitou a turistificação de um lugar. Nesse sentido, o evento pode nos 

servir para a análise da materialização dos novos usos do território no lugar.  

Novos usos do território, pois nenhum lugar merece ser visitado a priori, é uma 

construção social seu merecimento de visita, sendo assim, a materialização do turismo 

consiste em dotar o espaço com novos usos do território. 

 A atividade econômica do turismo no lugar pode ser analisada a partir de um 

evento, uma possibilidade que se materializa no espaço geográfico. A energia do 

movimento totalizante do espaço geográfico está no evento, pois, “uma vez que com o 

evento mudam as coisas, transformam os objetos, dando-lhes, ali mesmo onde estão, 

novas características” (SANTOS, 2012a, p. 146), o lugar torna-se turístico, mudando sua 

função, criando novas formas para atender a demanda dos novos usos, exigindo nova 

configuração territorial. 

No processo de materialização do turismo no espaço geográfico estão as 

políticas, podendo ser um vetor no lugar, essas possibilitam a transformação da estrutura 

espacial, criando ou refuncionalizando formas para atender as funções da atividade 

econômica. Para Cruz (1999, p. 3), a forma como o turismo se fixa no solo está 

diretamente relacionada com o as políticas públicas, uma vez que,  
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O modo como se dá a apropriação de um dado espaço pelo turismo 

depende da política pública de turismo que se leva a cabo no lugar. À 

política pública de turismo cabe o estabelecimento de metas e diretrizes 

que orientem o desenvolvimento socioespacial atividade, tanto no que 

tange à esfera pública como no que se refere à iniciativa privada. Na 

ausência da política pública, o turismo se dá à revelia, ou seja, ao sabor 

de iniciativas e interesses particulares (CRUZ, 1999, p. 3). 

 

As políticas públicas estão relacionadas com o evento que possibilita a 

materialização do turismo no lugar, e a essência do modo de produção capitalista está na 

origem das políticas públicas, dotar o espaços de meios para aumentar a produtividade 

econômica para garantir o processo de acumulação de riquezas, para garantir a reprodução 

do sistema.  

Desde que o modo de produção capitalista tornou-se hegemônico, o espaço 

geográfico passou por transformações em sua estrutura, suas formas e funções foram 

afetadas pela racionalidade da técnica capitalista. De acordo com Marx e Engels (2008, 

p. 21), “em suma, ela [a burguesia] cria um mundo à sua imagem e semelhança”, nessa 

lógica novas demandas de consumo e mercadorias são criadas para atender a necessidade 

de reprodução desse sistema. 

 Natal, a capital do Rio Grande do Norte, não é uma exceção frente aos processos 

espaciais capitalistas. O ciclo de reprodução capitalista forjou, no final do século XX, 

uma nova mercadoria no território potiguar, o turismo. 

Nesse sentido, cabe ressaltar que “[...] o turismo assume a identidade de uma 

mercadoria como outra qualquer, com a diferença de que o bem a ser consumindo se 

configura como o local a ser visitado, e vai, além disso, pois mercantiliza os costumes, o 

folclore e a cultura” (FURTADO, 2005, p. 134).   

Se o turismo assume em sua identidade o papel de uma mercadoria, também 

podemos acrescentar a essa uma fetichização, característica que, segundo Silveira (2002), 

atende a uma questão de aptidão paisagística, uma vez que há “[...] uma produção de 

lugares turísticos, alicerçada em grande parte na elaboração de um discurso, que contribui 

para uma coisificação e uma fetichização de certos pontos do território” (ibidem, p. 36). 

A aptidão paisagística, que transforma pontos do território em mercadoria, e por 

seguinte o fetichiza, não pode ser analisada apenas por seus atributos naturais, já que, 

conforme mencionou Boyer (2005), a priori, “nenhum lugar é ‘turístico em si’, nenhum 

sítio merece ser visitado [...]”, pois o fetiche em visitar os lugares é uma manifestação da 
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psicosfera11. Logo, a aptidão paisagística é um conjunto de dados psiconaturais, esses 

“são processos de apropriação dos elementos ditos naturais, porque se esses dados não 

têm artifício na sua constituição material, eles o têm na sua constituição simbólica e 

social” (SILVEIRA, 2002, p. 37). 

A atividade turística no Rio Grande do Norte, a priori, apropriou-se 

simbolicamente de seu litoral ao criar um novo uso para esse território, de um território 

usado pelas comunidades pescadoras ao território usado para reprodução do capital por 

meio do turismo.  

Apenas a transformação psicológica da praia pela valoração dos elementos 

naturais, como a praia, o mar e as dunas não são suficientes para consolidar a existência 

do turismo, pois é necessária uma realidade material que suporte a essa atividade, é 

preciso que haja rede de hotéis, pousadas, restaurantes, guias de turismo e outros 

comércios e serviços ligados ao setor. 

O processo que estruturou o espaço geográfico da capital potiguar para a sua 

inserção na rota do turismo nacional e internacional inicia entre 1980 e 1990, quando 

Natal experimenta  

 

um expressivo crescimento da atividade turística, consequência da 

implementação de equipamentos e infraestrutura quem tinham, e têm, 

como objetivo de inscrever o estado do Rio Grande do Norte e, em 

particular, a sua capital, no circuito competitivo do turismo do Nordeste 

brasileiro (FURTADO, 2007, p. 234). 

 

A inserção de Natal no circuito competitivo do turismo no Nordeste brasileiro 

estruturou no território potiguar um uso  econômico contraditório do território. A 

contradição no uso econômico do território pelo turismo interpretada a partir da teoria 

dos circuitos da economia urbana, proposta por Milton Santos na obra Espaço Dividido, 

direciona a análise da transformação do território potiguar a partir do circuito superior e 

inferior do turismo. 

No circuito superior há a especialização capitalista pela racionalidade da técnica 

no uso do território, uma área concentrada de infraestrutura e serviços, como grandes 

hotéis, restaurantes, pousadas, boates, lojas souvenir etc.  

Ao estudar o processo de reestruturação produtiva e sua repercussão no espaço 

urbano, Furtado (2005) identifica a espacialização do turismo a partir de três eixos de 

                                                 
11 De acordo com Milton Santos na obra Técnica, espaço e tempo, a psicosfera é resultado das crenças, 

desejos, vontades e hábitos que inspiram comportamentos filosóficos e práticos, as relações interpessoais e 

a comunhão com o Universo. 
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circulação: eixo vertebrador, eixo de contato e eixo “vitrine do turismo”. Esse último é 

onde se espacialisa o circuito superior do turismo em Natal, pois são áreas concentradas 

de infraestrutura e serviços turísticos, sendo articulado pela Via Costeira e a Avenida 

Engenheiro Roberto Freire. Ao longo dessas vias há grandes hotéis, restaurantes, agências 

de turismo, boates, lojas de souvenir etc.  

O eixo a vitrine do turismo e sua hinterlândia é, na realidade, um espaço da 

cidade produzido para atender as demandas de acumulação de reprodução do capitalismo 

por meio do turismo, porém a “onda”12 do turismo não transformou apenas a realidade 

urbana da capital do estado, o desdobramento desse processo pode ser verificado nos 

municípios litorâneos vizinhos, um desses lugares é a praia de Jenipabu, situada em 

Extremoz, ao norte de Natal. 

O circuito superior implementou-se no que veio ser a atual APAJ, a partir da 

inserção da visita à praia de Jenipabu no pacote de viagens oferecido pelas as agências de 

turismo no começo da década de 1990, passeio complementar para quem estava 

procurando lazer no litoral potiguar. Todavia, nessa praia havia uma realidade geográfica 

distinta dos interesses do setor em ascensão, vilas de pescadores jangadeiros que tiravam 

do mar o seu sustento. 

A vinda dos turistas possibilitou a esses moradores um novo modo de garantir a 

sobrevivência. Aos poucos, começaram a construir em Jenipabu e nas áreas 

circunvizinhas pequenas barracas de praia para vender bebidas e alguns pescados aos 

turistas. Porém, ao contrário da parte central do eixo do turismo, o objetivo primeiro 

desses pequenos estabelecimentos comerciais não estava em acumular e reproduzir o 

capital, mas sim em diminuir as mazelas sociais e garantir a sobrevivência para o dia 

seguinte. 

A APAJ não é depositário do evento do turismo em Natal, mas sim consequência 

do evento que materializou o turismo na capital do estado, pois as políticas públicas 

possibilitaram a materialização do turismo em Natal, implementando na cidade o circuito 

superior do turismo e nas áreas circunvizinhas, em especial no litoral norte da capital. No 

limite litorâneo entre os municípios de Extremoz e Natal, as atividades econômicas 

                                                 
12 Uma forma de analisar a urbanização de Natal na tese de doutorado de Edna Maria Furtado “A onda do 

turismo na cidade do sol”, no qual faz um jogo metafórico que envolve a relação da cidade de Natal com o 

mar, analisando a expansão urbana da cidade a partir da inserção da capital no circuito internacional do 

turismo de sol e mar. 
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ligadas ao turismo materializaram-se de modo marginal, pequenos comércios e precárias 

barracas de praia com características essenciais do circuito inferior. 

Ao se inserir no circuito competitivo do turismo, o Rio Grande do Norte assumiu 

para uma pequena parte do seu litoral o modelo de turismo de massa, esse sendo  

 

uma forma de organização do turismo que envolve o agenciamento da 

atividade bem como a interligação entre agenciamento, transporte e 

hospedagem, de modo a proporcionar o barateamento dos custos da 

viagem e permitir, consequentemente, que um grande número de 

pessoas viaje (CRUZ, 2003, p. 6). 

 

Essa forma de organização do turismo é contrária ao turismo embrionário 

desenvolvido por uma elite aristocrática europeia, entre final do século XIX e começo do 

século XX. Sobre esse tema, nos fala Boyer (2003, p.87): “tudo teria mudado em 1936. 

Antes, o turismo era ainda elitista; em 1936, os trabalhadores conquistaram o direito às 

férias remuneradas e as gozaram pela primeira vez”.  

Nesse movimento de conquista trabalhista, nasce também uma dimensão que 

podemos chamar de “perversa”, pois, como nos fala Furtado (2005, p. 135), 

 

O lazer, que antes se constituía como atividade espontânea, torna-se 

uma necessidade na sociedade moderna, transformando o “tempo livre” 

num elemento do processo de produção do espaço e, como tal, ele se 

organiza em função da reprodução de relações sociais, em que a hora 

destinada ao lazer não escapa das regras de mercado e exige a produção 

de novas formas de uso do espaço.  

 

O turismo como evento é uma possibilidade que se materializa no espaço, essa 

materialização consiste em dotar o espaço com novas formas de uso com a infraestrutura 

necessária, uma vez que, “para que o fazer turístico – inserido na lógica de uma atividade 

econômica organizada – possa acontecer, faz-se necessária a criação de uma sistema de 

objetos capaz de atender à demanda de ações que lhe é própria” (CRUZ, 1999, p. 02). 

O processo de turistificação de Natal transformou o espaço urbano da cidade, 

utilizando o território de algumas áreas para a reprodução do capital a partir de uma nova 

mercadoria, sol, o mar e a praia. No entanto, esse processo não se restringiu à capital, o 

desdobramento dessa atividade é visível do litoral sul ao litoral norte do estado, em alguns 

lugares com mais e em outros com menos intensidade, na velocidade da transformação e 

valoração do território. 
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As praias que atualmente fazem parte da APAJ também foram afetadas pela onda 

do turismo na cidade do sol, todavia de modo marginal, tanto no sentido geométrico 

quanto geográfico. 

Geometricamente marginalizada, pois a área concentrada do turismo em Natal, até 

o ano de 2007, estava distante vinte quilômetros da APAJ. Essa distância dificultava a 

integração econômica do litoral norte com a capital, pois até aquele ano, havia apenas 

uma ponte para atravessar o Rio Pontegi, que separa o litoral natalense. 

No final do ano de 2007, é inaugurada uma nova ponte, a Ponte Newton Navarro, 

com o intuito de diminuir a distância geométrica entre o litoral de Natal e as praias da 

APAJ, com a distância variando entre sete a quinze quilômetros, dependendo do ponto de 

referência. Assim, a marginalização não era apenas geométrica, mas também geográfica. 

Geográfica, pois a forma como o turismo materializou-se na APAJ é 

contraditória em relação ao turismo da área concentrada da Via Costeira e Ponta Negra, 

ambas em Natal. Na APAJ há uma forte presença do território usado pelo circuito inferior, 

comércios que dependem da vinda de turistas hospedados na Via Costeira e Ponta Negra 

dependem do circuito superior. Mesmo com a integração das áreas contíguas pela ponte, 

o processo de marginalização não deixou de existir, pois a relação de dependência ainda 

está presente no território. 

1.3 CAMINHOS DA PESQUISA 

A delimitação e a normatização de uma porção do território do Rio Grande do 

Norte em uma área de proteção ambiental, Área de Proteção Ambiental de Jenipabu, 

aparentemente é uma medida legal para preservar os recursos naturais do estado, 

principalmente a faixa litorânea e o campo dunar das praias de Santa Rita e Jenipabu, um 

dos atrativos centrais do turismo no estado, dos impactos ambientais. 

Além de proteger o ambiente de impactos ambientais, o discurso da criação da 

APAJ carrega consigo a missão para a promoção do desenvolvimento sustentável, e o 

turismo, contraditoriamente, aparece como o messias para esse fim. 

A contradição está presente na essência da constituição da APAJ, pois, a priori, 

a necessidade de se preservar essa porção do território em 1995 era evitar a expansão 

desordenada da atividade turística, porém, a mesma atividade que carrega a potência do 

impacto ambiental também traz no discurso a possibilidade de sustentabilidade 

econômica, na qual o turismo aparece como solução. 
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A discussão ambiental sobre a atividade turística ser ou não ser impactante ao 

meio ambiente não é o ponto principal na análise, mas sim, de que forma a criação da 

APAJ influenciou na vida dos moradores? E de que forma a atividade turística ao 

materializou-se no espaço geográfico e quais suas consequências para os moradores? Se 

o espaço geográfico é uma totalidade movimento, uma estrutura da qual fazem parte um 

sistema de objetos indissociável de um sistema de ações, o surgimento dos processos que 

deram origem a atividade econômica do turismo na APAJ, bem como a criação dessa área 

de preservação, não se encontram apenas naquela porção do território. 

Dessa forma, a materialização do turismo na APAJ é resultado do território 

usado economicamente para os interesses do grande capital, que, na cidade de Natal, se 

estruturou em uma área concentrada de serviços e comércio turísticos, formando o 

circuito superior do turismo. Do outro lado da Ponte Newton Navarro há a objeto de 

interesse da pesquisa a APAJ, no qual o uso econômico do seu território materializou o 

circuito inferior do turismo, desigual e combinado com o superior. 

A partir dessa realidade, como se deu o processo de criação da APAJ? De que 

forma a materialização do turismo e a criação da APAJ influenciou na vida dos seus 

residentes? Qual é a atual situação geográfica da APAJ? 

As respostas para esses questionamentos estão trabalhadas no decorrer dos 

capítulos, entram no foco da discussão as políticas públicas que estão envolvidas direta 

ou indiretamente no processo da criação do território da APAJ, analisando a contradição 

entre o ideal, o que está presente no discurso das políticas públicas que normatizam e 

idealizam o território e o real, o que de fato está materializado no território. 

Ao apreenderem-se os processos que possibilitaram a existência da APAJ, o 

próximo passo é apreender sua estrutura espacial, as formas e funções. Para essa análise, 

recorreu-se à teoria dos circuitos da economia urbana de Milton Santos, analisando a 

materialização do circuito superior e do inferior, em sua relação desigual e combinada. 

Para esse fim, foram realizadas visitas de campo, de novembro de 2013 a julho 

de 2014, com o intuito de identificar, catalogar e mapear os usos econômicos do território, 

listando os comércios e serviços presentes na APAJ e entrevistando seus respectivos 

responsáveis. 

Todo processo de reestruturação produtiva do território resulta em 

transformações do modo de ser-no-espaço e de ser-do-espaço, as novas formas e funções 

que possibilitaram a materialização do turismo possibilitaram, também, novos modos de 
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existência, modificando as relações cotidianas dos moradores, acrescentando novos 

significados existenciais ao espaço banal. 

Os novos usos econômicos possibilitaram as transformações existenciais dos 

moradores das praias que pertencem à APAJ. Para investigar esse processo de mudança 

existencial, utilizado-se o recurso da história oral para entrevistar os moradores mais 

antigos das praias de Santa Rita e Jenipabu, com o intuito resgatar em suas oralidades o 

cotidiano dos moradores no período anterior à materialização do turismo. Foram 

entrevistados doze moradores, oito em Santa Rita e quatro em Jenipabu. As entrevistas 

com esses moradores foram realizadas no período de dezembro de 2012 a novembro de 

2014. 

A análise das políticas públicas, da estrutura econômica e as transformações do 

território usado e das possibilidades existenciais em cada situação geográfica nas praias 

APAJ permitem apreender o movimento do espaço geográfico a partir dos processos de 

materialização do turismo em suas praias, Redinha Nova, Santa Rita e Jenipabu. 
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2 IDEOLOGIAS AMBIENTAIS E A INVENÇÃO DA APAJ  

 

A inserção da atividade turística no Rio Grande do Norte, no final da década de 

1980, traz consigo o processo de valorização do litoral potiguar, transformando as praias 

potiguares, principalmente as que estão situadas na região metropolitana de Natal, em 

mercadoria, refuncionalizando a forma desses espaços, descaracterizando o espaço 

geográfico do pescador jangadeiro em função de uma configuração territorial para atender 

às demandas do setor turístico. 

A praia de Jenipabu, localizada no município de Extremoz, ao norte de Natal, 

estava inserida nesse processo de valorização do litoral potiguar, principalmente em 

função da sua morfologia de campos dunares, que possibilitou o desenvolvimento do 

passeio de buggy.  

A mercadoria do turismo em Jenipabu, suas dunas, ainda nos primeiros anos da 

década de 1990, começa a perder sua morfologia em função do grande número de passeios 

de buggy. Sem uma intervenção direta do Estado, em pouco tempo não haveria mais 

mercadoria para ser valorizada, apenas uma área degradada que não interessa ao turismo, 

dessa forma conforme consta no Decreto 19.139/06 a criação da APAJ  

 

[...] foi urgenciada em função do crescente uso da área pelo turismo, 

aliado às questões de interesses econômicos, surgidas entre os 

proprietários do solo e aqueles que fazem uso desse ambiente – os 

“bugueiros” – culminando com a oportuna interdição da área, pelo 

IBAMA, em dezembro de 1994, para fins de realização de seu estudo 

ambiental do ecossistema dunar denominado Dunas de Jenipabu (RIO 

GRANDE DO NORTE, 2006, p. 4). 

 

Após a realização desse estudo pelo IBAMA, com a finalidade de proteger esse 

ecossistema de uma atividade turística sem regulamentação, foi criada a Área de Proteção 

Ambiental de Jenipabu (APAJ), por meio do Decreto estadual nº 12.620/95, com o intuito 

de proteger o ecossistema dunar e regulamentar o uso do solo. Dessa forma, a atividade 

turística poderia ser realizada em harmonia com a preservação ambiental da APA, 

buscando fortalecer o desenvolvimento sustentável nessa porção do território potiguar. 

O que mudou estritamente no espaço geográfico de Jenipabu, e do seu entorno, 

de 1994, data da interdição do IBAMA, para 1995, criação da APAJ, foi a normatização 

do território, a qual passa a idealizar no espaço uma unidade de conservação com 

atividades econômicas sustentáveis. 
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A criação da APAJ, em 1995, tem como herança uma discussão secular iniciada 

no século XIX, entre as correntes de preservacionismo e conservacionismo, que, apesar 

das divergências, tinham como objetivo em comum a preservação de pequenas porções 

do território nacional frente ao processo de destruição ambiental ocasionado pela 

consolidação do modelo industrial fordista-taylorista de produção do sistema capitalista, 

no qual consumiam-se grandes demandas de matéria-prima extraída de ambientes 

naturais para atender a demanda produtiva das indústrias. 

Além da proteção ambiental, a APAJ também teve como objetivo central 

normatizar o turismo para que seja realizado de modo sustentável. Porém, para entender 

de que forma essas relações se dão no espaço geográfico, é preciso investigar quais são 

as relações entre unidades de conservação e desenvolvimento sustentável? Quais são os 

discursos hegemônicos que possibilitam, ou possibilitaram, a criação de unidades de 

conservação e qual a relação entre turismo e desenvolvimento sustentável? 

A discussão sobre o processo de criação de APAs no Rio Grande do Norte passa 

pelo debate entre as principais correntes ambientalistas do século XIX e seus 

desdobramentos no século XX, e sua repercussão no processo de criação de unidades de 

conservação. Aliado a esse debate, há as questões ideológicas que sustentam o discurso 

do desenvolvimento sustentável, sobretudo no que diz respeito à atividade turística.  

A criação de unidades de conservação necessita, obrigatoriamente, de uma 

intervenção direta do Estado. Para isso são necessárias as políticas públicas. O processo 

de criação da APAJ é resultado de uma longa discussão político-ambiental, tanto em nível 

mundial quanto nacional, que ao optar pela criação de unidades conservação escolheu-se 

o atalho de proteger pequenas áreas do processo exploratório das atividades humanas, 

sobretudo as industriais, ao invés de procurar caminhos para solucionar, definitivamente, 

os problemas ambientais no planeta enquanto totalidade. 

Além de políticas lato sensu, como a Lei nº 9.985/00, que estabelece os critérios 

de criação de UC no Brasil, também há as políticas públicas stricto sensu que interferem 

diretamente na criação, gestão e organização do espaço geográfico da APAJ, 

especificamente o Decreto nº 12.620/95 de criação da APAJ, o Decreto 19.139/06, que 

cria do conselho gestor da APAJ, e a Lei nº 9.254/09, que dispõe sobre o zoneamento 

ecológico econômico da APAJ. 

Dessa forma, a análise do processo de criação e gestão da APAJ segue pela 

discussão com os elementos que compõem o debate ambiental do século XIX e do século 

XX, passando pela discussão entre a relação da atividade turística com o desenvolvimento 
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sustentável, verificando, brevemente, as principais políticas públicas que culminaram na 

materialização do turismo na APAJ, finalizando o capítulo com uma análise das políticas 

públicas que estão diretamente relacionadas com a criação e a gestão da APAJ. 

2.1 ÁREAS PROTEGIDAS, MAS DE QUEM PROTEGER?  

A delimitação e a normatização do território em uma área de proteção ambiental 

traz em seu nome a imbricação de uma forma-conteúdo do espaço geográfico. 

A forma do espaço geográfico está contida na palavra “área”, evocando o 

princípio euclidiano do espaço, uma delimitação estritamente geométrica, porém, a 

geograficidade da área está em seu conteúdo: proteção ambiental. 

O verbo proteger evidencia um conflito: alguém ou algo que precisa ser 

protegido de outro alguém ou algo. Nas áreas de proteção ambiental, o que precisa ser 

protegido é o ambiente. Mas o que é esse ambiente e de quem ele precisa ser protegido? 

Nessa relação, o ambiente remete à ideia de natureza livre do trabalho humano, 

cujo seu potencial idílico dentro da cosmovisão que permeia a sociedade judaico-cristã, 

“por meio da ideia de natureza intocada”, no sentido de renovar “[...] o mito do paraíso 

terrestre perdido, lugar desejado e procurado pelo homem depois de sua expulsão do 

Éden” (DIEGUES, 2000, p. 86). 

Distante de ser uma compensação teleológica do pecado original, a proteção de 

ambientes naturais está relacionada com o processo de expansão industrial e o 

desenvolvimento do capitalismo no mundo, principalmente em função da característica 

essencial da ação técnica que envolve esses dois elementos: “[...] construir destruindo e 

destruir construindo” (MOREIRA, 2007, p. 85). 

Nesse sentido, o território usado pelos diversos circuitos espaciais produtivos13 

necessita dos recursos naturais para a produção dos objetos. Nesse processo produtivo, a 

construção do espaço geográfico se dá pela destruição dos recursos naturais, 

estabelecendo a contradição entre construção e destruição. 

A consciência dessa perspectiva contraditória dos meios de produção, em 

especial no que se refere ao capitalismo industrial, começa a ser discutida no final do 

século XIX, quando  

os naturalistas se assustaram com a extensão das destruições realizadas 

por aqueles que, na época, imaginavam que os recursos da natureza 

eram inesgotáveis, só pensaram na proteção de certos animais e vegetais 

                                                 
13 Segundo Santos (2012d, p. 55) “esses seriam as diversas etapas pelas quais passaria um produto, desde 

o começo do processo de produção até chegar ao consumo final”. 
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em vias de desaparecimento. Constituíram-se assim as reservas que 

serviam para protegê-los (DORST, 1977, p. 11). 

 

Os movimentos naturalistas do final do século XIX corroboram com o mito da 

natureza intocável que precisa ser protegida a todo custo da presença nociva da raça 

humana. Nesse período, desenvolve-se o culto ao silvestre, que “[...] surge do amor às 

belas paisagens e de valores profundos, jamais para os interesses materiais” (ALIER, 

2011, p. 22). O mito da natureza intocável pelo culto ao silvestre também foi 

impulsionado nas obras dos pintores e poetas românticos, os quais “[...] fizeram da 

procura do que restava da ‘natureza selvagem’, na Europa, o lugar da descoberta humana, 

do imaginário do paraíso perdido, da inocência infantil, do refúgio e da intimidade, da 

beleza e do sublime” (DIEGUES, 2004, p. 24). 

Nesse cenário político as questões econômicas e ambientais, sobretudo nos 

países industrializados, estavam inseridas em um denso debate sobre as consequências da 

vida industrial na sociedade, no qual “[...] você podia ser ‘moderno’ e desfrutar o 

enriquecimento material das tecnologias contemporâneas ou podia ser um defensor 

romântico da herança ameaçada da natureza” (SILVERSTEIN, 1993, p. 16). Esses 

debates resultaram em duas correntes ambientalistas: o conservacionismo e o 

preservacionismo, que encontraram no período da expansão industrial estadunidense seus 

principais teóricos e ativistas.  

O conservacionismo encontrou na figura do engenheiro florestal Gifford 

Pinchot, que, além dessa formação, também foi o “[...] fundador da Escola de 

Administração Florestal de Yale e assistente imediato de Teddy Roosevel [...]” 

(SILVERSTEIN, 1993, p. 16,), o grande teórico e ativista dessa corrente ambiental.  

Picnhot “[...] criou o movimento de conservação dos recursos, pregando o seu uso 

racional. Na verdade, Pinchot agia dentro de um contexto de transformação da natureza 

em mercadoria” (DIEGUES, 2004, p. 29). As ideias desse teórico foram percursoras da 

concepção de desenvolvimento sustentável, a qual tenta conciliar a perspectiva criadora 

e destruidora do modo de produção capitalista de forma harmônica. 

Os romantistas do culto ao silvestre encontraram nas ideias e ações de John Muir, 

o principal teórico e ativista do preservacionismo, meios para preservar o paraíso perdido 

na Terra, tendo como ideia principal o fato que, “[...] mesmo que a biosfera fosse 

totalmente transformada, domesticada pelo homem, poderiam existir pedaços do mundo 

natural em seu estado primitivo, anterior à intervenção humana” (DIEGUES, 2000 p. 86,). 

A essência dessa corrente de pensamento “[...] pode ser descrita como a reverência à 
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natureza no sentido da apreciação estética e espiritual da vida selvagem” (DIEGUES, 

2004, p. 30). 

A grande conquista da atuação desses dois movimentos foi a criação dos 

primeiros parques nacionais do mundo, com a finalidade de conservar uma dada porção 

da “natureza intocada” dos homens, os parques Yellowstone, de 1872, e Yosemite, em 

1890, ambos nos Estados Unidos da América. Vale ressaltar que a criação desses parques 

não implicou numa real tomada de consciência ecológica sobre a necessidade de se 

preservar os recursos naturais do planeta, em sua totalidade, apenas separou ínfimas áreas 

do processo galopante da destruição global dos recursos naturais, pois, 

  

Os esforços coletivos desses dois visionários e de seus seguidores e 

ativistas [...] originou uma política que tentou agradar gregos 

(ambientalistas) e troianos (homens de negócio). Os “gregos” ganharam 

os parques nacionais e os “troianos” todo o resto. Entretanto, nos 

lugares desse “todo resto” incluía florestas e campos e outros recursos 

potencialmente renováveis [...] (SILVERSTEIN, 1993, p. 16). 

 

Embora na transição entre os séculos XIX e o XX a preocupação ambientalista 

já despontasse nos círculos acadêmicos, artísticos e políticos, resultando na criação de 

algumas unidades de conservação na forma de parques nacionais, a preocupação 

ambiental não possuía a noção de totalidade, mas sim, de áreas pontuais, onde a 

degradação ambiental era extremamente visível. Essa perspectiva permitiu que os 

avanços tecnológicos nos setores industrial e agrícola pudessem desenvolver a economia 

dos países mais ricos a grandes custos ambientais. 

A busca do paraíso perdido, da natureza intocada, dos ambientalistas do século 

XIX foi substituída pela perspectiva niilista do apocalipse ambiental eminente nos anos 

1960, visível na fala de Jean Dorst, diretor do Museu Nacional de História Natural de 

Paris, em seu livro Avant que nature: pour une ecologie politique, de 1971, traduzido 

para o Brasil em 1977, que sintetiza as preocupações da nova geração de ambientalistas. 

Segundo ele, 

 
O homem da civilização industrial tomou já posse da totalidade do 

globo. Estamos assistindo a uma verdadeira explosão demográfica, sem 

equivalente na história da humanidade. O homem moderno está 

dilapidando, sem se preocupar com o futuro, os recursos não 

renováveis, combustíveis naturais, minerais, correndo o risco de 

provocar a ruína da civilização atual. As atividades humanas, levadas 

ao seu paroxismo, desenvolvidas até o absurdo, parecem conter em si 

mesmas os germes da destruição da nossa espécie (DORST, 1977, p. 2-

9). 
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No século XIX, o movimento ambientalista artístico foi impulsionado pelos 

poetas e pintores românticos. Já na década de 1960, as novas perspectivas ambientais 

encontram no movimento da contracultura sua expressão artística, sobretudo na figura 

dos hippies, jovens, principalmente estadunidenses, que encontravam no efervescente e 

psicodélico rock’n’roll da referida década a voz de uma geração que protestava contra a 

moralidade judaico-cristã, o individualismo da sociedade de consumo, os conflitos 

armados e os impactos ambientais do modo de produção capitalista. Suas ações estavam 

diretamente relacionadas com as ideias do “culto ao silvestre”, a volta ao mundo rural do 

trabalho arcaico. 

Enquanto uma parcela da juventude consumia ácido lisérgico ao som da guitarra 

distorcida de Jimi Hendrix e da voz icônica de Janis Joplin, a geopolítica ambiental 

anunciava seus primeiros passos a partir do governo da Suécia, que, em 1969,  

 

propôs à Organização das Nações Unidas (ONU) a realização de uma 

conferencia internacional para tratar desses problemas. Essa proposta 

só encontrou maior receptividade após o desastre ecológico de 

Minamata, no Japão, que levou a morte de milhares de pessoas 

contaminadas pelo mercúrio lançado ao mar pelas empresas locais. 

Aceita a proposta, em 1972 foi realizada em Estocolmo a Conferência 

das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano. Esta conferência 

e as reuniões preparatórias que a antecederam firmaram as bases para 

esse novo entendimento a respeito das relações entre o ambiente e o 

desenvolvimento (BARBIERI, 2003, p. 17). 

 

A noção de meio ambiente passa a ser explicada a partir da ideia que a Terra é 

um todo interligado e os impactos ambientais não são pontuais apenas na área degradada, 

mas se espacializam por todo o globo. A principal influência teórica dessa corrente 

ambientalista está relacionada com o trabalho da bióloga Rachel Carson, oriunda da 

corrente preservacionista, que trabalha essa ideia na obra Silent Spring, de 1961, 

defendendo a necessidade de proteção do planeta enquanto um todo, e não apenas das 

áreas protegidas, afirmando ser um erro supor que a natureza existia apenas para a 

conveniência do homem (SILVERSTEIN, 1993; DIEGUES, 2004). 

Os problemas ambientais causados em função do avanço industrial podem ser 

entendidos a partir do seguinte resumo: 

 

Na natureza, os elementos evoluem de uma forma cíclica; uma vez 

formados os materiais são utilizados, em seguida degradados antes de 

serem recuperados no ciclo seguinte. Essas duas fases desenvolvem-se 

com a mesma velocidade. Contrariamente ao sistema natural, um 

sistema artificial, como por exemplo a fabricação de um produto 
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qualquer, é, na realidade, um sistema aberto. O homem só se interessa 

pela primeira fase, que lhe dá lucro, desprezando a segunda, que lhe 

custa energia sem lhe trazer nenhum benefício (DORST, 1977, p. 228).  

 

O uso do território pelos humanos, em todos momentos da história, sempre foi 

limitado e possibilitado pelas técnicas, todavia, antes do período industrial como base do 

sistema produtivo, as técnicas existentes não eram suficientes para interromper a 

característica cíclica do sistema natural. Pois, mesmo realizando a produção artificial dos 

objetos, o sistema natural ainda conseguia realizar a recuperação dos recursos naturais. 

Entretanto, o adensamento técnico no modo de produção, principalmente no período 

técnico-científico, contribuiu para acelerar o consumo de recursos naturais nos processos 

produtivos a ponto de que no sistema artificial industrial a forma cíclica da natureza ter 

sido quebrada, transformando em uma linha reta, onde os dejetos da produção não são 

mais renovados por processos naturais. Os resíduos produtivos são, na maioria das vezes, 

armazenados em grandes áreas ou despejados nos mais diversos corpos d’águas. 

 

 FIGURA 1 – Direção dos sistemas produtivos, de acordo com Dorst (1977) 

 

 

 

 

 

 

 

A primeira seta da Figura 1 representa o período anterior à Revolução Industrial, 

onde os resíduos produtivos eram essencialmente orgânicos, de origem natural, “[...], 

portanto, suscetíveis de serem atacados, com facilidade, pelos agentes de destruição e de 

transformação (bactérias, fungos, etc.)” (DORST, 1977, p. 227), configurando a forma 

cíclica desse sistema. A segunda seta representa o sistema artificial, onde “[...] 

subitamente a indústria espalhou sobre o planeta produtos mais resistentes” (ibidem, p. 

227), dificultando o processo de destruição e absorção, resultando em um processo aberto 

de produção, onde os produtos descartados e seus resíduos são armazenados em lixões e 

aterros sanitários. O processo de reciclagem desses materiais faz com o que sistema 

artificial volte a ser cíclico, mas esse procedimento ainda é pontual se comparado com a 

escala de produção industrial mundial. 

A partir da Conferência de Estocolmo, as discussões ambientais estavam 

centradas nos princípios sistêmicos dos ecossistemas do planeta Terra. O próximo passo 

Sistema Natural   Sistema Artificial 

Fonte: elaborado pelo autor, 2014. 
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seria definir as formas de combater a perspectiva derrotista do futuro próximo a partir de 

metas e compromissos firmados entre os países presentes na conferência. 

A principal proposta para atingir as metas contrárias à destruição do planeta era 

construir uma nova forma de desenvolvimento que não comprometesse ou esgotasse os 

recursos naturais. Uma forma de desenvolvimento que não interrompesse o ciclo do 

sistema natural. 

Porém, essas discussões apenas dividiram o mundo em dois grupos, gerando 

conflitos entre os países desenvolvidos e os não desenvolvidos,  

os primeiros, preocupados com a poluição industrial, a escassez de 

recursos energéticos, a decadência de suas cidades e outros problemas 

decorrentes dos seus processos de desenvolvimento; os segundos, com 

a pobreza e a possibilidade de se desenvolverem nos moldes que se 

conheciam até então (BARBIERI, 2003, p. 19). 

 

As discussões sobre desenvolvimento e meio ambiente geradas na Conferência 

de 1972 resultaram em poucas ações práticas. Porém, deram início a uma agenda 

geopolítica dos problemas ambientais. O principal resultado foi a perspectiva do 

ecodesenvolvimento, posteriormente chamado de desenvolvimento sustentável. 

A definição mais conhecida e vulgarizada tanto nas grandes mídias quanto na 

maioria dos trabalhos acadêmicos foi cunhada pela “[...] Comissão Mundial sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD), conhecida como Comissão de Brundtland” 

(BARBIERI, 2003, p. 23), para essa, o “desenvolvimento sustentável é aquele que atende 

às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade das gerações futuras de 

atenderem as suas próprias necessidades” (CCMAD, 1988, p. 46). 

Nas décadas seguintes à Conferência de Estocolmo, o conceito de 

desenvolvimento sustentável ganhou centralidade nas discussões ambientais, tendo os 

seus pilares ligados às bases no conservacionismo de Pinchot, transformando a proteção 

ambiental em mercadoria, uma vez que, 

em essência o desenvolvimento sustentável é um processo de 

transformação no qual a exploração dos recursos, a direção dos 

investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e a 

mudança institucional se harmoniza e reforçam o potencial presente e 

futuro, a fim de atender às necessidades e aspirações humanas 

(CMMAD, 1988, p. 49). 

 

No começo dos anos 1990, o desenvolvimento sustentável consolida-se como 

objetivo fundante daqueles que pretendem elaborar alguma política pública ambiental ou 

plano de gestão ambiental a partir da Conferência das Nações Unidas sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD) realizada no Rio de Janeiro, em 1992, 
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tornando-se a mais emblemática conferência internacional sobre meio ambiente e 

desenvolvimento. 

Enquanto em Estocolmo iniciavam-se as discussões ambientais em nível 

mundial, no Rio de Janeiro inicia-se o processo de ratificação dos compromissos 

ambientais e econômicos dos países com o mundo para os próximos trinta anos. Nesse 

sentido, “A CNUMAD teve como resultado a aprovação de vários documentos, 

envolvendo convenções, declarações de princípios e a Agenda 21, considerada como um 

dos seus resultados mais importantes” (BARBIERI, 2003, p. 46). 

Durante a CNUMAD foram aprovados cinco documentos oficiais: Declaração 

do Rio de Janeiro sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento; Convenção sobre 

Mudanças Climáticas; Declaração de Princípios sobre Florestas; Convenção da 

Biodiversidade e Agenda 21. A existência de cada um desses documentos está estruturada 

a partir da essência do desenvolvimento sustentável, tornando responsáveis para esse fim 

todos os agentes sociais, desde o indivíduo ao Estado. 

O conjunto de documentos que marcam a transição do milênio traz em si a 

idealização de um mundo estruturado pelo modo de produção capitalista e sem problemas 

ambientais e sociais, onde todos vivem em harmonia e felicidade em pró do 

desenvolvimento sustentável.  

Infelizmente, as discussões geopolíticas ambientais esqueceram de mencionar 

que a essência do modo de produção capitalista é contraditória e que o avanço dos 

impactos ambientais, bem como da pobreza mundial, é um desdobramento da 

materialização das suas contradições, uma vez que, 

  

A crescente concentração urbana produzida pela revolução industrial 

altera o intercâmbio orgânico entre homem e natureza (estabelecido nas 

sociedades precedentes pelas circunstâncias da ‘espontaneidade 

natural’), impedindo principalmente a volta à terra dos resíduos da 

produção e do consumo, que poderiam reconstituir a fertilidade [...]. 

(QUAINI,1991 p. 131). 

 

A discussão de Massimo Quaini posiciona o marxismo, sobretudo a geografia 

marxista, frente às discussões ambientais pontuando a causa original da crise ambiental, 

justamente à Revolução Industrial, que quebrou o sistema cíclico da natureza pelo sistema 

aberto da indústria. Nesse contexto, mesmo que haja formas de regular os impactos 

residuais das atividades produtivas das empresas capitalistas, o problema em si não será 

resolvido, apenas disfarçado ou transferido para lugares onde não haja preocupação com 



63 

 

meio o ambiente, por exemplo, a fuga das empresas do mundo desenvolvido para os 

países mais pobres da Ásia, onde a preocupação ambiental e social pode ser negligenciada 

em prol do desenvolvimento industrial. 

A característica destrutiva das indústrias em seu modo de produção em função 

do desenvolvimento econômico, ainda no século XIX, é constatada por Marx, ao citar 

como exemplo a situação industrial dos Estados Unidos da América, que, segundo o 

autor: 

Quanto mais se apoia na indústria moderna o desenvolvimento de um 

país, como é o caso dos Estados Unidos, mais rápido é esse processo de 

destruição. A produção capitalista, portanto, só desenvolve a técnica e 

a combinação do processo social, exaurindo as fontes originais de toda 

a riqueza: a terra e o trabalhador (MARX, 2012, p. 571). 

 

As técnicas da ação capitalista contêm em si o germe da destruição, pois o 

princípio do seu modo de produção é a destruição dos recursos naturais. A cada nova 

mercadoria criada, mais energia e matéria-prima são retiradas da natureza. Essa realidade 

impede uma sustentabilidade de fato, pois, quanto maior a quantidade e a velocidade em 

que as mercadorias são produzidas industrialmente, maiores serão as taxas de lucro e os 

danos aos recursos naturais. Porém, quanto menores os danos aos recursos naturais, 

menores são as taxas de lucros. Enquanto houver modos produtivos baseados na lógica 

econômica capitalista, essa contradição não deixará de existir. 

Ainda sobre processo que exaure as fontes originais da riqueza, a terra e o 

trabalhador, Marx discorre sobre as consequências negativas da grande indústria e da 

grande agricultura aos recursos naturais, à terra, e aos trabalhadores. Segundo ele,  

 

a grande indústria e a grande agricultura administradas industrialmente 

operam em comum. Se elas originariamente se distinguem pelo fato de 

que a primeira dilapida e arruína principalmente a força de trabalho, 

portanto, a força natural do homem, e a segunda mais diretamente a 

força natural da terra, mais tarde, ao contrário, elas dão-se as mãos em 

um novo ciclo de desenvolvimento em que o sistema industrial no 

campo suga também a energia dos operários, e a indústria e o comércio, 

por sua vez, fornecem à agricultura os meios para depauperar a terra 

(MARX, 2010, p. 576). 

 

Embora o período atual esteja com mais de cem anos de distância da realidade 

vivenciada por Marx, a sua crítica à estrutura produtiva que afetava negativamente a 

sociedade no século XIX ainda se mantém atual, porém, atingindo a escala mundial, pois 

as grandes indústrias tornaram-se multinacionais e globais, característica denominada por 

Santos (2012a, p. 204) de  
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unicidade do motor da vida econômica e social em todo Planeta”, na 

qual “[...] a mais-valia no nível global contribuiu para ampliar e 

aprofundar o processo de internacionalização, que alcança um novo 

patamar. Agora tudo se mundializa: a produção, o produto, o dinheiro, 

o crédito, a dívida, o consumo, a política e a cultura (ibidem, p. 204). 

 

Podendo-se acrescentar a essa lista o processo de dilapidação da força de 

trabalho do homem e a dilapidação dos recursos naturais, pois no cenário atual o espaço 

de atuação das grandes indústrias e da grande agricultura administrada industrialmente é 

o mundo. 

Paralelo a esse processo de mundialização da produção industrial, há o 

crescimento do discurso do desenvolvimento sustentável pautado na erradicação da 

pobreza e da equidade social associado à preservação dos recursos naturais. Entretanto, 

muitas vezes, a empiria desse discurso, seja na militância ambientalista, seja na gestão 

das empresas, possui um olhar vesgo, pois afasta as questões sociais em detrimento das 

questões ambientais. O primeiro preocupa-se em preservar a fauna e a flora, sobre os 

princípios do culto ao silvestre do preservacionismo, e o segundo em estabelecer as metas 

ambientais para atingir os objetivos demagogos do desenvolvimento sustentável e 

utilizar, conforme os pilares do conservacionismo, a proteção do meio ambiente como 

estratégia de marketing, contribuindo para aumentar o fetiche sobre suas mercadorias. 

Nessa perspectiva, a vesguice ambiental pode não perceber a nuance de prioridade caindo 

em uma realidade onde “800 milhões de pessoas continuarão dormindo com fomes todos 

os dias, salvaguardadas pela proteção das baleias, das araras azuis, dos micos-leões 

dourados” (CRUZ, 2003, p. 28-29). 

As preocupações com o meio ambiente não podem tomar apenas um viés de 

atuação. Devem ter em sua perspectiva a totalidade do espaço geográfico. Nesse sentindo, 

a proteção ambiental não pode ser restrita às áreas do planeta ou apenas se preocupar com 

os recursos naturais do planeta, elas têm de ser preocupar com a humanidade em sua 

totalidade. Afinal, a única razão de proteger os recursos naturais é a melhoria da qualidade 

de vida para os seres humanos e, mesmo que o desenvolvimento sustentável atinja sua 

meta ambiental, ainda não resolverá as contradições sociais, pois ainda estaremos sob o 

modo de produção capitalista. É preciso avançar as discussões ambientais para além do 

capital, para além do desenvolvimento sustentável, caso contrário, o direito à vida humana 

irá cada vez mais se corromper em função do direito ao mito da natureza intocada e ao 

direito ao capital.  
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As preocupações ambientais iniciadas ainda no século XIX separavam algumas 

áreas que deviam ser protegidas da atividade humana em função dos seus atributos 

naturais. Para garantir que essas áreas continuassem com seus elementos naturais, foi 

desenvolvida nesses espaços um novo tipo de atividade econômica, o turismo, pois essa 

atividade não degradava esses espaços, ajudava preservá-los e ainda trazia lucro para o 

Estado. Porém, qual é a real relação entre turismo e o desenvolvimento sustentável?  

2.1.1 Turismo e desenvolvimento sustentável 

Há pouco mais de um século foi criado o primeiro parque nacional no mundo 

com a finalidade de preservar a vida selvagem, no que tange à fauna e à flora, agradando 

os anseios dos ambientalistas do século XIX, e também dos capitalistas, pois, esses 

tinham o resto do planeta para explorar indiscriminadamente, assim, não resolvendo 

muito a real situação ambiental do planeta. 

A crítica a essas ilhas de preservação começou a ser feita a partir dos anos 1960. 

Nesse contexto, a Terra passa ser entendida como um todo, onde todos os seus 

ecossistemas estão diretamente interligados e a destruição de qualquer pedaço 

compromete o todo. 

Porém, dada a lentidão e a pouca efetividade das discussões sobre 

desenvolvimento e meio ambiente, as áreas protegidas continuaram sendo criadas ao 

redor do mundo com base no modelo dos parques nacionais estadunidenses, seguindo os 

exemplos dos parques de Yellowstone e Yosemite, áreas com paisagens de alto nível 

estético que atraem um grande número de visitantes por ano, incentivando a prática do 

turismo. Nasce, nesse momento, a relação entre turismo e preservação ambiental. 

Dorst (1977), ao analisar as desastrosas consequências ambientais oriundas da 

industrialização, aponta como uma das soluções para mitigar esse problema a delimitação 

de áreas com a finalidade de proteção, ressaltando a importância de aliar essa prática ao 

turismo: 

 
A conservação da natureza selvagem reveste-se, portanto, aqui também, 

de uma importância considerável. A utilização turística dos recursos 

naturais, com condição de ser bem concebida, permite conciliar de 

forma feliz a preservação da natureza, a rentabilidade econômica das 

zonas marginais e a satisfação de uma necessidade crescente das 

populações humanas de se deslocarem e de usufruírem das paisagens 

naturais com sua flora e sua fauna selvagens (DORST, p. 1977, 368). 
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A complexidade que permeia a atividade industrial na contradição obrigatória 

entre destruição e criação é um empecilho para a conservação da natureza em sua 

totalidade, e em virtude dessa realidade houve um crescente avanço das unidades de 

conservação no mundo, não que elas possam sanar os avanços da destruição planetária 

dos recursos naturais, porém elas podem ser medidas compensatórias dos impactos 

ambientais, além de contribuir para o marketing ambiental. 

Se o desenvolvimento sustentável é a meta do milênio, a atividade econômica 

do turismo assumiu esse compromisso ao se utilizar das unidades de conservação. 

Conforme a fala de Dorst (1977), o turismo é o que permite conciliar a preservação 

ambiental com a rentabilidade econômica. A relação entre turismo e unidades de 

conservação não é algo contemporâneo a esse novo milênio. Esse amálgama está presente 

desde a criação de Yellowstone, na segunda metade do século XIX, consolidando essa 

relação como o modelo de parques ambientais a serem copiados pelo mundo. 

Partindo do princípio do conservacionismo, só é possível conservar os atributos 

ambientais da paisagem se o interesse em conservar puder tornar-se rentável, tornar-se 

uma mercadoria. Daí o apelo para que as unidades de conservação consigam representar 

em sua natureza o imaginário de paraíso, para que se possa ser realizado o culto à 

natureza. Nesse sentido a atividade turística desenvolvida nessas áreas aparece com o 

paradigma da sustentabilidade, uma vez que, “[...] a atividade turística aparece como a 

que apenas ‘consome’ paisagem/espaço/território, sem, aparentemente ‘destruir’ esses 

lugares, o que justificaria aponta-la como sustentável” (RODRIGUES, 2002, p. 42). 

O discurso desenvolvimentista enviesado pela ideologia da sustentabilidade do 

turismo em unidades de conservação se apoia no imaginário dos elementos naturais da 

paisagem como a única forma de consumo dessa atividade. E nessa relação não estaria 

presente a contradição da produção industrial, justificando o engajamento sustentável do 

turismo em unidades de conservação. 

Entretanto, se o turismo é uma atividade econômica do modo de produção 

capitalista, o processo de acumulação e reprodução do capital está presente no âmago de 

suas ações, tendo na mercadoria o meio para aqueles fins. Mas, qual é a mercadoria do 

turismo? 

A mercadoria é, a priori, a imagem do lugar a ser visitado. No caso das unidades 

de conservação, há uma  
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[...] natureza, ao mesmo tempo em que fascina por seus cenários 

exuberantes, é vista pelo turismo como uma mercadoria que tem valor 

de uso. O turismo classifica tal natureza, a aprecia pela sua identidade 

passível de ser marketing e a promove no mercado (ALMEIDA, 2008, 

p. 80). 

 

Segundo Boyer (2003), nenhum lugar é turístico a priori, nenhum sítio merece 

ser visitado. O primeiro passo para garantir a turistificação do lugar é a veiculação da 

imagem de suas paisagens pelas mais diversas mídias especializadas ou não no setor em 

tela. Porém, somente isso não basta para consolidar o processo de acumulação e 

reprodução do capital. A mercadoria se completa a posteriori, com os objetos que 

possibilitam suas ações, pois é necessária uma realidade geográfica para que de fato haja 

atividade turística no lugar. 

A realidade geográfica consiste nos objetos turísticos, as infraestruturas 

construídas no lugar, como hotéis, pousadas, restaurantes, lojas de souvenir. Além dos 

fixos, também é preciso que haja meios de circulação, desde terminais rodoviários, 

municipais, estaduais, interestaduais e aeroportos, além de pontos de táxi, pois um lugar 

só torna-se rentável pelo turismo por meio dos turistas. Quanto maior o fluxo de turistas, 

maior a densidade técnica da configuração territorial no espaço geográfico. 

Nesse sentido, cabe ressaltar que “[...] o turismo assume a identidade de uma 

mercadoria como outra qualquer, com a diferença de que o bem a ser consumindo se 

configura como o local a ser visitado, e vai, além disso, pois mercantiliza os costumes, o 

folclore e a cultura” (FURTADO, 2005, p. 134).   

Se o turismo também é uma mercadoria, esta é passível de fetichização, 

característica que, segundo Silveira (2002), atende a uma questão de aptidão paisagística, 

uma vez que há “[...] uma produção de lugares turísticos, alicerçada em grande parte na 

elaboração de um discurso, que contribui para uma coisificação e uma fetichização de 

certos pontos do território” (ibidem, p. 36). 

A aptidão paisagística, que transforma pontos do território em mercadoria, e por 

seguinte o fetichiza, não pode ser analisada apenas por seus atributos naturais, pois o que 

há na realidade é uma manifestação da psicosfera14, e a aptidão é um conjunto de dados 

psiconaturais. Esses “são processos de apropriação dos elementos ditos naturais, porque 

                                                 
14 De acordo com Milton Santos, na obra Técnica, espaço e tempo, a psicosfera é resultado das crenças, 

desejos, vontades e hábitos que inspiram comportamentos filosóficos e práticos, as relações interpessoais e 

a comunhão com o Universo. 



68 

 

se esses dados não têm artifício na sua constituição material, eles o têm na sua 

constituição simbólica e social” (SILVEIRA, 2002, p.37). 

Mesmo a partir do discurso que o turismo possibilita a preservação dos recursos 

naturais nas unidades de conservação em razão da sua natureza sustentável, essa 

perspectiva é incoerente, uma vez que o turismo é desprovido dessa característica, pois,  

 

[...] essa atividade produz territórios, da mesma forma como todas as 

demais atividades do modo industrial de produzir mercadorias e na sua 

essência é insustentável, pois temos de levar em conta que toda 

produção é ao mesmo tempo destruição, ou seja, trata-se da chamada 

produção destrutiva, pois é uma relação dialética. (RODRIGUES, 2002, 

p. 42) 

 

Embora a criação de parques nacionais para preservar os recursos naturais não 

seja a medida ideal, ainda mais aqueles onde há a atividade turística, o modelo de parques 

“Yellowstone” continuou sendo exportado para o resto do mundo, sobretudo para os 

países que anteriormente compunham o terceiro mundo. 

A exportação de modelos arquitetônicos, econômicos, políticos ou de qualquer 

outra natureza, do mundo desenvolvido para os países não desenvolvidos, geralmente, ao 

se instalar no lugar, materializa novo conjunto de problemas, que, além de não resolver 

as mazelas que justificam a implementação desses modelos, agravam a situação com 

novos conflitos. Nesse contexto, 

 

é fundamental enfatizar que a transposição do “modelo Yellowstone” 

de parques sem moradores vindos de países industrializados e de clima 

temperado para países do Terceiro Mundo, cujas florestas 

remanescentes foram e continuam sendo, em grande parte, habitadas 

por populações tradicionais, está na base não só de conflitos 

insuperáveis, mas de uma visão inadequada de áreas protegidas 

(DIEGUES, 2004, p. 37). 

 

Nos países outrora classificados como terceiro mundo, hoje subdesenvolvidos 

ou em desenvolvimento, os problemas ambientais estão presentes na configuração 

territorial do seu espaço geográfico. Porém, o grande problema estrutural está na miséria 

de seus habitantes, em virtude da contradição capitalista que permite a existência da 

concentração de renda.  

O modelo Yellowstone para a criação de parques ao encontrar esses países, 

“muito raramente incluem o problema da pobreza, e principalmente, a má distribuição de 

renda” (DIEGUES, 2004, p. 39). Para os que convivem com essa realidade desigual “a 
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maior poluição é a pobreza”, conforme “a mensagem de Indira Gandhi, Primeira-Ministra 

da Índia, no plenário da Conferência de Estocolmo” (BARBIERI, 2003, p. 19). 

Nos Estados Unidos da América, os parques nacionais são criados a partir da 

junção das correntes ambientais do preservacionismo e do conservacionismo. A primeira 

torna-se presente na criação de grandes extensões de área natural sem a presença de 

ocupação humana, pois a natureza deve ser intocada. A segunda corrente traz o turismo 

como subsistência econômica para o parque, pois a conservação da natureza deve ser, 

antes de tudo, mais uma mercadoria para o capital. 

Os países que importaram o modelo de parques estadunidenses, entre eles o 

Brasil, raramente conseguiram criar suas unidades de conservação livre das ocupações 

humanas, uma vez que essas áreas eram ocupadas tanto por populações autóctones quanto 

por comunidades mais pobres em que o direito à cidade foi negado pelos processos de 

segregação socioespacial. 

Como o processo de criação de unidades de conservação ocorre de maneira 

autoritária e vertical sem a participação popular, muito menos dos habitantes dessas áreas, 

a população residente desses espaços era vista como ameaça à natureza, pois, qualquer 

tipo de ação humana degrada os elementos naturais das áreas conservadas que deveriam 

ser um pedaço do paraíso na Terra, uma natureza intocada.  

O reconhecimento da importância dos habitantes para preservação das unidades 

de conservação começa a ser discutido a partir da década de 1990, com destaque para a 

publicação intitulada Cuidar La Tierra, de 1991, que “[...] levanta a questão das 

populações tradicionais e seus direitos históricos sobre os territórios que ocupam” 

(DIEGUES, 2004, p. 106). 

O documento Cuidar La Tierra inaugura um ciclo de discussões ambientais 

sobre os povos e as unidades de conservação, mas, ao contrário do viés do 

preservacionismo, busca a harmonia entre o convívio entre os habitantes e as áreas 

protegidas, sob a perspectiva de que, a alternativa para esses habitantes é “[...] modificar 

sua economia de subsistência, combinando formas antigas e novas de manter e promover 

sua identidade, sem opor-se à evolução de suas sociedades e de seus sistemas 

econômicos” (DIEGUES, 2004, p. 107). 

No Brasil, o primeiro parque nacional com a finalidade ambiental “[...] foi criado 

em Itatiaia, Rio de Janeiro, em 1937, com o propósito de incentivar a pesquisa científica 

e oferecer lazer às populações urbanas” (DIEGUES, 2004, p. 114). 
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 Após a criação desse parque, inicia o processo de normatização e expansão dos 

parques nacionais pelo país. No ano de 1944, o Decreto nº. 16.677 atribui a Seção de 

Parques Nacionais do Serviço Florestal, com o intuito de normatizar essas áreas no que 

diz respeito a suas finalidades, compromissos com a sociedade e fiscalização. No decorrer 

dos próximos anos, de maneira lenta, tem início a discussão jurídica sobre a questão dos 

parques no Brasil. Porém, somente em 1979, “[...] seguindo-se as recomendações da 

reunião de Nova Déli, ficou instituído o Regulamento dos Parques Nacionais do Brasil” 

(DIEGUES, 2004, p. 115). 

Embora a tendência da política ambiental de criação de UC nos países 

subdesenvolvidos, a partir da década de 1990, fosse conseguir estabelecer a união entre 

os residentes e as unidades de conservação, o Brasil seguia um caminho contrário nesse 

período, sobretudo em virtude das políticas públicas do final da década de 1970, cujas 

consequências perduraram na organização de gestão das unidades de conservação das 

décadas seguintes. Conforme constatado por Diegues (2004, p. 115), a origem dessa 

tradição política pode ser rastreada a partir de  

 

Pádua & Coimbra Filho, publicam, em 1979, o livro Os parques 

Nacionais no Brasil, sendo a primeira autora citada diretora do 

Departamento de Parques do IBDF. Aí descrevem os parques nacionais 

brasileiros do ponto de vista da riqueza natural, e, sempre que se 

referem à população de moradores, a tratam de “posseira” e 

“degradadora”, independentemente de suas características, de seu 

período de moradia anterior à criação da área protegida. 

 

A consequência direta dessa tradição política na criação e na gestão das unidades 

de conservação é reforçada com a implementação do turismo nessas áreas, pois, conforme 

a criação das unidades, o surgimento dessa atividade também ocorre de modo vertical e 

autoritário, impondo para a população residente novos cotidianos que desestruturam a 

configuração territorial do espaço geográfico em virtude dos novos usos do território.  

A atividade econômica do turismo não valoriza a história dos moradores 

tradicionais. O motivo da visita é a natureza, o culto ao silvestre, e qualquer elemento 

humano na paisagem é desprezado, pois, 

 
No funcionamento do discurso ecológico, as comunidades tradicionais 

são aquelas que serão duplamente destituídas. Juridicamente, através da 

afirmação generalizada dos direitos sobre a natureza, com a qual, nos 

lugares determinados, turistas e comunidades tradicionais, que não tem 

o mesmo vínculo, possam ter os mesmos direitos. E economicamente, 

na afirmação da sua pobreza, o que significa que a riqueza natural 
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desses lugares não é riqueza para as populações, mas para o turista 

(SILVA, 2014, p. 20). 

 

A primeira etapa para romper essa espacial que se materializa no espaço a partir 

da normatização do território em unidades de conservação, onde há o turismo, é a tomada 

de consciência de seus moradores tradicionais, tornando-se na realidade um grande 

desafio, uma vez que a atual situação histórica valoriza cada vez mais as características 

ambientais e econômicas em detrimento da pobreza estrutural enraizada no espaço 

geográfico. 

Nesse processo ganham espaço nas políticas ambientais de criação e gestão das 

UC a atividade turística, a partir do incentivo e normatização da atividade turística nesses 

espaços, elevando o turismo à condição de salvador econômico, para os residentes, e 

ambiental para a sociedade. Entretanto, de que forma se dá a relação entre essas políticas 

públicas e o turismo e como se dá essa relação na Área de Proteção Ambiental de 

Jenipabu? 

2.1.2 Políticas públicas e o turismo 

Após a Conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente, realizada no Rio 

de Janeiro, em 1992, as discussões sobre preservação ambiental e desenvolvimento 

ganham centralidade nas mídias e nos discursos das políticas públicas, resultando no 

aumento da criação de unidades de conservação, como medida mitigadora do avanço da 

destruição dos recursos naturais. 

Atualmente, a Lei nº 9.985/00 é responsável pela regulamentação de todas as 

unidades de conservação do Brasil, instituindo o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC), que rege desde o processo de criação, regulamentação, 

classificação aos processos de gestão das unidades de conservação.  

A bandeira do desenvolvimento sustentável encontra no SNUC uma 

possibilidade de fincar suas hastes no território de cada unidade de conservação, 

flamulando aos ventos do turismo, uma vez que, “esse documento sugere que, no seu 

conjunto, as UC poderiam redundar em um futuro promissor para a atividade do turismo 

em termos de geração de renda e empregos para a população brasileira [...]” 

(GIRALDELLA; NEIMAN, 2010, p. 124). 

Porém, mesmo havendo uma norma que regulamenta e incentiva a prática do 

turismo em UC, é preciso que esses lugares tornem-se atrativos turísticos. Para isso, é 

necessário que haja o interesse de grupos empresariais nessas áreas. Esse cenário só 
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possível a partir de um conjunto de políticas públicas que proporcionem ao lugar vetores 

para a realização do turismo, desde uma configuração territorial específica com hotéis, 

pousadas, restaurantes, estradas e outras vias de acesso, a serviços oferecidos pelas 

agências de viagens, pelos taxistas e guias de turismo, ou seja, é necessário que as 

unidades de conservação passem por um processo de turistificação para garantir que o 

seu território possa ser usado por esse setor da economia. 

Para Kanfou (1996, p. 70), há três fontes de turistificação dos lugares. A primeira 

parte da premissa de que “são os turistas que estão na origem do turismo”, e ainda, 

conforme Cruz (1999, p. 19), “sem turista, o lugar turístico não tem razão de ser”.  

Entretanto, apenas essa característica tautológica dos lugares turistificado não é 

suficiente. Além da presença do turista, é necessário que o mercado tenha interesse, ou 

seja, “o mercado é a segunda fonte de criação” (KANFOU, 1996, p. 70). Porém, esse 

interesse é consolidado a partir da terceira fonte: “planejadores e promotores 

‘territoriais’” (ibidem, p. 70). Esses, geralmente, estão presentes na figura do Estado 

desenvolvedor de políticas públicas para a atividade turística. 

O turismo não é uma atividade natural, que surge no território espontaneamente, 

uma vez que nenhum lugar é turístico em si, o próprio turismo não encontra sua existência 

em si mesmo, pois, suas existências no mundo encontram suas essências no movimento 

da história do espaço geográfico, passando a existir a partir de um dado momento em 

função de eventos específicos. 

O surgimento do turismo enquanto atividade econômica está diretamente 

relacionado com as técnicas e tecnologias de transporte de informação e de pessoas, pois, 

um lugar só é turístico a partir de sua configuração territorial e só passa ser desejado para 

essa prática a partir da circulação da imagem de suas paisagens por meio do marketing.  

A influência determinante da técnica no processo de gênese do turismo moderno 

pode ser analisada a partir da seguinte fala de Boyer (2003, p. 66-67): 

 

chegar às altas montanhas era, no século 19, uma cansativa proeza 

individualista. No século 20, isto se tornou acessível às massas... graças 

aos engenhos mecânicos de subida da montanha. Acompanhando a 

difusão do turismo de montanha, elevaram-se as estradas de ferro de 

cremalheira, das quais os suíços se tornaram especialistas no último 

quarto do século 19. 

 

Visitar a montanha, a priori, não era turístico em si, mas um ato de coragem, de 

aventura, de ocupar o tempo ocioso da aristocracia que queria gabar-se dos seus feitos de 

viagem. O turismo foi construído sobre essa imagem: imitar os feitos de viagem da 
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aristocracia. O grande capital cria a necessidade e dota o espaço de recursos para atender 

a necessidade, como diriam Marx e Engels (2008, p. 15), “em suma, ela [a burguesia] cria 

um mundo à sua imagem e semelhança”, reforçando essa questão que “o mundo territorial 

do turismo não é guiado pela ganância, em relação à atitude do consumidor, esta, em 

efetivo, constitui a ‘burguesia’ do mundo territorial do turismo” (NICOLÀS, 1996, p. 45). 

No cerne da transformação de um lugar qualquer em uma atração turística, 

historicamente no Brasil, está o Estado, que, por meio das normas, constrói as condições 

para a necessidade burguesa da atividade, ressaltando que políticas públicas são “tudo o 

que um governo faz e deixa de fazer, com todos os impactos de suas ações e de suas omissões” 

(AZEVEDO, 2003, p. 1). 

Sobre as ações dos governos, no que se refere às políticas públicas de turismo, 

Cruz (1999, p. 47) faz uma periodização em três momentos, o primeiro refere-se a pré-

história jurídico-institucional, uma vez que “nesta fase que vai até 1966, essas políticas 

eram resultantes de diplomas legais desconexos e restritos a aspectos parciais da 

atividade, fundamentalmente à regulamentação de agências de viagens e de turismo”. 

O segundo refere-se à política nacional de turismo, que “inicia-se quando da 

promulgação do Decreto-lei nº 55 de 18 de novembro de 1966, que define e institui, pela 

primeira vez, uma “política nacional de turismo” e cria os organismos oficiais para levar 

a cabo sua efetivação” (ibidem, p. 47-48). Esse período vai até 1991, com a revogação do 

decreto de 1966, tendo como marco inicial para o terceiro período a partir da criação da 

Lei nº 8.181/91, que reestrutura o Instituto Brasileiro de Turismo (EMBRATUR), e é esse 

período que nos interessa, pois é nessa situação histórica que se dá o evento do turismo 

na APAJ, retomando a ideia de que “o evento é a própria flecha do tempo ao se encontrar 

com um pedaço do território” (SANTOS, 2004, p. 42). 

Na cidade de Natal, a atividade turística já existia antes do terceiro período 

proposto por Cruz (1999)15. Mas é somente partir do final dos anos 1980 que a cidade se 

insere no  

 

circuito nacional do turismo de massa, quando passa a ser ofertada 

como produto, através da sua inclusão nos folhetos de grandes 

operadoras de turismo europeias, e quando estas chegam à cidade por 

intermédio de agências locais/regionais/nacionais (FURTADO, 2005, 

p. 136). 

                                                 
15 Sobre esse assunto ver: FURTADO, Edna Maria. A trajetória do turismo potiguar. In: NUNES, Elias; 

CARVALHO, Edilson Alves de; FURTADO, Edna Maria; FONSECA, Maria Aparecida Pontes (Org). 

Dinâmica e gestão do território potiguar. Natal: EDUFRN, 2007, p. 233-244. 
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Um dos principais lugares turísticos dos pacotes de viagem a Natal encontra-se 

no município vizinho, Extremoz, justamente a praia de Jenipabu, que faz parte da Área 

de Proteção Ambiental de Jenipabu. A turisficação da praia de Jenipabu é resultado do 

evento que inseriu a capital do estado do Rio Grande do Norte na rota de destinos 

turísticos do Nordeste brasileiro. Porém, em Jenipabu, a atividade turística trouxe consigo 

o discurso ambientalista da década de 1990, pressionando o estado do Rio Grande do 

Norte a tomar alguma medida para preservar os atributos naturais dessa paisagem 

turística, resultando na criação da APAJ, em 1995, pelo Decreto estadual nº. 12.620. 

A expansão do turismo na capital potiguar e de sua hinterlândia materializou-se 

no espaço geográfico, a partir da implementação de infraestruturas para receber essa 

atividade, especializando ao longo do litoral da região metropolitana de Natal uma 

configuração territorial solidária a essa necessidade de uso do território. A origem desses 

processos pode ser rastreada a partir do Programa Nacional de Desenvolvimento do 

Turismo no Nordeste – PRODETUR-NE –, iniciado suas ações a partir do ano de 1991. 

O PRODETUR-NE torna-se o vetor para o evento do desenvolvimento do 

turismo em Natal, a partir do momento que passa a ser a principal política pública de 

fomento ao desenvolvimento do setor turístico no estado. Essa política, enquanto evento, 

“é a trazida do tempo possível a um ponto da superfície da terra para tornar esse tempo 

possível um tempo efetivo, existente, eficaz historicamente, eficaz geograficamente [...]” 

(SANTOS, 2004, p. 42).  

O PRODETUR-NE foi criado pela Portaria Conjunta nº 1, de 29 de novembro 

de 1991, entre a SUDENE e a EMBRATUR, abarcando “todos os estados nordestinos e 

a região norte do estado de Minas Gerais” (CRUZ, 1999, p. 132), e de acordo com outra 

Portaria Conjunta, nº 2 de 16 de abril de 1993, instituída pelos Ministérios da Fazenda, 

da Indústria, do Comércio e do Turismo, da Integração Regional, da Aeronáutica e pela 

Secretária de Planejamento, Orçamento e Coordenação da Presidência da República, 

definem os objetivos do programa: 

 

aumentar o turismo receptivo; aumentar a permanência do turista no 

Nordeste; induzir novos investimentos na infra-estrutura turística; gerar 

emprego e renda com a exploração direta ou indireta da atividade 

turística (CRUZ, 1999, p. 132-133). 

 

Entretanto, o PRODETUR-NE não foi implementado de forma homogênea, suas 

ações materializaram-se de maneira específica em cada estado, município e bairro 
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envolvido pela política, uma vez que “o lugar é o depositário final, obrigatório, do evento” 

(SANTOS, 2012a, p. 144). Os lugares foram selecionados de acordo com seu potencial 

turístico, dividido em áreas de prioridade, I, II, e III. 

 

O Rio Grande do Norte excluiu de sua prioridade I os municípios de 

Maxaranguape e Touros, e incluiu os municípios de Tibau do Sul e 

Parnamirim (antes Prioridades III e II, respectivamente). Com essas 

alterações o estado passou a centrar suas ações do PRODETUR-RN, 

fase I, em um trecho de seu litoral oriental, com aproximadamente 130 

km de extensão, entre as praias de Genipabu (ao norte de Natal) e Pipa 

(ao sul da capital) (CRUZ, 1999, p. 44). 

 

O PRODETUR-NE, criado em 1991, adota as diretrizes básicas do Plano 

Nacional de Turismo (PLANTUR), elaborado no governo Collor, que adota os clássicos 

objetivos das políticas públicas de turismo no Brasil:  

 

a preservação e a valorização do meio ambiente, dos recursos naturais, 

culturais e históricos; [...] a interação, o trabalho conjunto e cooperativo 

com a iniciativa privada e suas associações, bancos de 

desenvolvimento, bancos privados e organismos internacionais (CRUZ, 

1999, p. 134). 

 

A partir da década de 1990, o turismo está presente no espaço geográfico do 

litoral da região metropolitana de Natal. Em cada lugar o evento do turismo possibilitou 

uma configuração territorial única. Desse modo, o processo de turistificação das praias 

que hoje compõem a APAJ também não se deu da mesma maneira. 

As praias de Jenipabu, Santa Rita e Redinha Nova já existiam antes da criação 

da APAJ. Os moradores nativos realizavam atividades de subsistência, sobretudo a pesca 

e agricultura, dessa forma, o território usado por essas comunidades é marcado por tempos 

lentos, onde a configuração territorial pouco mudou ao longo do século XX. 

Ao se materializar no espaço geográfico dessas praias, o turismo iniciou o 

processo que modificou as formas de ser-do-espaço e de ser-no-espaço16, possibilitando 

novas existências, resultando em outras essências, uma vez que o espaço geográfico é 

composto por uma relação indissociável entre sistemas de objetos e sistemas de ações. 

Ou seja, ao mudar um mínimo elemento dessa equação, muda todo o resto. 

No final do século XX, a vila dos pescadores encontrou no turismo o vetor para 

a modificação de sua configuração territorial para dar vida aos novos usos do território. 

No cerne desse processo estão as políticas públicas que possibilitaram a existência do 

                                                 
16 Esse processo é abordado com mais detalhes no capítulo quatro deste trabalho. 
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turismo nessas praias, com um diferencial em relação às praias de Natal, pois trouxeram 

consigo a herança do discurso das correntes ambientais do conservacionismo e do 

preservacionismo reforçado pelo mito contemporâneo do desenvolvimento sustentável. 

2.2 POLÍTICAS PÚBLICAS E A APAJ  

O território usado das praias e dunas de Jenipabu, Santa Rita e Redinha Nova 

pelo turismo no início da década de 1990 evidenciou a essência dessa atividade sem a 

roupagem dos discursos ambientais, que, na busca incessante pela reprodução do capital, 

estava degradando essas praias, sobretudo pelo crescimento desordenado das residências 

e dos inúmeros passeios de buggy pelas dunas entre as praias de Jenipabu e Santa Rita.  

As primeiras ações governamentais com o intuito de regular esse território foram 

executadas pelo IBAMA, que no ano de 1994, “[...] vetou o acesso às dunas de Jenipabu, 

até que as medidas cabíveis fossem tomadas pelas autoridades competentes” (BARROS, 

2010, p. 41). 

As primeiras ações de exploração do espaço pelo turismo em Jenipabu mostram 

a essência dialética entre criação e destruição do modo de produção capitalista, pois, 

quanto mais rápido as dunas fossem exploradas pelo turismo, mais rápido elas deixariam 

de ser exploradas, pois já estariam degradadas e desprovidas de valor estético e, portanto, 

sem mais valor para o turismo. Todavia, o Estado intervém nessa prática para desacelerar 

esse processo, uma vez que ao garantir a conservação ambiental das dunas garantem 

também a existência da atividade turística em Jenipabu nas próximas décadas. 

As ações que garantem de maneira efetiva a conservação dos recursos naturais 

de um lugar, e no espaço geográfico em sua totalidade, necessitam de uma transformação 

estrutural da sociedade, pois, enquanto o modo de produção capitalista reger a sociedade, 

as formações socioespaciais serão marcadas pela vertigem da contradição ambiental entre 

criação e destruição. Porém, esse caminho é uma utopia de origem secular e as 

necessidades ambientais são do tempo presente. Para resolver esse impasse, o Estado 

utiliza um atalho, a criação de unidades de conservação. 

As UC são um atalho para a resolução dos problemas ambientais, pois, quando 

conseguem, conservam os recursos ambientais de uma ínfima área em comparação com 

a totalidade do espaço geográfico, resultando na construção de ilhas de preservação em 

meio a oceanos de áreas degradadas. A ação dos órgãos competentes na situação 

deflagrada pelo IBAMA nas dunas de Jenipabu, em consequência do  
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uso das dunas de Jenipabu em Extremoz como mercadoria turística e o 

processo de ocupação com construções adentrando o campo dunar, 

levou o Governo do Estado a delimitar uma área de 1.881 hectares, 

abrangendo o campo dunar das localidades de Jenipabu, Ponta de Santa 

Rita e Redinha Nova (Extremoz) e Redinha (Natal), transformando-o 

em uma unidade de conservação estadual do tipo Área de Proteção 

Ambiental – APA. Sua criação teve o intuito de viabilizar o controle da 

degradação do ambiente dunar, mesmo permitindo a exploração da área 

pela atividade turística (MARCELINO, 1999, p. 71). 

 

A principal causa da degradação ambiental do campo dunar em 1994 era o 

turismo, representado pelos passeios de buggys nas dunas de Santa Rita e Jenipabu. A 

criação da APAJ não coibiu essa atividade, uma vez que as políticas públicas que regem 

essa unidade de conservação têm o intuito de regulamentar as atividades econômicas, 

principalmente a atividade turística, para que se possa alcançar o desenvolvimento 

sustentável. Essas políticas públicas resultaram em um território idealizado onde há 

possibilidade de aliar a prática turística, e outras atividades econômicas, com a 

preservação ambiental, consolidando o paradigma ambiental na APAJ. Porém, a 

materialidade do território revela a contradição entre o ideal, presente no escopo das 

políticas públicas, e o real, o território usado pelo setor turístico. 

O princípio das políticas públicas que normatizam a APAJ está no decreto de 

sua criação, justamente o Decreto nº 12.620, de 17 de maio de 1995, criando a Área de 

Proteção Ambiental, que, em seu artigo primeiro, a situa entre os munícipios de Extremoz 

e Natal, com as referidas coordenadas geográficas constantes no artigo terceiro. No artigo 

segundo, define os principais objetivos:  

 

Art. 2º. A declaração, a que se refere o artigo anterior, tem como 

objetivo ordenar o uso, proteger e preservar: a) os ecossistemas de 

praias, mata atlântica e manguezal; b) lagoas, rios e demais recursos 

hídricos; c) dunas; d) espécies vegetais e animais (RIO GRANDE DO 

NORTE, 1995, p. 1). 

 

Além de orientar ambientalmente o papel da APAJ, o decreto responsabiliza a 

Secretaria de Planejamento e Finanças (SEPLAN) pela constituição de um grupo de 

assessoramento técnico multidisciplinar para elaboração do Zoneamento e do Plano de 

Ação da Área de Proteção Ambiental, num prazo de cento e oitenta dias. Esse prazo é 

uma das contradições entre o ideal e o real na APAJ, pois, somente em 2009, ou seja, 

quatorze anos depois, é implantado um Zoneamento Ecológico Econômico para a área, 

conforme será discutido mais adiante. 
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A criação da APAJ, até as primeiras décadas do século XXI, não conseguiu sair 

do papel, pois a exploração pelo turismo continuou sendo realizada sem o mínimo 

respaldo ambiental. Essa situação de inércia do estado do Rio Grande do Norte, no que 

se refere ao planejamento, gestão e preservação da APAJ, passa a ser discutida a partir da 

Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades 

da Natureza, que, genericamente, estabelece os critérios e normas para a criação, 

implantação e gestão das unidades de conservação. 

Conforme o Art. 7º da Lei nº 9.985/00, a APAJ é uma Unidade de Uso 

Sustentável, tem como objetivo básico compatibilizar a conservação da natureza com o 

uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais. De acordo com item XI do Art. 2º, 

uso sustentável é a “exploração do ambiente de maneira a garantir a perenidade dos 

recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos, mantendo a biodiversidade e 

os demais atributos ecológicos, de forma socialmente justa e economicamente viável” 

(BRASIL, 2000, p. 1-2).  

Conservação ambiental e desenvolvimento econômico, o discurso fundamental 

que passa ser a tônica para APAJ, também é a principal justificativa para a prática de 

turismo, pois é uma atividade econômica que se desenvolve ao mesmo tempo em que 

protege o meio ambiente. Para garantir esse discurso, a mesma lei legisla no inciso 5º do 

Art. 15 que:  

Área de Proteção Ambiental disporá de um Conselho presidido pelo 

órgão responsável por sua administração e constituído por 

representantes dos órgãos públicos, de organizações da sociedade civil 

e da população residente, conforme se dispuser no regulamento desta 

Lei (BRASIL, 2000, p. 6). 

 

A contradição entre os discursos das leis e decretos e a empiricização da 

atividade turística não é contemplada nas leis ambientais que contribuem para a 

normatização da APAJ, reproduzindo o discurso de preservação ambiental e 

desenvolvimento sustentável. Entre essas leis, merece destaque a Lei complementar nº 

272, decretada em 3 de março de 2004, pelo governo do Rio Grande do Norte, que visa 

regulamentar os artigos 150 e 154 da Constituição Estadual, revogando as leis 

complementares estaduais nº 140/96 e nº 148/96, com o objetivo de regular a Política 

Estadual do Meio Ambiente, que, de acordo com Art. 2º, tem como base:  

I – uso sustentável dos recursos ambientais, considerando o meio 

ambiente como patrimônio público a ser preservado e protegido, em 

favor do uso coletivo; II – acesso eqüitativo aos recursos ambientais;  

III – precaução, prevenção e proteção ambientais;  IV – informação 
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ambiental;  V – usuário e poluidor pagador; e  VI – reparação ambiental 

(RIO GRANDE DO NORTE, 2004, p. 1). 

 

Mesmo havendo um aparato legal, tanto em nível federal quanto estadual, e um 

forte discurso ideológico sobre a atividade turística, a empiria na APAJ evidencia a 

contradição entre as políticas públicas e o uso do território por parte do setor turístico, 

uma vez que essas políticas resultam  

 

no uso, mas também no negligenciamento do território, em duplo 

sentido: de um lado, enquanto se prioriza os territórios eleitos pelo 

turismo com obras e normalizações de uso, se negligencia outras 

porções do território, não rara vezes abandonadas à própria sorte. De 

outro, os negligenciados, pois o que é usado é o seu potencial passível 

de exploração pelo turismo e negligenciada, simultaneamente, a sua 

condição de lugar da reprodução da vida (CRUZ, 2005, p. 39). 

 

Na APAJ, tanto as condições ambientais quanto as sociais foram negligenciadas 

pelo território usado pelo setor turístico, pois, mesmo com as leis ambientais, 

praticamente não houve fiscalização e as comunidades tradicionais passaram a ingressar 

de forma marginal nesse setor da economia, que ao invés de contribuir para o 

desenvolvimento econômico de seus moradores, acentuou a reprodução estrutural da 

pobreza na APAJ.  

Seguindo a tendência de descentralização da gestão do território, a Lei nº 

9.985/00 prevê a criação de um conselho gestor para administrar as unidades de 

conservação. Essa seção do SNUC demora seis anos para entrar em vigor na APAJ, a 

partir do Decreto nº 19.139, de 5 de junho de 2006, que cria o Conselho Gestor da APAJ, 

de acordo com as exigências do SNUC.  

De acordo com o Art. 2º do Decreto nº 19.139/06, o Conselho Gestor da APAJ 

será composto por um membro titular e respectivos 1º e 2º suplentes, os quais 

desempenharão mandato de dois anos, representando cada um dos seguintes segmentos: 

Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (IDEMA); Secretaria 

Estadual de Turismo (SETUR); representante do segmento das empresas de hospedagem 

e de alimentação; representante dos prestadores de serviços de passeios de buggy; 

representantes de entidades de moradores das comunidades de Natal e Extremoz, 

inseridas na APA e em seu entorno imediato e representante de entidades ambientalistas 

sediadas em cada município. 

Ainda há membros cuja participação no conselho é facultativa, de acordo com o 

Art. 3º, são eles: Prefeituras dos municípios de Extremoz e Natal; Câmara de Vereadores 
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dos municípios de Extremoz e Natal; Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis (IBAMA); Gerência Regional do Patrimônio da União 

(GRPU); e Duas entidades de ensino e pesquisa que desenvolvam atividades na área da 

APAJ. 

 

A gestão da APAJ pelo conselho é pautada na orientação de que as 

APAs podem, também, prestar-se à experimentação de novas técnicas 

e atitudes, que permitam conciliar o uso da terra com a manutenção dos 

processos ecológicos essenciais. Assim, são admitidas as atividades 

turísticas e recreativas, bem como outras formas de ocupação e uso da 

área, desde que se harmonizem com os objetivos específicos da APA, 

que são: contribuir para a preservação da diversidade biológica e dos 

ecossistemas naturais; propiciar o manejo adequado dos recursos da 

fauna e flora; incentivar a pesquisa científica e estudos compatíveis com 

as características da área; propiciar educação ambiental; e garantir o 

monitoramento ambiental (RIO GRANDE DO NORTE, 2006, p. 3). 

 

 O conjunto de normas que, desde 1995, idealizam um território de proteção 

ambiental, não conseguiu encontrar formas para sua materialização no mundo real, uma 

vez que, apenas a homologação das leis e decretos não garante o seu cumprimento no 

território, é preciso que haja planos de ação e fiscalização.  

Para que APAJ saísse do papel e pudesse cumprir seus objetivos sociais e 

ambientais, foi preciso que o Poder Judiciário do estado do Rio Grande do Norte, por 

meio da Vara Única da Comarca de Extremoz emitisse uma ação civil pública por meio 

de uma liminar proposta pelo Ministério Público do estado do Rio Grande Do Norte 

contra o estado do RN, município de Extremoz, IDEMA, Serviço Autônomo de Água e 

Esgoto (SAAE) de Extremoz e a Companhia Energética do Rio Grande do Norte 

(COSERN).  

Essa medida foi tomada em virtude do total descumprimento legal do Decreto nº 

12.620/95, criador da APAJ e o parcial descumprimento da Lei nº 9.985/00, da criação 

do SNUC. No que diz respeito ao decreto, a ação judicial argumenta:  

 

Não bastasse a vasta prova documental constante nos autos do Inquérito 

Civil que tramitou por quase 10 (dez) anos, em sete volumes em 

apensos aos presentes autos, antes de proferir a presente decisão, ciente 

da gravidade dos danos alegados pelo parquet, em sua peça inaugural, 

bem como da repercussão das medidas requeridas, não apenas em 

relação aos demandados, mas também a terceiros, esta magistrada, por 

cautela e prudência, compareceu ao local indicado – APA de Genipabu 

– fato ocorrido em 19 de julho de 2007, quinta-feira, no horário 

compreendido entre às 13:45 e 15:00 horas, tendo inclusive fotografado 

a situação do local, oportunidade em que constatou sérios danos 
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ambientais na Área de Preservação Ambiental de Genipabu 

(CARVALHO, 2007, p. 9). 

 

Os problemas ambientais, constatados desde 1997, até o presente momento da 

ação judicial, foram: 

a) inúmeras construções nas dunas de Genipabu, em sua grande 

maioria, sem habitantes no local, encontrando-se fechadas, 

evidenciando tratar-se de segunda moradia; 

b) algumas cercas delimitando pequenas áreas nas dunas de Genipabu, 

algumas delas, inclusive, com placas de “vendê-se”, indicando interesse 

por parte de quem cercou de negociar ou construir em parte da Área de 

Preservação Ambiental de Genipabu; 

c) inexistência de qualquer tipo de fiscalização na APA de Genipabu, 

ao contrário do alegado pelo Estado do RN e IDEMA, em seu 

pronunciamento de fls. 64/71, no sentido de que a fiscalização 

ambiental já estava sendo efetuada pela CIPAN – Companhia 

Independente de Proteção Ambiental, juntamente com os técnicos do 

próprio IDEMA, contando com 23 agentes fiscalizadores atuantes na 

área, com escalas de quarenta e oito por vinte e quatro horas, a fim de 

permitir o efetivo de oito policiais/dia no local; 

d) inexistência de qualquer tipo de sinalização turística e ambiental 

delimitando o perímetro da APA de Genipabu, em dissonância com o 

afirmado pelo Estado do RN e IDEMA, em seu pronunciamento de fls. 

64/71, no sentido de que até abril/2007 tal sinalização estaria concluída; 

e) cercas arrebentadas nas dunas móveis de Genipabu, propiciando o 

livre acesso por qualquer pessoa e veículo; 

f) não visualizei a sede da Unidade, com espaços para coordenação, 

exposições, educação ambiental, centro de interpretação ambiental e 

sala do conselho gestor, que o Estado do RN e IDEMA prometeram 

construir até no máximo junho/2007; 

g) aqüíferos visivelmente poluídos com restos de alimentos e lixo. 

A par da verossimilhança e probabilidade da existência do alegado pelo 

Ministério Público, acha-se igualmente presente o fundado receio de 

ineficácia do provimento final (periculum in mora), pois o não 

acolhimento da tutela de urgência ora pretendida no atual momento 

findaria por causar mais prejuízos ainda à Área de Preservação 

Ambiental de Genipabu (CARVALHO, 2007, p. 9-10). 

 

Durante o período de 17 de maio de 1995, data da criação da APAJ, até o dia 20 

de julho de 2007, data da ação judicial, pouca coisa mudou naquela UC, a intensificação 

do processo de urbanização pelo circuito inferior do turismo17, o processo de ocupação 

urbana no campo dunar, além da presença dos mesmos impactos ambientais, citados na 

ação judicial. 

Entretanto, as primeiras ações no que diz respeito à gestão da APAJ começaram 

a ser efetivadas no ano de 2006, tendo como marco inicial o Decreto nº 19.139, de 05 de 

junho de 2006, atendendo, após seis anos, as exigências do SNUC. Após a homologação 

                                                 
17 Sobre as atividades turísticas do circuito inferior na APAJ, ver capítulo três. 
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do decreto de criação do conselho gestor, a reunião a solenidade de posse ocorreu no dia 

22 de agosto de 2006, iniciando o ciclo de reuniões ordinárias a partir do dia 15 de 

dezembro do mesmo ano. 

Embora já em funcionamento, as ações do conselho gestor foram pouco 

expressivas até o surgimento da ação judicial, tendo realizado apenas uma reunião 

ordinária e uma extraordinária. Nessas reuniões foram discutidos problemas burocráticos 

do funcionamento interno do conselho e planos de ações para o estabelecimento do 

regimento interno. 

Após a ação judicial, tem início o ciclo de reuniões da câmara técnica para a 

criação do zoneamento da APAJ, conforme previsto no Decreto nº 12.620/95. Porém, ao 

invés de cento e oitenta dias, demorou doze anos para iniciar o zoneamento. 

No período de agosto de 2006 a julho de 2013, o conselho gestor da APAJ 

realizou trinta reuniões ordinárias, com a periodicidade de uma reunião a cada dois meses, 

a partir do ano de 2008. Segundo as atas das reuniões ordinárias, os assuntos mais 

recorrentes do conselho dizem respeito à organização interna do conselho, com o objetivo 

de consolidar a gestão democrática da APAJ, assuntos relevantes para a demarcação da 

área de circulação pelos buggies nas dunas, bem como as implicações e medidas a serem 

tomadas sobre a ocupação das áreas non aedificandi da APAJ, com destaque para o campo 

dunar, além da apreciação e aprovação de pesquisas acadêmicas desenvolvidas na APAJ. 

O Apêndice A mostra um resumo das reuniões ordinárias realizados pelo CG dessa APA, 

contemplando a participação dos conselheiros e os principais assuntos tratados em cada 

reunião ordinária, do período de 2006 a 2013.  

O Decreto nº 19.139/06, que cria o conselho gestor da APAJ, prevê seis vagas 

obrigatórias e oito vagas facultativas para a composição do conselho. As vagas que 

compõem o conselho podem ser agrupadas em seis segmentos. O primeiro destinado às 

instituições governamentais, prevista a participação obrigatória da Secretaria Estadual do 

Turismo e facultada a participação das prefeituras de Natal e Extremoz; Câmara dos 

vereadores de Natal e Extremoz; Gerência Regional do Patrimônio da União. Até o ano 

de 2013, todas as instituições acima possuíam representação no conselho gestor. 

O segundo segmento agrupa as instituições públicas técnicas. Dessas, uma vaga 

obrigatória para o IDEMA e outra facultada para o IBAMA. O terceiro segmento é 

destinado às vagas facultadas para duas instituições de ensino, preenchidas pela UFRN e 

UNP. Apesar de a APAJ contar com três escolas municipais, essas não possuem voz ativa 

ou participação na Gestão da APAJ. Esse fator contribuiu para o distanciamento da 
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população para com as ações do Conselho Gestor (CG) da APAJ, uma vez que essas 

escolas são o ponto central da articulação entre a sociedade e a comunidade. 

O quarto segmento destina suas vagas aos segmentos empresariais que atuam na 

APAJ, porém, limitando uma vaga para os representantes dos prestadores de serviço de 

buggy e uma vaga ao segmento das empresas de hospedagem e de alimentação, 

segregando do processo de gestão os demais empresários e comerciantes da APAJ que 

não trabalham especificamente com esse segmento, uma vez que a totalidade da UC 

envolve diversos segmentos de comércio e serviços: barracas de praia, loja de artesanato, 

lanchonetes, mercearias, loja de material de construção etc. 

O quinto segmento é destinado aos representantes dos moradores das 

comunidades presentes na APAJ, destinando vagas obrigatórias a representantes dos 

moradores de Extremoz e Natal. Na porção da APAJ que corresponde a Extremoz, há a 

presença de quatro comunidades, Campina, Jenipabu, Santa Rita e Redinha Nova. Porém, 

mesmo situadas no mesmo município, cada comunidade possui especificidades 

geográficas únicas, resultando em diferentes necessidades de representação no CG. 

Entretanto, elas possuem apenas uma vaga.  

A porção da APAJ que corresponde a Natal abrange apenas uma pequena área 

da comunidade Nova África, mas não ocupou a vaga, pois a comunidade não atendeu os 

requisitos do regimento interno para assumir o cargo. Segundo a fala do presidente do 

CG, na 9ª reunião ordinária, “[...] o segmento das entidades de moradores de Natal não 

indicou representação por limitação financeira para arcar com o custo cartorial” 

(CONSELHO GESTOR DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE JENIPABU, 

2009, p. 2). 

O último segmento é destinado às instituições ambientais que atuam nos 

municípios de Extremoz e Natal, designando uma vaga obrigatória para cada munícipio. 

Após a criação do Conselho Gestor da APAJ, principalmente a partir do ano de 

2008, as normatizações do território começaram a se materializar, rompendo um longo 

ciclo de abandono por parte das políticas públicas, voltando suas ações para o principal 

objetivo da APAJ, conforme a fala do conselheiro Estevão Antônio Lúcio dos Santos, 

segundo suplente da vaga do IDEMA: “O principal objetivo da APAJ é conservar os 

recursos naturais de valor paisagístico” (CONSELHO GESTOR DA ÁREA DE 

PROTEÇÃO AMBIENTAL DE JENIPABU, 2008, p. 2). 

Esse objetivo central guiou a atuação dos conselheiros cujo o foco principal está 

na preocupação ambiental e com o ecossistema das dunas, área onde encontram-se os 
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conflitos centrais da APAJ. A maioria das reuniões do CG tem discutido o processo de 

cercamento das dunas para regulamentar a circulação dos buggies, além da 

regulamentação dos ambulantes e de outras atividades relacionadas ao turismo que 

acontecem nas dunas. 

Além do uso econômico do território, a discussão nas reuniões ordinárias 

também tratou da ocupação irregular das áreas das dunas, considerada pelo zoneamento 

ecológico econômico (ZEE) como áreas non aedficandi. 

Porém, muitas das edificações são anteriores ao ZEE, dificultando a resolução 

dos problemas, uma vez que as construções, conforme evidencia a Figura 02, são 

geradoras de impactos negativos na mercadoria do turismo da APAJ, pois ela desmascara 

o mito da natureza intocada das dunas de Jenipabu. 

  

FIGURA 2 - Exemplo de construção em área non adedificandi nas dunas de Santa Rita,  

2014. 

 

Fonte: acervo do autor, 2014. 

A Figura 2 retrata um dos principais conflitos na APAJ, a ocupação irregular no 

campo dunar, de um lado há o impacto ambiental que desvaloriza a mercadoria turística 

da APAJ, de outro a o morador, geralmente nativo da praia de Santa Rita, que, em virtude 
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do processo de especulação imobiliária, não consegue adquirir sua residência na área 

aedificandi, passando a ocupar as dunas. 

Infelizmente, a participação da comunidade no processo de gestão democrática 

da APAJ não foi significativa, tendo atualmente direito a apenas um voto nas decisões do 

conselho, geralmente representado pelas comunidades da praia de Jenipabu e de Santa 

Rita, na qual possuem representes na condição de conselheiros titulares e suplentes. 

Situação que distancia as ações do conselho com a comunidade, conforme a fala de 

membros da comunidade presentes na 8ª reunião ordinária do CG da APAJ: “[...] os 

integrantes expuseram as dificuldades em receber esclarecimentos sobre as decisões do 

Conselho por parte de seus representantes, afirmando que a comunidade nunca recebe 

estas informações” (CONSELHO GESTOR DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 

DE JENIPABU, 2008, p. 2). Porém, segundo a mesma ata da reunião ordinária, a 

manifestação dos moradores da APAJ foi rapidamente repreendida pelo representante da 

Secretaria Estadual de Turismo:  

 

[...] o conselheiro Assis [Francisco de Assis Araújo Costa] manifestou 

seu desagrado com o que está acontecendo, afirmando que a 

comunidade deve cobrar dos seus representantes tais esclarecimentos 

com antecedência para que não venham participar das reuniões 

desinformados dificultando o andamento das reuniões, conforme vem 

ocorrendo (ibidem, p. 2). 

 

A baixa participação da comunidade pode estar relacionada a um possível 

silenciamento de suas vozes, tanto pelos poucos votos no conselho gestor quanto pela 

repressão de seus anseios frente à atuação do conselho, a qual se deve a grande 

preocupação como o meio ambiente sem o respaldo equitativo com a perspectiva social 

resulta em uma materialização da APAJ na vida de seus moradores como uma ferramenta 

de repressão do Estado. Isso ocorreu, principalmente, após a ação judicial de 2007, que 

resultou no desligamento de energia elétrica das casas nas áreas de dunas e na demolição 

de outras casas em área non aedificandi. 

As ideologias ambientais que estão intrínsecas ao processo de criação e gestão 

da APAJ, somadas à baixa participação da comunidade, auxiliam a mascarar o verdadeiro 

problema na APAJ: as situações de pobreza, desigualdade social e exploração do território 

pelo setor turístico. Esse descontentamento foi mencionado na mesma reunião ordinária 

citada anteriormente: “Uma moradora da comunidade manifestou sua opinião de que 

todos querem e vão respeitar e proteger o meio ambiente, no entanto, a situação dos 
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moradores deve ser atendida” (CONSELHO GESTOR DA ÁREA DE PROTEÇÃO 

AMBIENTAL DE JENIPABU, 2008, p. 3). Porém, a ata segue com a seguinte resposta 

a essa manifestação: “Fátima Rêgo propôs que seja seguido o terceiro ponto de pauta que 

é a leitura, discussão e aprovação da minuta de ZEE, e que as questões particulares terão 

o seu momento para serem discutidas” (ibidem, p. 3). 

A elaboração e aprovação do Zoneamento Ecológico e Econômico marcam o 

foco das atividades do conselho gestor, sendo elaborado e discutido por meio de câmaras 

técnicas. A primeira reunião foi realizada no dia 28 de novembro de 2007, em função do 

cumprimento do art. 4º do Decreto nº 12.620/95 e do art. 7º do Decreto nº 19.139/06. 

O Zoneamento foi elaborado entre o período de 2007 a 2009, tendo o seu 

processo de elaboração acompanhado pelo conselho gestor por meio de reuniões de 

câmaras, reuniões ordinárias e extraordinárias, com sua constituição final e publicação 

em maio de 2009, uma vez que o zoneamento é uma ferramenta de gestão constantemente 

utilizada nas UC. Essa metodologia “[...] é um instrumento da política nacional do meio 

ambiente de suma importância para proteção dos recursos naturais, como previsto desde 

1988 na Constituição Federal Brasileira” (GIRALDELLA; NEIMAN, 2010, p. 135).  

A partir do Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental de Jenipabu, foi 

criado o ZEE da APAJ,  

 

elaborado pelo Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 

Ambiente, com base nos estudos realizados pela Acquatool 

Consultoria, pela Fundação para o Desenvolvimento Sustentável da 

Terra Potiguar – FUNDEP, e consolidado pela equipe técnica do 

Núcleo de Unidades de Conservação e Assessoria Técnica do IDEMA 

(RIO GRANDE DO NORTE, 2009a, p. 6). 

 

Conforme lembram Giraldella e Neiman, (p. 135-136, 2010), o  

 
[...] zoneamento consiste em divisões homogêneas da área a ser 

conservada, com ênfase nos aspectos ecológicos, físicos e, 

principalmente, o seu destino de uso. Com essa subdivisão, torna-se 

menos complexo estabelecer os objetivos de cada zona, o que permite 

também maior supervisão das atividades efetuadas em cada zona. 

 

A elaboração de zoneamentos é fundamental para a gestão ambiental em UC, 

porém, APAJ só recebeu o seu zoneamento quatorze anos depois de sua criação, no ano 

de 2009. O Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE) nessa APA foi realizado a partir do 

seu plano, que criou zonas ecológicas econômicas a partir de unidades geoambientais. 

Essas unidades 
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são porções territoriais com características próprias, as quais são 

individualizadas pela associação de dados de litologia, estrutura, relevo, 

solo e água. Cada unidade expressa espacialmente um padrão territorial 

com peculiaridades de natureza biótica, abiótica e paisagística. A 

delimitação desse território tem por finalidade subsidiar o zoneamento 

para que se possa atribuir controles administrativos sobre sua ocupação, 

normas de uso e manejo de recursos naturais (RIO GRANDE DO 

NORTE, 2009a, p. 142). 

 

A delimitação de cada zona da APAJ, de acordo com suas características 

ambientais e formas de uso do solo, permitiu ao CG mais agilidade no processo de gestão 

da unidade de conservação, uma vez que o zoneamento levou em consideração essas 

peculiaridades naturais, fazendo a divisão de acordo com as orientações do Roteiro 

Metodológico para Gestão da Área de Proteção Ambiental (IBAMA, 1999), no qual 

classifica cada zona de acordo com sua vulnerabilidade ambiental. 

A APAJ está dividida em cinco zonas, três subzonas e nove áreas distintas. A 

partir desse documento, em 06 de outubro de 2009, foi decretada e sancionada a Lei nº 

9.254, que, de acordo com o seu Art. 1º, institui o  

 

Zoneamento Ecológico Econômico da Área de Proteção Ambiental 

Jenipabu – APAJ - que estabelece as normas de uso e as metas 

ambientais específicas para cada Zona, visando à proteção dos recursos 

naturais, a recuperação de áreas degradadas e a promoção do 

desenvolvimento sustentável (RIO GRANDE DO NORTE, 2009b, p. 

1). 

 

A partir dos dados contidos no Plano de Manejo da APAJ, e da Lei nº. 9254/09, 

foi elaborado o Mapa 2, espacializando o critério de vulnerabilidade ambiental, utilizando 

para definir o ZEE da APAJ. As zonas da APAJ variam de alta vulnerabilidade ambiental 

à baixa vulnerabilidade ambiental, ocorrendo entre elas zonas de transição de 

vulnerabilidade ambiental, justamente áreas de média/alta vulnerabilidade ambiental e 

média vulnerabilidade ambiental. A variedade da vulnerabilidade ambiental no mapa é 

representada pela escala da cor vermelha, onde, quanto mais forte for o tom de vermelho, 

maior a vulnerabilidade ambiental, e vice-versa. 
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Fonte: elaborado pelo autor, 2013. 

 

As políticas públicas possibilitaram a materialização do turismo na área que 

atualmente corresponde à APAJ, pois, a partir delas oficializaram-se perante leis, decretos 

MAPA 2 - Espacialização do ZEE da APAJ, com destaque para a vulnerabilidade 

           ambiental, de acordo com a Lei nº 9254/09 
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e acordos, visando aos interesses de grupos privados na utilização do litoral do Nordeste 

brasileiro para a reprodução do capital por meio do turismo de massa, focando na 

construção do imaginário das belezas naturais do litoral, belas praias iluminadas pelo sol 

tropical, um turismo de sol e mar. 

Porém, esse retrato imaginário apenas justifica o interesse de visitação a essas 

praias, uma vez que, a maior rentabilidade no turismo está relacionada com a permanência 

do turista no lugar. Quanto maior é esse tempo, maior é o lucro dos empresários. 

Para que o turista permaneça mais tempo nos lugares, é necessário a criação de 

infraestruturas que nada possuem de natural. É preciso configurar o território para atender 

a essa demanda de uso. Refuncionalizar a praia do pescador jangadeiro numa rede de 

hotéis margeando a costa. É preciso que o lugar seja efetivamente turístico. 

As políticas públicas, nesse contexto, em teoria, regulamentam a materialização 

dessa infraestrutura no lugar, e como no caso da APAJ, criam unidades de conservação 

como medida compensatória dos impactos ambientais causados por essa atividade. 

Apesar de uma vasta legislação que regulamenta a prática do turismo, tanto em 

nível nacional quanto local, há uma contradição entre o que está nas leis e o que está de 

fato enraizado no território. 

A partir de 1995, as praias de Redinha Nova, Santa Rita e Jenipabu, em função 

da normatização do território, passaram a compor a Área de Proteção Ambiental de 

Jenipabu. Porém, após vinte anos de vigência do decreto estadual que criou a APAJ, a 

maioria de seus moradores desconhece a extensão desse território e quais são suas zonas 

e suas regras de uso, não se sentem parte dessa área de proteção ambiental. Muitas vezes 

enxergam nas ações ambientais promovidas pelo IDEMA e pelo CG, principalmente as 

fiscalizações nas áreas non aedificandi, uma forma de proibição e limitação ao 

crescimento econômico e urbano dessas praias. Tais ações, por vezes, acabam gerando 

uma série de conflitos entre APAJ e seus moradores. 
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3 O TERRITÓRIO USADO NAS PRAIAS DA APAJ: O TURISMO NA VITRINE 

DO CIRCUITO SUPERIOR E O CIRCUITO INFERIOR DO OUTRO LADO DA 

VITRINE 

Se o espaço geográfico é um sistema de objetos indissociável do sistema de 

ações, uma totalidade incompleta, num incessante movimento de totalização, então, em 

cada momento do tempo o espaço possui uma configuração territorial específica, com 

ações e objetos contemporâneos àquele momento. Na relação indissociável entre os 

objetos e ações, conforme afirma Silveira (2010, p. 2), “[...] não há autonomia de 

existência nem dos objetos, nem das ações [...]”, pois o que completa o sentido geográfico 

do espaço é a ação humana. Separar da análise geográfica as ações é reduzir o espaço a 

uma leitura cartesiana, considerando que o espaço seja apenas “[...] um estar-aí onde as 

coisas vão se alojar” (MOREIRA, 2007, p. 138), um receptáculo, um palco para ações 

humanas. 

O espaço é, a priori, um dado material por onde a vida humana se desenvolve. 

Porém, não é apenas isso, pois, ao mesmo tempo em que a humanidade produz o espaço 

geográfico, o espaço geográfico produz a humanidade. Essa é a natureza indissociável 

entre objetos e ações da qual fala Milton Santos (2012a), sendo através do seu trabalho, 

suas ações, os objetos são produzidos ou transformados, possibilitando a existência de 

novas ações, novas formas de trabalho. Nesse sentido, segundo Lukács (1979, p. 16) é 

através do trabalho tem lugar uma dupla transformação. Por um lado, o 

próprio homem que trabalha é transformado pelo seu trabalho; ele atua 

sobre a natureza exterior e modifica, ao mesmo tempo, a sua própria 

natureza; [...] Por outro lado, os objetos e as forças da natureza são 

transformados em meios, em objetos de trabalho, matérias-primas, etc.  

 

Por meio da categoria do trabalho pode ser analisada a relação indissociável do 

homem com o espaço, e nessa relação está a base do movimento da totalidade espacial, 

uma vez que  

 

[...] a sociedade humana teria existência efêmera e restrita ao momento 

de conversão da “primeira natureza” em bens pelo trabalho social, se 

não contasse com uma estrutura de produção duradoura e definitiva. [...] 

É devido ao fato de que a ordem espacial tem permanência que se dá a 

reprodução ampliada da sociedade na história em caráter de existência 

permanente (MOREIRA, 2007, p. 68). 

 

No devir da sociedade, suas ações são realizadas sobre os objetos do passado. 

Nessa relação são criados novos objetos. A cada nova geração, esse ciclo se repete, 

sempre em busca da totalização do espaço.   
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Ao analisar a cidade, uma forma do espaço geográfico com funções urbanas, 

Silveira (2010, p. 2) considera-a como “[...] superposição de divisões do trabalho morto 

– vistas aqui como meio construído – e de divisões do trabalho vivo – entendidas como 

mercado”. Não somente a cidade, mas, todo o espaço geográfico é resultado dessa 

combinação, onde o trabalho morto é a configuração territorial e o trabalho vivo o 

território usado. 

O evento é o fenômeno que possibilita as transformações do espaço geográfico, 

uma vez que “[...] só a totalidade em movimento cria novos eventos” (SANTOS, 2012a, 

p. 164), e esses possibilitam o movimento de totalização do espaço. Nessa relação, “um 

evento é a causa do outro, mas o faz pela via do universo, com a intermediação da 

totalidade, conforme a totalidade” (ibidem, p. 162). 

O evento que possibilitou a transformação da configuração territorial das praias 

de Jenipabu, Santa Rita e Redinha Nova, em uma área de proteção ambiental 

refuncionalizada a partir do turismo, não se encontra nele mesmo, uma vez que esses 

processos são consequências do desdobramento da inserção do Rio Grande do Norte na 

rota do turismo de sol e mar do Nordeste brasileiro. 

A capital potiguar, ao se tornar um dos principais destinos do turismo litorâneo, 

passa por processos de reestruturação da sua configuração territorial para atender às 

demandas existenciais dessa nova atividade. Esse processo inicia-se entre 1980 e 1990, 

quando Natal experimenta  

um expressivo crescimento da atividade turística, consequência da 

implementação de equipamentos e infra-estrutura quem tinham, e têm, 

como objetivo de inscrever o estado do Rio Grande do Norte e, em 

particular, a sua capital, no circuito competitivo do turismo do Nordeste 

brasileiro (FURTADO, 2007, p. 234). 

 

A partir desse período, o território da capital do estado passa por processos de 

urbanização em função da atividade turística. Porém, essa urbanização não se deu de 

modo homogêneo, pois a urbanização em Natal e na hinterlândia litorânea de sua região 

metropolitana se deu de modo contraditório, podendo ser analisada a partir da teoria dos 

circuitos da economia proposta por Milton Santos, na obra O Espaço Dividido, na qual a 

urbanização das cidades dos países subdesenvolvidas pode ser entendida a partir do 

circuito superior e inferior. 

De acordo com Santos (2012b, p. 96), “um destes dois circuitos é o resultado 

direto da modernização e diz respeito às atividades criadas para servir ao progresso 

tecnológico e à população que dele se beneficia”. Esse é o circuito superior, que na 
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realidade do turismo concentrou-se em uma área da cidade grandes hotéis, restaurantes, 

pousados, boates, lojas souvenir, resultando na modernização do território para atender 

às demandas de uso desses grandes investimentos. 

Enquanto o “outro é também um resultado da modernização, mas um resultado 

indireto, visto que concerne àqueles indivíduos que só parcialmente se beneficiam, ou 

absolutamente não se beneficiam, do recente progresso e das vantagens a ele ligadas” 

(SANTOS, 2012b, p. 96), esse seria o circuito inferior, relacionado ao processo de 

urbanização marginal das praias da APAJ, onde a modernização do território ocorre em 

função do que acontece na área do circuito superior, porém de forma incompleta e com 

outras finalidades. 

Ao estudar o processo de reestruturação produtiva e sua repercussão no espaço 

urbano, Furtado (2005) analisa a espacialização do turismo a partir de três eixos de 

circulação, eixo vertebrador, eixo de contato e eixo “vitrine do turismo”. Esse último é 

interpretado aqui como o circuito superior do turismo, em função de suas características, 

pois se trata de uma área concentrada de infraestrutura e serviços turísticos, sendo 

articulada pela Via Costeira e a Av. Engenheiro Roberto Freire. Ao longo dessas vias, há 

a presença de grandes hotéis, restaurantes, agências de turismo, boates, shopping center 

etc.  

O eixo da vitrine do turismo e sua hinterlândia é um espaço da cidade produzido 

para atender às demandas de acumulação de reprodução do capitalismo por meio do 

turismo. Porém, a “onda”18 do turismo que turistificou esse espaço, a partir da década de 

1990, não ficou restrita a essa área. O desdobramento desse processo pode ser verificado 

no litoral dos municípios vizinhos. Um desses é a praia de Jenipabu, situada em Extremoz, 

ao norte de Natal, no qual o processo de urbanização, em função do turismo, seu deu pela 

relação dialética entre o circuito inferior, materializado nas praias da APAJ, e o circuito 

superior, materializado no eixo vitrine do turismo. 

Frente a esse fenômeno no litoral potiguar, o presente capítulo busca analisar o 

processo de urbanização no local que atualmente faz parte da Área de Proteção Ambiental 

de Jenipabu, que abrange as praias de Redinha Nova, Santa Rita e Jenipabu, a partir da 

contradição entre o circuito inferior, constituído nessa área, e o circuito superior da vitrine 

do turismo. 

                                                 
18 Uma forma de analisar a urbanização de Natal proposto por  Furtado (2005) “A onda do turismo na cidade 

do sol”, na qual faz um jogo metafórico que envolve a relação da cidade de Natal com o mar, analisando a 

expansão urbana da cidade a partir da inserção da capital no circuito internacional do turismo de sol e mar. 
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A análise do circuito superior foi realizada a partir do levantamento bibliográfico 

dos dados secundários contido na literatura específica e nos órgãos oficiais. Utilizou-se o 

jogo metafórico da “vitrine do turismo”, de Furtado (2005), para analisar a relação 

dialética no processo de urbanização do circuito superior, na Via Costeira e em Ponta 

Negra, a vitrine do turismo, e o circuito inferior nas praias da APAJ, o outro lado da 

vitrine do turismo. 

A análise do circuito inferior foi realizada a partir do trabalho de campo, feito 

entre janeiro e junho de 2014 na APAJ, no qual foram entrevistados quase todos os 

comerciantes do local, excetuando-se os estabelecimentos fechados ou comerciantes que 

não quiseram participar da entrevista, totalizando noventa e seis estabelecimentos 

visitados. Durante o trabalho de campo também foram coletados dados cartográficos por 

meio de aparelho GPS os quais foram utilizados na elaboração dos mapas de 

espacialização da urbanização e do território usado pelo circuito inferior na APAJ. 

Além dos dados primários coletados em campo, a análise também utilizou dados 

secundários do IBGE e, principalmente, o banco de dados internos do IDEMA sobre a 

APAJ.  

3.1 O CIRCUITO SUPERIOR E INFERIOR DO TURISMO 

A teoria dos dois circuitos da economia urbana surge no começo da década 1970, 

no contexto de renovação do pensamento geográfico, aproximando a análise geográfica 

do materialismo dialético. Nesse ponto, o espaço é analisado a partir da contradição e 

complementação entre o circuito inferior e superior da economia urbana. 

O caráter inovador dessa teoria encontra-se no recorte espacial, pois até então 

era comum geógrafos utilizarem teorias desenvolvidas nos países do primeiro mundo para 

explicar a realidade do terceiro mundo, muitas vezes resultando em análises que não 

explicavam com eficiência o processo de urbanização nos países pobres. Esses estudos 

interpretavam o terceiro mundo como países em que a culpa de sua pobreza era em si 

mesma responsável pelo subdesenvolvimento, sendo essa condição um dos estágios para 

o desenvolvimento econômico. Esses países que estavam “[...] numa situação de transição 

para o que hoje são os países desenvolvidos” (SANTOS, 2008, p.19). Porém, “a situação 

dos países subdesenvolvidos não é nada comparável à dos países hoje ‘avançados’ antes 

de sua industrialização” (ibidem, p. 19). 

A relação entre os atuais países desenvolvidos e subdesenvolvidos não é na 

ordem evolutiva, sendo o primeiro o estágio final deste último, mas sim uma relação 
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dialética. A existência desses países se realiza de forma dialética. Um é pelo outro. Sendo 

assim, é preciso incorporar na análise essa perspectiva. Os processos urbanos que 

originaram as cidades do terceiro mundo surgem nessa perspectiva contraditória e 

complementar, e somente um geógrafo no terceiro mundo poderia construir uma teoria 

para explicar o terceiro mundo. Essa foi a grande contribuição do conjunto da obra de 

Milton Santos. 

Após os eventos que resultaram no fim da divisão bipolar do mundo entre o final 

da década de 1980 e começo da década de 1990, a geopolítica mundial passou por um 

novo modelo de organização, uma nova ordem mundial. Porém, as rugosidades dos 

processos passados permaneceram presentes na configuração territorial, mesmo o mundo 

caminhando para o novo milênio, essência dos processos que estruturam o espaço 

geográfico continuaram nas presente nas formas e funções. A relação dialética que 

estrutura os dois circuitos da economia urbana possui uma característica fundamental: a 

“[...] dependência do circuito inferior em relação ao circuito superior” (SANTOS, 2008, 

p. 39). 

O surgimento da atividade turística está diretamente relacionado com a 

modernização tecnológica no território, permitindo que a árdua chegada aos lugares 

exóticos conquistados pela aristocracia europeia do século XIX pudesse ser acessível à 

grande demanda do turismo de massa da classe média no século XX. Conforme aconteceu 

com a região dos Alpes na Europa, onde a subida a montanha tornou-se acessível graças 

aos engenhos mecânicos19. 

 A atividade turística não está apenas relacionada com a aptidão geográfica, com 

o imaginário de um lugar a ser conquistado. Para um lugar tornar-se turístico há uma 

realidade tautológica: “são os turistas que estão na origem do turismo” (KANFOU, 1996, 

p. 70), pois, “sem turista, o lugar turístico não tem razão de ser” (CRUZ, 1999, p. 19).  

Essa característica obrigatória e tautológica do turismo implica numa 

racionalização do espaço que permite a transformação de um espaço qualquer em um 

destino turístico, dotando o espaço com uma geografia específica para atender às 

necessidades de lazer e acomodação dos turistas. 

                                                 
19 Sobre assunto ver: BOYER, Marc. História do turismo de massa. Bauru: EDUSC; Salvador: EDUFBA, 

2003. Nessa obra discute-se o surgimento do turismo de massa na Europa a partir das modernizações 

tecnológicas no território. 
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A realidade geográfica brasileira é muito diferente da encontrada naquela região 

europeia, pois a racionalização e a espacialização da atividade turística, ao se constituírem 

no lugar trazem consigo o circuito superior dessa economia, que tem como objetivo “[...] 

acumular capitais indispensáveis à continuidade das atividades à sua renovação em 

função dos progressos técnicos” (SANTOS, 2008, p. 46). Ao mesmo tempo, instala no 

lugar o circuito inferior cuja base consiste, “antes de tudo, sobreviver e assegurar a vida 

cotidiana da família, bem como tomar parte, na medida do possível, de certas formas de 

consumo particulares à vida moderna” (ibidem, p. 46). 

O circuito superior do turismo no Brasil materializa-se através das formas e 

funções constitutivas na organização do espaço, envolvendo serviços de hospedagem, 

agenciamento de viagens, cadeias de restaurantes, shopping center etc. 

O circuito inferior do turismo surge a partir do circuito superior, e tem como 

público-alvo os mesmos clientes do circuito superior, porém, com outra escala de atuação 

e outra necessidade final, a sobrevivência, sendo marcada por atividades com baixo 

capital agregado, sobretudo pela presença de ambulantes e pequenos comércios. 

A atividade turística praticada no Nordeste brasileiro tem em sua base de 

funcionamento no modelo do turismo de sol e mar, que tem como aptidão paisagística as 

características naturais no litoral nordestino, altas taxas de luminosidade solar e belas 

praias20. Essas paisagens reproduzidas massivamente nas revistas especializadas em 

viagens turísticas despertam o interesse do consumidor em visitar o lugar estampado na 

capa da revista, conforme exemplifica a Figura 3, retratando paisagens do litoral da APAJ, 

justamente o bar 21, entre as praias de Santa Rita e Jenipabu nas capas de uma revista 

especializada em destino turístico. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 A noção de beleza das praias nordestinas é um atributo valorativo socialmente criado, pois nenhuma praia 

é bela a priori. A sua beleza surge no contexto valorativo da inserção dessas praias no ciclo do turismo 

internacional, havendo uma fetichização da imagem do litoral, geralmente associando as praias com a ideia 

de paraíso na Terra. 
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Ao chegar ao local veiculado nas capas das revistas o turista não se depara 

apenas com a praia, mas como uma realidade geográfica pronta para recebê-lo. Nesses 

lugares há uma configuração territorial pronta para ser usada, desde boates a vendedores 

ambulantes nas praias, e é nessa realidade que está a relação dialética entre o circuito 

superior e inferior do turismo. 

A convivência entre os dois circuitos é uma realidade unânime no litoral 

nordestino onde há a prática do turismo de massa no modelo de sol e mar, o qual resulta 

em um processo de urbanização desigual e complementar entre o circuito superior e 

inferior. 

A urbanização é desigual e complementar, pois  

 

existe entre os dois circuitos uma oposição dialética: um não se explica 

sem o outro. Ambos são opostos e complementares, ainda que para o 

circuito inferior a complementaridade adquire a forma de dominação 

(SILVEIRA, 2007, p. 150). 

 

Para proceder à análise da estrutura econômica na APAJ, é preciso levar em 

consideração a complementaridade entre os dois circuitos e de que forma esse processo 

resultou na dependência econômica da APAJ em função da área concentrada do turismo 

em Natal. 

          Fonte: Editora Abril, 2009, 2007. 

FIGURA 3 – Publicidade turística ressaltando os elementos naturais 

do turismo de sol e mar na APAJ 
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Os dos circuitos da economia urbana na perspectiva do turismo estão presentes 

em Natal e na APAJ e podem ser definidos a partir de dois princípios essenciais: “1) o 

conjunto de atividades realizadas em certo contexto; 2) o setor da população que se liga 

a ele essencialmente pela atividade do consumo” (SANTOS, 2008, p. 42). 

Nessa perspectiva, as atividades realizadas em certo contexto estão relacionadas 

com os estabelecimentos comerciais do circuito inferior e do superior. Em relação ao 

setor da população que se liga a ele há uma diferenciação da teoria clássica dos circuitos 

em que o circuito inferior tem como público-alvo a população com baixo poder aquisitivo 

e o circuito superior destinado à população com alto poder aquisitivo. 

Na articulação entre os circuitos da economia urbana na perspectiva do turismo 

nas praias da APAJ e da área concentrada do turismo em Natal, praticamente não há 

diferença entre o público-alvo, pois os mesmos turistas que estão consumindo nos hotéis 

e boates estão eventualmente realizando passeio de buggy, de dromedário nas dunas de 

Jenipabu e consumindo nas barracas de praia de Santa Rita. 

Na relação entre os dois circuitos é a circulação dos clientes que exerce papel 

fundamental para o processo de urbanização da APAJ, e esse serviço é realizado pelo 

circuito superior marginal, representado pelas empresas de transporte turístico. Porém são 

os bugueiros os principais responsáveis pela articulação entre essas duas realidades da 

atividade turística, pois são eles que fazem a conexão direta do turista com hotel cinco 

estrelas na Via Costeira e com o ambulante nas dunas de Santa Rita. Desse modo, a 

urbanização dessas praias resulta em uma configuração territorial de acordo com o trajeto 

e os pontos de parada dos bugueiros, criando uma relação de dependência econômica 

direta dos comércios do circuito inferior com os bugueiros do circuito superior marginal. 

3.2 A VITRINE DO CIRCUITO SUPERIOR DO TURISMO 

O circuito superior do turismo em Natal pode ser interpretado a partir do eixo 

“vitrine do turismo” proposto por Furtado (2005), indo da Via Costeira à parcela da Av. 

Engenheiro Roberto Freire, interligando, a praia de Ponta Negra ao complexo hoteleiro. 

A metáfora vitrine do turismo também é pertinente à análise do setor a partir dos 

dois circuitos da economia urbana na perspectiva do turismo. Ao procurar no dicionário 

de língua portuguesa a palavra vitrine, esta é definida como uma “vidraça de loja atrás da 

qual se expõe objetos destinados à venda; [...] espécie de caixa com tampa envidraçada 

ou armário com vidraça móvel em que se resguardam objetos expostos à venda” 

(BUENO, 1996, p. 682). 
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Esse eixo do turismo em Natal não possui a forma de uma vitrine, no entanto, 

possui a sua função: expor mercadorias para o consumidor. Os produtos expostos na 

vitrine estão organizados a partir de um conceito estético com o intuito de despertar no 

consumidor o fetiche pela mercadoria. Quanto mais bela for a vitrine, maiores serão os 

preços e a procura pelos produtos. 

O mesmo ocorre com a vitrine do turismo. Essa área “trata-se de um espaço que 

se espetaculariza considerando o embelezamento da cidade, o que corrobora o 

entendimento da necessidade de Natal se ‘mostrar’ bonita para os visitantes” 

(FURTADO, 2005, p. 208).  

O processo de urbanização que consolidou a vitrine do turismo inicia na década 

de 1980, porém intensifica-se na década de 1990, em função da natureza do setor turístico 

do nordeste brasileiro, que, ao buscar a internacionalização das áreas litorâneas, adequou 

seus territórios para atender as novas demandas de uso do turismo massificado e 

globalizado. 

A modernização dessa parcela do território resultou em uma configuração 

territorial coerente com a necessidade de acumulação e reprodução do capital pelo setor 

turístico, consolidando o circuito superior do turismo. Essa realidade foi possível porque 

“as atividades do circuito superior dispõem do crédito bancário” (SANTOS, 2008, p. 43). 

Para o setor turístico de Natal esse crédito bancário foi milionário, resultado na parceria 

entre o Estado e a iniciativa privada. 

A criação da vitrine do turismo em Natal está inserida no modelo de urbanização 

para atender as demandas do setor turístico adotado pelas políticas regionais de turismo 

do Nordeste, com o objetivo de criar polos e corredores turísticos. Segundo Cruz (1999, 

p. 31), “[...] este modelo está no centro, também, do Plano Nacional de Turismo – 

PLANTUR (1992), que tem entre suas metas de execução do programa ‘polos 

turísticos’”. 

Além do PLANTUR, o PRODETUR-NE teve papel decisivo na implementação 

de infraestrutura turística21 no Nordeste brasileiro, principalmente na capital do Rio 

Grande do Norte. A partir disso, Natal vivenciou a  

intensidade da “onda” turística na Via Costeira [...] pelos 

empreendimentos hoteleiros e grandiosidade destes. Natal, que, até a 

metade da década de 1980, não possuía grandes hotéis, vê, em um 

                                                 
21 Sobre esse tema, ver a tese de Rita Ariza Cruz: Políticas de Turismo e (re)ordenamento de territórios no 

litoral do Nordeste do Brasil, que discute a implementação dos megaprojetos no litoral nordestino, fazendo 

uma análise minuciosa das políticas públicas que possibilitaram essa configuração territorial.  
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espaço temporal de 15 anos, sua capacidade de hospedagem ser 

multiplicada diversas vezes [...] (FURTADO, 2005, p. 208). 

 

A importância do PRODETUR-NE para o setor e intensificação da onda do 

turismo justificam-se a partir da ação do governo federal, 

 

que contratou, em dezembro de 1994, por intermédio do Banco do 

Nordeste do Brasil,  a operação financeira com o Banco Interamericano 

de Desenvolvimento no valor de US$ 400.000 milhões, destinada a 

financiar o programa de desenvolvimento do Turismo do Nordeste – 

Prodetur/NE I. Essa operação previu contrapartida mínima de US$ 270 

milhões, oferecida pela União para projetos de construção, ampliação e 

modernização de aeroportos, e pelos Estados partícipes do programa, 

para as demais obras de infraestrutura (TRIBUNAL DE CONTAS DA 

UNIÃO, 2004, p. 19). 

 

A instalação de grandes hotéis na Via Costeira mudou a dinâmica urbana da 

Praia de Ponta Negra. Furtado (2005, p. 211), ao comparar o período de 1980-2000, 

verificou que os “[...] estabelecimentos inaugurados no bairro de Ponta Negra foram 

gradativamente sendo direcionados ao turismo, como bares, hotéis, lanchonetes, 

restaurantes, pousadas e empresas de turismo”. O setor encontrou nesse ponto da cidade 

o seu lócus ideal para a sobrevivência, reprodução e expansão. 

O desdobramento dessa onda de urbanização é visível em outras áreas do estado, 

nas relações diretas e indiretas com o circuito superior do turismo. Entre essas áreas estão 

as praias que compõem a Área de Proteção Ambiental de Jenipabu, que desde o 

crescimento do setor turístico, no início da década de 1990, estão passando por um 

processo de urbanização em função dos serviços turísticos. 

Além da característica dialética do circuito inferior e superior do turismo entre 

o eixo da vitrine do turismo e APAJ, é possível analisar o circuito superior a partir de sua 

escala de interpendência local ou global, revelando uma relação entre o circuito superior 

vertical e o circuito superior horizontal nas atividades econômicas que envolvem o setor 

turístico, inclusive os que constituem o circuito inferior na APAJ. 

3.2.1CIRCUITO SUPERIOR VERTICAL 

A diferenciação entre o que está sendo chamado de circuito superior vertical e 

circuito superior horizontal não representa uma fragmentação do circuito superior, muito 

menos uma forma dual de análise. Igualmente ao o circuito superior e inferior, o circuito 

superior vertical e horizontal “[...] têm a mesma origem, o mesmo conjunto de causas, e 

ambos são interligados” (SANTOS, 2012b, p. 96). Porém, o que diferencia um do outro 
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é a escala de ação e o nível espacial de suas relações com o circuito inferior do turismo 

na APAJ. 

As escalas de ações no que diz respeito à economia estão relacionadas “[...] à 

produção e à capacidade de circulação [...]” (SANTOS, 2012c, p. 85). As expansões da 

escala de ação das empresas do circuito superior perpassam, ao mesmo tempo, a escala 

do local e do global. A classificação vertical do circuito superior remete ao recorte 

espacial das verticalidades do espaço geográfico. Essas, por sua vez, são “[...] pontos no 

espaço que, separados uns dos outros, asseguram o funcionamento da sociedade e da 

economia” (SANTOS, 2012a, p. 284), ou seja, são pontos não contíguos do espaço 

geográfico interligado por meio das redes geográficas em função dos avanços das 

tecnologias de transporte e de informação que permitem a circulação e o consumo de 

mercadorias em diversos pontos do planeta. 

Na realidade do turismo em Natal, o circuito superior vertical está presente 

diretamente no território com a presença das grandes redes internacionais de hotéis, sendo 

esses os produtos mais caros na vitrine do turismo, destinado a um público com alto poder 

aquisitivo. 

As atividades o circuito superior, segundo Santos (2012b, p. 103), “[...] 

beneficiam-se direta ou indiretamente da assistência governamental [...]”. Essa 

característica é verdadeira no processo de instalação do segmento hoteleiro na Via 

Costeira de Natal, que, 

 
com a implantação do Prodetur/RN pelo governo do Estado, inicia-se a 

terceira fase do turismo com a chegada de investimentos de cadeias de 

grupos internacionais atuantes no segmento turístico, tais como, o 

grupo português Pestana, que implantou o “Pestana Natal Beach 

Resort” em Natal (Via costeira); [...] o grupo espanhol Serhs que está 

implantando um hotel também em Natal (Via costeira)22; o grupo 

italiano Dimimenzione que inaugurou recentemente um hotel em Natal 

(Ponta Negra) (FONSECA, 2005, p. 143, grifo do autor). 

 

Esses hotéis de capital estrangeiro são pontos da verticalidade do espaço, 

impondo ao território a racionalidade do circuito superior, destinado ao processo de 

acumulação e reprodução do capital.  

O valor da mercadoria, uma diária, nesses hotéis, está diretamente relacionado 

com o emprego de capital intensivo em sua arquitetura, onde a fetichização da mercadoria 

perpassa dois elementos centrais: a característica icônica da arquitetura do hotel e a sua 

                                                 
22 O Hotel Serhs encontra-se atualmente em pleno funcionamento. 
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relação com a paisagem idealizada das praias. A exemplo de tal fetichização na diária 

desses hotéis, tem-se o SERHS (Figura 4), empreendimento de um grupo espanhol 

localizado na Via Costeira, que oferece diárias entre R$ 340,00 a R$ 7.11823, em 

contradição com as pousadas de Jenipabu, com diárias a partir de R$ 50,0024. 

 

FIGURA 4 – Hotel SERHS na Via Costeira, Natal-RN, 2014 

 
Fonte: acervo do autor, 2014. 

 

O incentivo oferecido pelas políticas públicas de turismo para consolidar a 

vitrine do turismo em Natal, ao dotar naquele espaço uma configuração territorial, em 

função do território usado pelo circuito superior vertical, está relacionado com a 

perspectiva globalizada da economia, em que “créditos internacionais são postos a 

disposição dos países e das regiões mais pobres, para permitir que as redes se estabeleçam 

a serviço do grande capital” (SANTOS, 2012a, p. 287). Foi o que fez o Banco Mundial, 

ao subsidiar parte do PRODETUR/NE, possibilitando a instalação desses grandes hotéis 

na Via Costeira e outros empreendimentos em Ponta Negra. 

                                                 
23 Segundo o sítio digital do hotel – “http://www.serhsnatalgrandhotel.com”. Acesso em: 29 out. 2014. 
24 Segundo informações levantadas na pesquisa de campo. 
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As verticalidades no território também estão relacionadas com “[...] outros 

momentos da produção (circulação, distribuição, consumo) [...]” (SANTOS, 2012a, p. 

286). Nesse ponto, participam das atividades do circuito superior vertical as grandes 

empresas que têm seus produtos veiculados nos estabelecimentos comerciais, tanto do 

circuito superior, superior marginal e inferior, ao longo do litoral potiguar. 

O principal produto do circuito superior vertical nas atividades comerciais do 

litoral potiguar são as bebidas industrializadas, especialmente os refrigerantes e bebidas 

alcóolicas como cerveja e cachaça, que podem ser encontradas tanto na suíte presidencial 

do hotel SERHS quanto com os ambulantes nas dunas de Jenipabu. 

A Figura 5 retrata um estabelecimento do circuito inferior na praia de Santa Rita, 

onde, na faixada e na parede do mercadinho, estão estampadas com destaque as imagens 

publicitárias da Coca-Cola, uma das maiores indústrias mundiais do ramo de bebidas, 

com diversas fábricas espalhadas pelo mundo, apresenta-se com um exemplo das 

empresas do circuito superior vertical materializada no lugar. 

 

Tanto os empreendimentos hoteleiros financiados com capital externo quanto os 

produtos das multinacionais comercializados diariamente nas praias de norte a sul do 

estado representam o circuito superior do turismo na perspectiva da verticalidade, pois 

estão articulando diversos pontos do espaço geográfico.  

Fonte: acervo do autor, 2014. 

FIGURA 5 – Mercearia em Santa Rita, 2014. 
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A configuração territorial do circuito superior vertical também está articulada 

com a escala do local, ou seja, ao mesmo tempo em que há a articulação entre pontos de 

várias partes do mundo, também há a articulação de pontos espaciais contíguos. Nesse 

sentido, o circuito superior é ao mesmo tempo vertical e horizontal. Porém, com outras 

lógicas de usos do território. Ao se relacionar diretamente com o local, o circuito superior 

assume uma dimensão horizontal, e é nessa escala de ação que se articula diretamente o 

circuito superior com o circuito inferior na APAJ. 

3.2.2 CIRCUITO SUPERIOR HORIZONTAL 

O circuito superior horizontal tem como base a ideia de horizontalidades. Essas, 

enquanto “[...] extensões formadas por pontos que se agregam sem descontinuidade [...]” 

(SANTOS, 2012a, p. 284). Dessa forma, o circuito superior horizontal do turismo é a 

concentração de empreendimentos comerciais voltados para a atividade turística 

localizados numa área contígua da cidade de Natal, a qual está diretamente relacionada 

com o circuito inferior do turismo na APAJ. 

Se “a tarefa, no circuito superior, é acumular o capital indispensável à 

manutenção da atividade e à sua renovação, em função do progresso tecnológico” 

(SANTOS, 2012b, p. 102), a configuração territorial passa a se adaptar a essa necessidade 

de uso do território. Nesse sentido, “as verticalidades são vetores de uma racionalidade 

superior [...]” (SANTOS, 1997, p. 46). Porém, é no lugar onde se realizam os vetores da 

racionalidade da técnica, ou seja, é nos espaços contíguos que o circuito superior encontra 

meios para atingir seus objetivos de acumulação e reprodução do capital. 

Na dimensão dos espaços contíguos, as “horizontalidades são tanto da finalidade 

imposta de fora, de longe e de cima quanto o da contrafinalidade, localmente gerada [...]” 

(SANTOS, 1997, p. 46). As horizontalidades do espaço que atendem à finalidade de 

reprodução do capital são os empreendimentos do circuito superior e as horizontalidades 

da contrarracionalidade são o circuito inferior. 

Os empreendimentos que se concentram ao longo do eixo da vitrine do turismo 

fazem parte do circuito superior horizontal do turismo, um espaço contíguo de comércios 

e serviços voltados para atender às necessidades de consumo do turista. 

Sobre esses empreendimentos, é importante ressaltar que eles não estabelecem 

apenas relações com a escala local, mas estão em constante relação com os nexos locais 

e globais, seja pela presença de capital externo no financiamento da rede hoteleira ao 
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longo da Via Costeira, seja pela circulação de produtos e pessoas das mais diversas partes 

do país e do mundo. 

A interpretação do eixo da vitrine do turismo enquanto circuito superior 

horizontal se deve a sua relação direta com os espaços contíguos marginais do turismo 

que resultou no processo de urbanização pelo circuito inferior do turismo nas praias de 

Redinha Nova, Santa Rita e Jenipabu.  

Nem todas as atividades econômicas presentes no eixo da vitrine do turismo 

pertencem ao circuito superior da economia urbana, uma vez que o universo das 

atividades realizadas nessa área contempla uma gama de variações no que diz respeito  

aos seguintes pontos: capital aplicado, uso de novas tecnologias, divisão profissional do 

trabalho e geração de renda, encontrando desde luxuosos hotéis com padrões 

internacionais de qualidade na Via Costeira à vendedores ambulantes de castanha de caju 

na orla da praia de Ponta Negra. Porém, são as atividades do circuito superior que atuam 

como ponto luminoso de atração dos outros empreendimentos. 

O poder de atração dos empreendimentos que exerce o circuito superior 

horizontal no bairro de Ponta Negra pode ser constatado com base no ano de 2006, onde 

o bairro concentrava novecentos e trinta e três25 empreendimentos que realizavam algum 

tipo de atividade empresarial, muito superior ao número de empreendimentos 

encontrados na APAJ, que, em 2014, contavam com noventa e seis26 empreendimentos. 

Os hotéis de luxos ao longo da Via Costeira são exemplos marcantes da presença 

do grande capital na articulação do circuito superior horizontal com os outros 

empreendimentos relacionados direta ou indiretamente com o turismo.  A concentração 

desses estabelecimentos na Via Costeira, de acordo com a sua função urbana, foi 

identificada por Furtado (2005, p. 207). O Quadro 1, a seguir, apresenta os 

estabelecimentos existentes na Via Costeira em 2005. Desses equipamentos urbanos, os 

que possuem fins turísticos fazem parte do circuito superior horizontal do turismo: 

 

 

 

 

                                                 
25 Fonte: JUCERN/RN – Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte, 2006. 
26 Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 
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QUADRO 1 – Estabelecimentos existentes na Via Costeira em 2005 

Turísticos 
De Apoio ao turismo e ao 

bairro 
De apoio à cidade 

1 Cervejaria 

1 Motel 

2 Hotéis em construção27 

3 Hotéis cinco estrelas 

3 Hotéis de três estrelas 

3 Restaurantes 

4 Hotéis de quatro estrelas 

1 Centro de Convenções do 

Governo do Estado 

1 Divisão de busca e 

salvamentos do Corpo de 

Bombeiros 

2 Postos da Polícia Militar 

Instituto de Oceanografia – 

UFRN 

Fonte: Furtado, 2005. 

A partir dessa configuração territorial, instalada graças aos incentivos das 

políticas públicas do PRODETUR/RN, há a articulação e constituição entre os dois 

circuitos da economia urbana na perspectiva do turismo. Porém, não de forma dual, mas 

complementar. Uma relação de interdependência entre o circuito superior e inferior do 

turismo, cujo elo entre eles não está apenas na circulação da mercadoria, mas 

principalmente, na circulação do cliente, pois o mesmo turista que se hospeda nos grandes 

hotéis da Via Costeira é o mesmo que consome nas barracas de praia de Santa Rita a 

Jenipabu. 

O amálgama entre esses dois setores é realizado pelas empresas do circuito 

superior marginal. Esse não seria um terceiro circuito da economia urbana, mas sim uma 

“fração indissolúvel do circuito superior, [...] constituído por formas mistas pertencentes 

tanto as atividades herdadas com as formas de trabalho emergentes que participam, 

subordinamente, da divisão do trabalho hegemônico” (SILVEIRA, 2007, p. 150). 

As empresas que realizam o elo entre os dois circuitos são as agências de 

viagens, conforme retratado nas Figuras 6 e 7, que promovem pacotes de passeios com 

visitas inclusas a vários cartões postais do turismo potiguar, sendo o principal deles a 

praia de Jenipabu e suas dunas, uma das imagens mais exploradas pela publicidade 

turística no estado. 

 

                                                 
27 Um deles é o Hotel SERHS, que já está concluído, e o outro teve sua obra embargada por falta de 

adequação às normas ambientais. 
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 FIGURA 6 – Ônibus da empresa Juca Tour estacionado em frente ao Praia Shopping – Av.  

 Eng. Roberto Freire, no eixo da vitrine do turismo, 2014 

 
Fonte: acervo do autor, 2014. 

 

FIGURA 7 – Ônibus da empresa Juca Tour na estrada de Jenipabu (RN 304), 2012 

 
Fonte: foto de Alexandro Azevedo, 2012. 

 

A Figura 6 retrata um empreendimento do circuito superior horizontal, o Praia 

Shopping, uma atividade do circuito superior vertical, uma vez que contempla franquias 

de diversas marcas nacionais e internacionais. O nexo horizontal do estabelecimento com 

o circuito inferior está representado pela presença do ônibus da empresa de viagens e 
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turismo Juca Tour, uma das empresas responsáveis pela circulação dos turistas entre os 

dois circuitos do turismo do litoral potiguar. 

A Figura 7 destaca um ônibus da mesma empresa da foto anterior, mas dessa vez 

circulando na estrada de Jenipabu (RN 304), no sentido Jenipabu-Natal. Esse trecho da 

rodovia é o limite oeste da APAJ, ou seja, provavelmente esse ônibus está voltando de 

passeios realizados na praia e nas dunas de Jenipabu. 

As duas imagens ilustram o amálgama entre o circuito superior e inferior 

realizado pelas empresas do circuito superior marginal, a circulação de turistas entre o 

eixo da vitrine do turismo e a APAJ. Porém, não são as agências de turismo as principais 

responsáveis por essa integração, mas sim os bugueiros, pois o sucesso dos 

estabelecimentos comerciais da APAJ voltados para atender os turistas está diretamente 

relacionado com a presença desses profissionais. 

Os hóspedes dos hotéis contratam o serviço do bugueiro, tendo como passeio 

básico as dunas de Jenipabu, uma vez que, “praticamente todo o turista que chega a Natal 

faz o passeio ‘com ou sem emoção’ pelas dunas de Genipabu, localizadas em Extremoz” 

(FONSECA, 2005, p. 188). No caminho para Jenipabu, o número de paradas que os 

bugueiros realizam vai depender da sua interação com os comerciantes do circuito 

inferior. Segundo informações coletadas no trabalho de campo com os comerciantes da 

APAJ, é comum as associações de bugueiros cobrarem taxas para realizar essas paradas 

em seus estabelecimentos. Essas taxas variam proporcionalmente ao tamanho do 

comércio. Os comerciantes que se recusam a pagar essas taxas estão sujeitos ao 

ostracismo turístico, uma vez que sem a presença dos bugueiros poucos turistas vão por 

conta própria aos pequenos comércios ao longo da APAJ. 

Desde o ano de 2006, a atividade de passeios de buggy no Rio Grande do Norte 

é regulamenta pela Lei nº 8.817/06, a qual disciplina as permissões administrativas para 

a realização do serviço de Buggy – Turismo no Estado do Rio Grande do Norte e dá outras 

providências, ficando a cargo da Secretaria de Estadual de Turismo (SETUR) a 

regulamentação da atividade, o Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN) a 

responsabilidade pela fiscalização dos veículos e condutores e o Instituto de 

Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA) 

elaborar as normas de circulação em áreas ambientais. 
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Além da regulamentação da atividade, a lei estadual delimita a área de atuação 

dos permissionários28, determinando, em seu Art.22, que: “Os permissionários e 

respectivos veículos credenciados do serviço de buggy-turismo atuarão em seis regiões29 

delimitadoras dos pontos de partida para a realização da atividade [...]”. No entanto, 

segundo o Art. 23, o passeio pode “[...] ser estendido a qualquer localidade situada nos 

limites do Estado do Rio Grande do Norte, desde que observados os roteiros pré-

estabelecidos pela Secretaria de Estado do Turismo – SETUR”. 

Embora as seis áreas contemplem vinte e três munícipios, segundo os dados da 

SETUR, o universo de 674 permissionários está distribuído em apenas quatro municípios, 

sendo Natal e Extremoz os que possuem a grande maioria, respectivamente, com 461 e 

107 bugueiros, Tibau do Sul com 64 e Baía Formosa com 41. O Mapa 3 mostra a 

espacialização das áreas de atuação dos permissionários e a distribuição dos nos 

municípios citados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 Permissionário: pessoa física que, após habilitação legal ou por haver preenchido as exigências 

administrativas nos termos dessa lei, detenha a permissão do Poder Permitente para explorar o serviço de 

buggy-turismo por sua conta e risco, mediante remuneração dos usuários do serviço, de acordo com a Lei 

nº 8.817/06. 
29 Ver Mapa 3. 
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   MAPA 3 – Área de atuação dos permissionários no RN de acordo com a Lei nº 8.817/06 e os     

   dados da SETUR, 2014 

 
 Fonte: Elaborado pelo autor, 2014. 

A concentração dos bugueiros permissionários nos municípios de Natal e 

Extremoz evidencia o poder de articulação desse tipo de serviço entre os 

empreendimentos do circuito superior horizontal da vitrine do turismo e os do inferior na 

APAJ, através do trajeto Ponta Negra-Jenipabu, articulando desde os hotéis cinco estrelas 

na Via Costeira aos ambulantes nas dunas de Santa Rita, garantindo a circulação dos 

turistas e a articulação entre os dois circuitos. 

3.3 O CIRCUITO INFERIOR NO OUTRO LADO DA VITRINE 

A vitrine do turismo concentra o circuito superior dessa atividade, porém, no 

outro lado dessa vitrine está o circuito inferior, com pequenos comércios e um grande 

número de ambulantes que não refletem em suas atividades a riqueza do turismo, mas sim 

a dependência econômica do circuito inferior em relação ao superior. 

A praia de Jenipabu entrou na vitrine do turismo em função do potencial 

paisagístico de sua orla. Porém, os seus moradores ficaram do outro lado desse lucrativo 

negócio, uma vez que eles não são os donos das lojas com as belas vitrines, apenas 

trabalhadores, dependendo de uma mínima parcela desse lucrativo negócio, quando muito 

possuindo simples barracas de praia com precárias condições de funcionamento. 
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O início dos anos 1990 marca a inserção de Natal na rota do turismo 

internacional. Essa realidade desencadeou o processo de urbanização das praias no 

município de Extremoz, ao norte da capital do estado, transformando o território de vilas 

de pescadores jangadeiros em ponto de passagem dos pacotes oferecidos pelas agências 

de viagem. 

Durante o processo de valorização do litoral de Extremoz, ainda nos anos 1990, 

foi criada a Área de Proteção Ambiental de Jenipabu, gerando alguns entraves à entrada 

de investimentos do circuito superior vertical, principalmente os oriundos do capital 

europeu. Conforme Silva (2010, p. 341), esses empecilhos são decorrentes da 

regulamentação da APAJ, que “[...] tem colocado entraves a uma maior produção 

imobiliário-turístico nas praias devido à, por exemplo, obrigatoriedade de um gabarito 

mais baixo, impedindo a construção de flats ou resorts de maior porte”.  

A delimitação dessa área de proteção ambiental contribuiu para a criação do 

circuito inferior do turismo na APAJ, uma vez que os investidores do grande capital para 

evitar transtornos legais passaram a direcionar seus investimentos em áreas sem esses 

entraves. Nessa perspectiva, “esse fator legal criou uma área privilegiada em Pitangui, 

onde se desenvolve projeto do maior empreendimento imobiliário-turístico do litoral, 

devido à particularidade de não estar dentro da APA” (SILVA, 2010, p. 341). 

Um dos projetos imobiliário-turísticos do circuito superior vertical que 

encontrou os entraves legais para usar o território da APAJ foi o 

 

projeto imobiliário de capital espanhol na praia de Santa Rita Village, 

desenvolvido pela construtora Valerobrasil, que segundo o projeto 

desse empreendimento está previsto a construção de um condomínio de 

938 casas, com preços a partir de R$ 200 mil reais, sob o argumento de 

ser primeira residência, com os benefícios de se morar próximo a praia 

e próximo do centro de Natal (ALMADA, 2013, p. 60-61). 

 

O grupo responsável possui sua sede em Barcelona, fundado em 1989, 

concentrando sua atuação na Catulunha. Mas, “[...] decidiu investir fora da Espanha (em 

2005), a escolha recaiu no Brasil com projetos para São Paulo e Rio Grande do Norte, 

sendo que no último com cinco projetos” (SILVA, 2010, p. 342). O empreendimento 

Santa Rita Village começou ser divulgado em 2006, na feira Internacional Barcelona 

Meeting, um evento que reúne os principais investidores mundiais do grande capital 

imobiliário. Porém, o empreendimento nunca conseguiu vencer a fase licitatória do 
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projeto, e segundo o gestor do IDEMA responsável pela APAJ, há pouca probabilidade 

de o projeto se adequar às normas ambientais vigentes naquele território.  

A Figura 8 mostra o local pretendido para a construção desse empreendimento. 

Segundo o ZEE da APAJ, essas construções seriam realizadas na Subzona de conservação 

3.2 (SZC3.2), classificada como uma área de alta vulnerabilidade, dificultando a 

realização desse investimento do circuito superior vertical na APAJ. 

Figura 7 – Gabarito do Santa Rita Village na Praia de Santa Rita em 2012 

 

 Fonte: Almada, 2013, p. 62. 

Embora ausente de grandes investimentos, a ideologia do potencial econômico 

permaneceu no imaginário das pessoas, principalmente daqueles com menor poder 

aquisitivo, que viram nessas praias uma possibilidade de mudar de vida, um caminho para 

a ascensão social. 

Esse contexto contribuiu para a estruturação do circuito inferior do turismo, o 

outro lado do eixo da vitrine do turismo. Os comerciantes constituíam seus negócios a 

partir do fluxo temporário de turistas que ficavam algumas horas nas praias de Santa Rita 

e Jenipabu. Porém, não com o intuito de acumular e reproduzir o capital, mas sim de “[...] 

sobreviver e assegurar a vida cotidiana da família, bem como tomar parte, na medida do 



112 

 

possível, de certas formas de consumo particulares à vida moderna” (SANTOS, 2008, p. 

46). 

Para analisar a materialização do circuito inferior na APAJ, foram realizadas 

durante os meses de janeiro a julho de 2014 visitas de campo, com o intuito de identificar 

e classificar as atividades comerciais presentes no perímetro legal da área de proteção 

ambiental. 

As pesquisas foram feitas a partir de questionários estruturados destinados aos 

proprietários ou responsáveis pelo estabelecimento comercial, buscando conhecer o tipo 

de atividade comercial, público-alvo, tempo de funcionamento e local de origem e a atual 

moradia do proprietário ou responsável. Essas informações permitiram identificar de que 

forma está sendo usado o território na APAJ e como se dá a relação entre o circuito 

inferior e superior do turismo. 

No total foram identificados noventa e seis estabelecimentos comerciais. Esse 

número não corresponde à totalidade dos estabelecimentos, pois alguns estavam fechados 

e/ou os proprietários ou responsáveis não aceitaram contribuir com a pesquisa, somando 

cerca de dez comércios que não participaram da entrevista. 

Um dos critérios parar classificar o circuito inferior é a mão de obra empregada, 

em que “o contrato frequentemente assume a forma de um acordo pessoal entre patrão e 

empregado [...]” (SANTOS, 2008, p. 45), com grande importância no trabalho familiar e 

autônomo. Segundo esse critério, temos a seguinte organização quanto à natureza da mão 

de obra dos comércios na APAJ, conforme demonstra a Tabela 01: 

 
TABELA 1 – Organização dos comércios da APAJ em 2014 quanto à natureza da mão de 

obra 

 

Autônomo (sem funcionários) 23 

Mão de obra Familiar 39 

De 01 a 05 funcionários 22 

De 06 a 10 funcionários 4 

Mais de 10 funcionários 5 

Total 96 

Fonte: Elaborado pelo autor com, com base na pesquisa de campo, 2014. 

 

Dessa forma, a maioria dos comércios utiliza a mão de obra familiar e/ou não 

possui funcionários, sendo essa uma das características essenciais do circuito inferior. Os 

comércios com mais de seis funcionários, devido ao nível de organização e capital 

empregado, tendem a integrar o circuito superior marginal da economia urbana.  



113 

 

Além da classificação dos comércios pela natureza da mão de obra, outro dado 

essencial é a origem dos proprietários, conforme demonstra o Gráfico 1, pois, se a 

atividade turística teve em sua materialização no território a idealização de 

desenvolvimento para a comunidade, a tendência é que nesse processo a maioria dos 

moradores locais estivesse presente, mesmo como proprietários de empreendimentos do 

circuito inferior. 

Porém, o estudo de campo corroborou para desmentir o ideal de 

desenvolvimento econômico para a população local, pois, com exceção da praia de Santa 

Rita, a maioria dos comerciantes não é nativa da APAJ. Dos noventa e seis comerciantes, 

cinquenta e seis migraram para as praias da APAJ, vindo de outros municípios do Rio 

Grande do Norte, de outros estados, e até mesmo de outros países30. Outros dezesseis 

comerciantes possuem seus estabelecimentos na APAJ, mas residem nos munícipios da 

Região Metropolitana de Natal, principalmente a capital do estado, Extremoz e São 

Gonçalo do Amarante. O Gráfico 1 mostra a proporção dos comerciantes de acordo com 

a natureza de sua relação com a APAJ. 

  GRÁFICO 1- Comerciantes de acordo com a natureza de sua relação com a APAJ, 2014 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com, com base na pesquisa de campo, 2014. 

A articulação entre o circuito inferior e superior na APAJ não se dá de forma 

homogênea, uma vez que o território usado em cada uma das três praias dessa unidade de 

conservação apresenta especificidades, tanto em suas formas quanto em suas funções. A 

atividade turística não resultou no desenvolvimento econômico para a população local, 

apenas consolidou sua dependência econômica em relação ao circuito superior do 

turismo. 

                                                 
30 Ver Apêndice E. 
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3.3.1 Redinha Nova 

A praia Redinha Nova está situada no município de Extremoz, localizada ao 

norte da praia de Santa Rita, também em Extremoz, e ao sul da praia da Redinha, na 

cidade de Natal.  De acordo com o Censo do IBGE de 2010, Redinha Nova conta com 

cento e sessenta e cinco habitantes, distribuídos em cinquenta e um domicílios. Porém, 

conforme é possível identificar pela fotografia aérea de 2009 (Figura 9), essa praia conta 

com muito mais de cinquenta casas. 

 
FIGURA 8 – Fotografia área da Praia de Redinha Nova, 2009 

 
 Fonte: IDEMA/GEOCONSULT, 2009. 

A Figura 8 retrata a configuração territorial da Redinha Nova, disposta num 

planejamento viário xadrez, com algumas casas construídas na área do campo dunar. De 

acordo com o ZEE, essa praia faz parte da Subzona de conservação 3.2 (SZC3.2), 

classificada como zona de alta vulnerabilidade ambiental, e da Área especial da orla 

marítima de Redinha Nova (AEO4)31, classificada como área de média vulnerabilidade 

ambiental.  

                                                 
31 Ver Mapa 2 e Apêndice B. 
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A explicação para essa divergência entre o número total de domicílios e o 

número de domicílios ocupados por moradores permanentes pode ser encontrada no 

processo de urbanização dessa praia, que resultou em sua atual configuração territorial. 

Até a década de 1970, os povoados litorâneos, nessa área do estado, 

concentravam-se nas praias de Santa Rita e Jenipabu, em Extremoz, e na praia da Redinha 

em Natal. Antes desse período, praticamente não havia casas na área onde estão 

localizadas as casas da Redinha Nova. 

Essa realidade começa a mudar com a construção das primeiras casas de 

vilegiaturas, principalmente a partir da década de 1970, quando 

 

[...] os primeiros loteamentos foram abertos na área que ficaria 

conhecida como Redinha Nova e Santa Rita, conectadas por vias 

urbanas de Natal. O loteamento seguiu o padrão de lotes 10, x 20m e 

12m x 25m, do tipo xadrez e sem contar com qualquer espaço público, 

resultando em uma monótona área de casas de veraneio [...] (SILVA, 

2010, p. 338). 

 

A configuração territorial da praia de Redinha Nova, com muitas casas, mas com 

apenas cinquenta e uma ocupadas, tem sua origem no processo de loteamento iniciado de 

1970, que impôs a essa praia sua forma e a função dentro do contexto urbano de Natal: 

atender as necessidades de lazer em casas de praia para os citadinos natalenses, 

principalmente os oriundos da classe média, em virtude do baixo preço da terra naquela 

época. 

Embora os loteamentos sejam da década de 1970, o aumento da urbanização 

iniciou na década de 1990, em virtude do crescimento do setor turístico na cidade de 

Natal. O mesmo evento que trouxe o vetor de transformação do espaço geográfico das 

praias urbanas da capital também acelerou o processo de urbanização nas praias do outro 

lado do rio Potengi, sobretudo naquelas que vieram a compor a APAJ. 

A primeira interação da praia de Redinha Nova com o turismo desenvolvido no 

eixo da vitrine do turismo não se deu pela contradição entre o circuito superior e inferior, 

mas sim pela materialização do circuito superior marginal do turismo em seu território, a 

partir de dois hotéis de médio porte, construídos na década de 1990, funcionando até o 

ano de 2006. 

Segundo os comerciantes mais antigos, que presenciaram o período de 

funcionamento desses dois hotéis, o Atlântico Norte e o Hotel Redinha, afirmaram que 
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os comércios da Redinha Nova funcionavam em função desses dois estabelecimentos, 

que proporcionaram o início da constituição do circuito inferior nessa praia. 

No entanto, após o fechamento desses hotéis, a atividade turística nessa praia 

diminuiu em função da ausência do número de hóspedes, reduzindo, também, o número 

de atividades do circuito inferior. Segundo os dados coletados na pesquisa de campo, a 

praia de Redinha Nova conta com trinta e dois comércios, espacializados conforme 

mostra o Mapa 4, o mais antigo iniciou suas atividades há trinta e dois anos, em 1982, 

sendo a mais antiga atividade comercial da APAJ identificada na pesquisa de campo. 

 
MAPA 4 – Espacialização dos comércios na Redinha Nova, 2014 

 
 Fonte: Pesquisa de campo, elaborado pelo autor, 2014. 

 

Em média, as atividades comerciais possuem 7,6 anos de funcionamento, o que 

evidencia o caráter recente do processo de urbanização da praia. A maioria dos 

empreendimentos iniciaram suas atividades nos últimos onze anos, coincidindo com o 

período de expansão do setor turístico em Natal, período em que ainda estavam 

funcionando os hotéis da Redinha Nova. 

O fechamento dos dois hotéis contribuiu para o progressivo decréscimo do 

número de habitantes em relação ao número total de casas. Porém, esse fato não foi 

suficiente para suprimir a ideologia desenvolvimentista que o turismo promoveu para 
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região, uma vez que 41 % dos atuais comércios iniciaram suas atividades nos últimos três 

anos, conforme demonstra o Gráfico 2. 

 

GRÁFICO 2 – Divisão dos comércios da Redinha Nova por tempo de atividade – 2014 

 

Fonte: Pesquisa de campo, elaborado pelo autor, 2014. 

De acordo com os dados coletados, conforme demonstra o Gráfico 2, a presença 

da maioria dos comércios na Redinha Nova é recente, tendo iniciado sua expansão a partir 

de 2003, ano em que começa o aumento do número de desembarques internacionais em 

Natal32. 

Dos trinta e dois empreendimentos, apenas dois não correspondem ao circuito 

inferior, justamente o Aquário Natal (Figura 10), com quarenta funcionários, sendo a 

atividade econômica que mais emprega na APAJ, e o restaurante Barramares, com quinze 

funcionários. Esses dois estabelecimentos fazem parte do circuito superior marginal do 

turismo, possuem a mesma lógica de acumulação e reprodução do capital que o circuito 

superior, porém com uma menor escala de organização e infraestrutura.  

Os dois estabelecimentos estão diretamente relacionados com a atividade 

turística do circuito superior do eixo da vitrine do turismo, tendo como articulador entre 

essas duas subdivisões do circuito superior os bugueiros. Estes, por sinal, estão 

diretamente relacionados com o sucesso ou falência das atividades econômicas 

desenvolvidas na APAJ como um todo. 

                                                 
32 Ver Gráfico 5. 
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FIGURA 9 – Aquário Natal, janeiro de 2014 

 
Fonte: acervo do autor, 2014. 

 

A Figura 9 exemplifica a importância dos bugueiros e das agências de viagens 

para a articulação dos circuitos da economia urbana no turismo. A imagem retrata o 

Aquário Natal no período da alta estação do turismo, especificamente no mês de janeiro 

de 2014, com a presença de vários buggies e vans de agências de turismo, responsáveis 

pela circulação do turista entre os circuitos da economia urbana da atividade turística. 

Se no passado recente os hotéis funcionavam como atrativo dos pequenos 

investimentos do circuito inferior, atualmente essa função é assumida pelo Aquário Natal, 

tendo em suas proximidades vários comércios (Figura 11), cujos proprietários aproveitam 

o fluxo de turistas para garantir o sustento de suas famílias. A visita ao aquário é o 

primeiro ponto de parada do pacote de passeios pelas dunas de Jenipabu, com o período 

de maior fluxo de turistas entre oito e dez horas da manhã. Após esse horário, o 

movimento de turistas é quase inexistente, pois os bugueiros já estão em outros pontos da 

APAJ. 
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FIGURA 10 – Ponto/estabelecimento comercial do circuito inferior em frente ao  

Aquário Natal 

 
Fonte: acervo do autor, 2014. 

 

A Figura 10 retrata turistas consumindo no circuito inferior, em frente ao 

Aquário Natal. Ao lado esquerdo do estabelecimento Frango Assado da Cida, há uma 

loja focada na venda de castanhas de caju, cachaças e artesanato. Segundo o responsável, 

essa loja só funciona durante o período da alta estação, de dezembro a março, pois é nesse 

período que aumenta o número de paradas de buggies com turistas para visitar o Aquário 

Natal. 

Embora o Aquário Natal seja o principal empreendimento da Redinha Nova, ele 

não configura a essência do lugar, pois, com exceção dos comércios do seu entorno que 

funcionam em virtude da sua existência, o restante do circuito inferior dessa praia está 

interligado com outra atividade econômica que não possui relação direta com o turismo 

praticado no eixo do turismo: o aluguel temporário de casas de praia para os moradores 

de Natal. 

Esse tipo de atividade é responsável pela atual estrutura da configuração 

territorial da urbanização iniciada na década de 1970, onde as casas fechadas que ocupam 
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as inúmeras ruas de terra e areia são ocupadas nos finais de semana, feriados e durante os 

festejos de final de ano e carnaval. 

Em virtude desse fluxo de pessoas que regularmente ocupam as casas de praia 

durante os períodos específicos, estrutura-se o restante do circuito inferior na Redinha 

Nova, voltado para atender à demanda de consumo dos veranistas e assim garantir o 

trabalho dos poucos comerciantes do bairro. 

Os principais comércios existentes nessa praia são mercadinhos e distribuidores 

de bebidas, sendo oito pequenos mercados e três distribuidores de bebidas. Esses últimos 

com uma infraestrutura bem acima da média dos comércios do circuito inferior da APAJ, 

com um grande volume de capital investido em estoques de bebidas. 

A característica boêmia dos veranistas é fundamental na dinâmica econômica da 

Redinha Nova, principalmente em função do início da alta estação, período de festas de 

confraternização de empresas, natalinas e de fim ano, em dezembro, e no final da alta 

estação com o carnaval. Durante esse período, algumas das distribuidoras de bebidas 

chegam a funcionar vinte e quatro horas por dia para atender à demanda etílica dos 

moradores temporários, conforme destacado na Figura 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A venda de bebidas não fica restrita aos distribuidores desse tipo de produto. Os 

pequenos mercados (Figura 12) também participam desse comércio. Porém, também 

atendem às necessidades de consumo de produtos básicos dos moradores locais e dos 

veranistas, que durante os finais de semanas e feriados ocupam as casas fechadas, 

principalmente durante o período da alta estação, aumentando exponencialmente o 

número de veranistas no bairro. Durante esse período é comum a vinda de grandes grupos 

Fonte: acervo do autor, 2014. 

FIGURA 11 – Distribuidores de bebidas da Redinha Nova, 2014 
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em ônibus fretados, com grupos de vinte a trinta pessoas hospedados em uma única casa, 

transformando um bairro pouco habitado em uma área densamente ocupada da noite para 

o dia. Entretanto, nos outros meses do ano a intensa dinâmica da alta estação é substituída 

pela rotina pacata da praia. 

 

FIGURA 12 – Mercadinho na Redinha Nova, 2014 

 
Fonte: acervo do autor, 2014. 

 

Além das mercearias e distribuidores de bebidas, o circuito inferior da Redinha 

Nova também está constituído na forma de barracas na orla da praia, instaladas desde o 

final da década de 1980. Porém, ao contrário das barracas de praia de Jenipabu, que são 

frequentadas, majoritariamente, por turistas, as barracas de Redinha Nova são 

frequentadas pela população da Zona Norte de Natal, não possuindo uma relação direta 

com o circuito superior do turismo. Um dos motivos que explica esse fato, segundo os 

comerciantes dessas barracas, está no fato de os bugueiros não pararem em seus 

comércios. 

Das praias da APAJ, Redinha Nova é a que menos possui relação com o turismo 

desenvolvido no eixo da vitrine do turismo, tendo o seu circuito inferior mais integrado 

com a dinâmica urbana de Natal como um todo, principalmente em função dos veranistas 

boêmios natalenses que animam rotineiramente os finais de semana dessa praia. 
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3.3.2 Santa Rita 

A praia de Santa Rita está localizada ao norte da praia da Redinha de Nova e ao 

sudeste da praia de Jenipabu, sendo a segunda praia mais populosa da APAJ, com 

oitocentos e noventa e quatro habitantes distribuídos em duzentos e quarenta e nove 

domicílios, de acordo com o Censo de 2010 do IBGE. 

Igualmente à Redinha Nova, em Santa Rita também há várias casas fechadas 

destinadas a veranistas. Todavia, em menor proporção, uma vez que a essência dessa praia 

ainda é a primeira residência, principalmente dos moradores nativos que residem ali desde 

a década de 194033. 

O processo de urbanização nessa comunidade está diretamente relacionado com 

a contradição entre o circuito inferior e superior do turismo, tendo como marco inicial a 

valorização imobiliária a partir do loteamento realizado na década 1970. Porém, o modelo 

de loteamento xadrez não permaneceu no decorrer das décadas seguintes, em virtude de 

construções em áreas não loteadas, principalmente na área de dunas, conforme retrata a 

Figura 14. 

 

FIGURA 13 – Vista aérea da praia de Santa Rita, 2009 

 
Fonte: IDEMA/GEOCONSUL, 2009. 

                                                 
33 Segundo informações obtidas em entrevistas com os moradores mais antigos de Santa Rita. 
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A atual configuração territorial dessa praia está diretamente relacionada com o 

processo de valorização fundiária que transformou a terra em mercadoria, iniciado na 

metade da década de 1970, agravando-se em meados da década de 1990, quando a área 

passa ser novamente valorizada em função do turismo.  

Esses processos resultaram na expulsão dos moradores nativos do local de suas 

casas, na medida em que ocorria a valorização fundiária do terreno onde estavam suas 

casas. Deixava-se a orla em direção às dunas, ocupando-as de forma desordenada, 

enquanto as casas dos veranistas passaram a ocupar a orla da praia. 

Antes do turismo, praticamente, as únicas formas de subsistência dos moradores 

de Santa Rita eram a pesca e a agropecuária praticada em Jenipabu. Porém, essa realidade 

começou a mudar com a vinda dos veranistas ainda na década de 1970, que 

proporcionaram ao lugar um maior fluxo monetário, dando origem aos primeiros 

estabelecimentos comerciais. 

As primeiras mercearias foram abertas para atender às demandas dos veranistas. 

À medida que a população local obtinha uma pequena renda em função dos serviços 

prestados aos veranistas, eles também passaram a consumir nas mercearias. 

A partir da década de 1990, a praia de Santa Rita passa a integrar as atividades 

turísticas desenvolvidas em Natal, passando a ser frequentada por turistas nacionais e 

internacionais, abrigando em seu território um dos principais cartões postais do turismo 

litorâneo do estado: o Bar 2134, materializando várias atividades comerciais direta e 

indiretamente relacionadas com a circulação de turistas em suas dunas e praias. 

Segundo os dados levantados na pesquisa de campo, essa praia conta com vinte 

e oito comércios, quatro a menos do que da Redinha Nova. Desses, 57% são 

administrados por moradores nativos35.  Quase todos os comércios pertencem ao circuito 

inferior, com a presença dos mais precários estabelecimentos comerciais da APAJ. 

As atividades comerciais em Santa Rita podem ser divididas em dois grupos: os 

comércios destinados ao morador local, que também atendem eventualmente os turistas, 

e os comércios destinados aos turistas, raramente utilizados pelo morador nativo.  

Os comércios do primeiro grupo são marcados principalmente pela presença de 

pequenos mercados e uma pequena loja de materiais de construção, e os do segundo grupo 

estão presentes, as barracas de praia, quiosques nas dunas e passeios de buggy, 

                                                 
34  Ver Figura 3. 
35 Conforme mostra o Gráfico 1. 
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dromedários e esquidunas36. Dos vinte e oito comércios, dezesseis são destinados aos 

turistas e veranistas e doze para os moradores locais. 

Apesar dessa praia, durante o período da alta estação, receber um grande fluxo 

de turistas, sendo parte da rotina do lugar centenas de buggys passando diariamente com 

clientes em potenciais para o circuito inferior em Santa Rita, essa praia ainda não 

apresenta o mesmo nível de desenvolvimento econômico do eixo da vitrine do turismo. 

O fluxo de buggys com turistas não elimina a contradição entre a APAJ e a 

vitrine do turismo, ao contrário, contribui para a sustentação dessa relação. As atividades 

do circuito inferior e superior do turismo se dão numa relação de interdependência, mas, 

essa se dá pela dependência do inferior pelo superior, contribuindo para manutenção da 

pobreza em Santa Rita em função da riqueza dos grandes empreendimentos na Via 

Costeira e em Ponta Negra. Mesmo sendo indispensáveis os passeios de esquidunas e de 

dromedários nas dunas de Santa Rita para quem visita Natal, segundo os agentes de 

viagens, eles por si só não conseguem garantir o desenvolvimento econômico da praia, 

pois, apenas uma pequena parcela desse lucrativo fica no lugar, nas mãos de alguns 

comerciantes. 

Além dos pequenos empreendimentos voltados para atender os moradores 

locais, veranistas e turistas, o circuito inferior em Santa Rita também se constituí pela 

presença de ambulantes nas dunas, localizados nos pontos de parada dos passeios de 

buggy, vendendo bebidas, artesanatos e souvenirs, como fotos dos clientes tiradas durante 

o passeio com emoção de buggy, além de fotos tiradas em jegues estilizados. 

Por se tratar de uma área de proteção ambiental e essas atividades serem 

realizadas em uma área de alta vulnerabilidade ambiental, de acordo com a Lei. 9.254/09, 

o número de ambulantes que podem exercer atividades nas dunas é controlado pelo 

IDEMA, que desde 2010 passou a cadastrar esses profissionais, concedendo licenças 

anuais para os trabalhadores das dunas, ressaltando que as licenças só são concedidas aos 

profissionais que trabalham nas dunas há pelo menos dez anos. O IDEMA não concede 

nenhuma licença nova, apenas renova as antigas. 

Além dos ambulantes, também são cadastrados pelo IDEMA os trabalhadores 

do esquidunas. Segundo os dados fornecidos pelo Núcleo de Unidades de Conservação 

(NUC) do IDEMA, há 112 profissionais com licenças para trabalhar nas dunas de Santa 

                                                 
36 Uma atividade tradicional dos moradores nativos, que consiste na utilização de tábuas de fabricação 

artesanal utilizadas para descer as dunas, atualmente é um dos símbolos do turismo em Santa Rita, 

empregando 40 moradores nativos na forma de associação igualitária entre eles. 
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Rita no período de 2014-2015, divididos em três mirantes, conforme demonstra a tabela 

2. Cada mirante é uma parada de buggy, dois deles com vista para Lagoa de Jenipabu e 

um com vista para a praia de Jenipabu. 

 

TABELA 2 - Profissionais licenciados para trabalhar nas dunas da praia de Santa Rita, 

por tipo, local e total 2014 – 2015 
 

 Fotógrafo Ambulante Jegueiro Esquidunas TOTAL 

Mirante 1 4 3 3 - 10 

Mirante 2 8 4 5 - 17 

Mirante 3 - 41 - 44 85 

TOTAL 12 48 8 44 112 

 Fonte: dados internos do NUC-IDEMA, 2014. 

 

O mirante 1 e 2 possuem vistas para a lagoa de Jenipabu, praticamente a única 

forma de acesso dos turistas a esses pontos é através de buggys. Como a lagoa de Jenipabu 

está fechada para a visitação, essa é única forma de interação entre a lagoa e os turistas. 

O mirante 3 (figura 14) possui vista para as praias de Jenipabu e Santa Rita, situado ao 

oeste da vila dos pescadores. Além dos profissionais cadastrados pelo IDEMA, nesse 

mirante também há os Dromedunas, que realiza os famosos passeios de dromedários, e 

vários quiosques, onde é possível comprar artesanatos e roupas ligadas com a moda praia. 

O acesso pode ser feito por buggy, ou a pé, ficando a cinco minutos de caminhada do 

terminal de ônibus de Santa Rita. 
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FIGURA 14 - Mirante 3, praia de Santa Rita 2014 

 
 Fonte: Acervo do autor, 2014. 

As atividades comerciais realizadas nas dunas de Santa Rita/Jenipabu são a 

essência do circuito inferior do turismo realizado na APAJ, tendo mais trabalhadores nas 

dunas do que comércios na APAJ. Esses trabalhadores articulam diversos lugares da 

Região Metropolitana de Natal, uma vez que há ambulantes residentes tanto nas praias da 

APAJ. Entretanto, também há comerciantes residentes em Natal, Extremoz e São Gonçalo 

do Amarante, conforme evidencia o quadro 2. 

 

QUADRO 2 - Localização profissionais licenciados para trabalhar nas dunas da praia 

de Santa Rita 2014-2015 
 

APAJ TOTAL PARCIAL 

Redinha Nova 1 

Santa Rita 55 

Jenipabu 3 

EXTREMOZ 

Pedrinhas 1 

Boca da Ilha 1 

Centro 5 

Jardim Extremoz 1 

Grutas 1 

SÃO GONÇALO DO AMARANTE 

Jardim Guajirú 4 

NATAL 

Redinha 27 
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Lot. Aliança 1 

Lagoa Azul 2 

Pajuçara 4 

Felipe Camarão 3 

Quintas 1 

Nª Sra. da Apresentação 1 

Potengi 1 

TOTAL ABSOLUTO 112 

Fonte: dados internos do NUC-IDEMA, 2014. 
 

No decorrer dos últimos vinte anos, o território usado pelo circuito inferior na 

praia de Santa Rita estruturou sua atual configuração territorial, consequência do processo 

de urbanização dependente da atividade econômica turística realizada no eixo da vitrine 

do turismo, no qual as atividades realizadas pelos moradores da APAJ e de outros lugares 

são dependentes dos turistas que se hospedam na Via Costeira e em Ponta Negra. Nessa 

relação, o circuito inferior em Santa Rita fica a mercê dos bugueiros, que fazem parte do 

circuito superior marginal, uma vez, que são eles que trazem os clientes; garantem o 

sustento de cada dia dos pequenos comércios. Dessa forma, se materializa a 

interdependência dependente do circuito inferior em Santa Rita com o circuito superior 

do turismo no eixo vitrine do turismo. 

O mapa 5 retrata a espacialização dos comércios em Santa Rita, identificados 

durante o trabalho de campo, separando-os de acordo com o tempo de atividades em anos, 

dividindo-os em quatro grupos. Os pontos amarelos compõem o grupo que iniciaram suas 

atividades entre 0 e 3 anos, sendo a maioria; os pontos verdes compõe o grupo que 

iniciaram suas atividades entre 4 e 11 anos; os pontos azuis compõe o grupo que iniciaram 

suas atividades entre 12 e 20 anos e os pontos vermelhos, o grupo que iniciaram suas 

atividades entre 21 e 32 anos. Igualmente a praia da Redinha Nova, a atividades 

comerciais em Santa Rita aumentaram a medida que o turismo se desenvolvia em Natal, 

evidenciando a relação de dependência do circuito inferior dessas praias com o circuito 

superior do eixo da vitrine do turismo. 
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MAPA 5 - Espacialização dos comércios em Santa Rita, 2014

 
Fonte: Pesquisa de campo, elaborado pelo autor, 2014. 

3.3.3 Jenipabu 

A praia de Jenipabu é a última praia no sentido norte que compõem a APAJ, 

conforme representa a figura 15, sendo a principal praia dessa unidade de conservação no 

que diz respeito ao turismo, uma vez que vez que das três praias é nessa onde ocorre de 

forma mais intensa, as transformações territoriais em virtude do turismo. 
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FIGURA 15 – Fotografia área da praia de Jenipabu, 2009  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IDEMA/GEOCONSULT, 2009. 

Das três praias que compõem a APAJ, Jenipabu é a que apresenta o maior 

número de habitantes e o maior número de domicílios com habitantes permanentes, 

conforme demonstra o gráfico 3, com novecentos e cinquenta e um habitantes distribuídos 

em duzentos e cinquenta e oito domicílios, de acordo com os dados do Censo de 2010 do 

IBGE. 
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Fonte: IBGE, 2010. 

GRÁFICO 3 - Dados demográficos da APAJ - 2010 
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O processo de urbanização pelo turismo nessa praia resultou em uma 

configuração territorial em função dessa atividade econômica, sendo a praia com a maior 

concentração de serviços e comércios para turistas, pois, dos trinta e seis 

empreendimentos entrevistados trinta possuem como público alvo principal os turistas, 

enquanto os outros seis são destinados ao morador local. 

Diretamente ou indiretamente todos os comércios estão relacionados com o 

consumo que os turistas realizam diariamente em Jenipabu, uma vez que uma grande 

parcela dos moradores locais que consomem nos outros seis comércios obtêm seus 

rendimentos com atividades ligadas ao turismo. Dessa forma, do mesmo modo que ocorre 

em Santa Rita, a atividade turística é força motriz de Jenipabu, sendo essa última praia 

responsável por praticamente todo o fluxo turístico da APAJ. 

Na praia de Santa Rita o circuito inferior do turismo caracteriza-se pela presença 

do morador nativo nas atividades, seja administrando os pequenos comércios ou como 

ambulante nos mirantes localizados nas dunas. Já em Jenipabu, os moradores nativos não 

assumem o papel principal na administração dos empreendimentos, tendo apenas seis 

comércios em que os moradores nativos são responsáveis, conforme demonstra o gráfico 

4. 

 

GRÁFICO 4 - Comerciantes em Jenipabu por local de residência e origem, 2014 

 
Fonte: Pesquisa de campo, elaborado pelo autor, 2014. 

Conforme o gráfico 4, a maioria dos comerciantes de Jenipabu não são nativos 

da APAJ. Chegaram a essa praia como investidores a partir da repercussão de suas 

paisagens no cenário do turismo nacional, buscando encontrar em Jenipabu uma 

6

21

9
Nativo da APAJ

Residente na APAJ, mas

não nativo.

Comerciante da APAJ,

morador de outro lugar
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oportunidade de crescimento econômico. Porém, ao contrário dos investimentos em Ponta 

Negra e na Via Costeira, que representam os interesses do grande capital, os investidores 

que se instalaram em Jenipabu possuíam poucos recursos para desenvolver seus negócios, 

dessa forma, contribuindo para constituir o circuito inferior nessa praia. 

A grande presença de estrangeiros em Jenipabu não significa que os moradores 

nativos foram expulsos de sua praia, eles estão presentes, não como proprietários dos 

estabelecimentos, mas, como funcionários das pousada, restaurantes, barracas de praia, 

caseiro das casas de veraneio e também como autônomos, oferecendo serviços aos 

turistas. Por exemplo, os passeios de jangadas realizados pelos antigos pescadores, que 

abandonaram a rede de pesca em função da lucratividade do turismo, que é uma atividade 

feita por moradores nativos. 

Embora a atividade turística esteja mais articulada em Jenipabu do que nas outras 

praias da APAJ ela ainda não consegue sua independência em relação ao circuito superior 

do turismo do eixo da vitrine do turismo, mesmo tendo em seu território a presença de 

quatro pousadas, elas por si só não garantem a permanência do turista por muito tempo, 

segundo os proprietários das pousadas, o principal motivo da evasão dos clientes é a falta 

de atrativo noturno de Jenipabu, uma vez que o lazer termina com o pôr do sol e aliado a 

isso há a questão da falta de segurança e de policiamento na área.  

A sensação de insegurança noturna na praia de Jenipabu é agravada pela precária 

iluminação pública que amedronta o principal público alvo das pousadas, o turista que 

está passeando com a sua família e não quer ficar hospedado na agitada Ponta Negra. Essa 

realidade não é exclusiva das pousadas de Jenipabu. O mesmo problema foi evidenciado 

pelos proprietários das pousadas da Redinha Nova. 

O processo de urbanização que ocorreu em Jenipabu é muito parecido com o que 

ocorreu em Santa Rita, pois, os dois estão diretamente relacionados com a turistificação 

do litoral da Zona Sul de Natal. Os comércios em Jenipabu estão instalados em média há 

11,5 anos, o que evidencia o caráter recente de sua urbanização, igualmente às outras 

praias da APAJ. 

 As atividades comerciais concentram-se próximas à faixa litorânea, na porção 

sudeste de Jenipabu. A noroeste e a sudoeste de Jenipabu, as atividades comerciais 

começam a ficar rarefeitas, dando início a áreas onde predominam as funções rurais no 

espaço, sobretudo a criação de animais de pequeno porte como caprinos e ovinos. O mapa 

6, da espacialização dos comércios em Jenipabu, retrata a concentração das atividades 

comerciais ao sudeste, e a desconcentração das atividades nas outras duas direções. 
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MAPA 6 - Espacialização dos comércios em Jenipabu, 2014 

 
Fonte: Pesquisa de campo, elaborado pelo autor, 2014. 

A partir da concentração e desconcentração das atividades comerciais, conforme 

retratado no mapa 6, é possível dividir a área urbana de Jenipabu pode ser dividida em 

dois setores. O primeiro, mais próximo das dunas, onde se concentra a maioria dos 

comércios e serviços turísticos, o segundo nas margens do estuário do Rio Ceará Mirim, 

onde há a presença de algumas pousadas e bares, porém, com uma grande presença de 

casas de veraneio, e ao contrário do que ocorre em Redinha Nova, as casas de veraneio 

apresentam melhores estados de conservação, mesmo estando fechadas, em virtude dos 

constantes serviços de manutenção efetuados pelos caseiros, geralmente, moradores 

nativos. 

Jenipabu é a principal praia que compõe a APAJ, uma vez que, foi a partir da 

valorização de suas paisagens, entre as décadas de 1980 e 1990, que iniciou o processo 

de urbanização em função do circuito inferior nessa praia e nas praias vizinhas, Santa Rita 

e Redinha Nova, bem como a criação da área de proteção ambiental, cujo principal 

objetivo era proteger os elementos naturais que compõem o potencial paisagístico dessas 

praias, o seu campo dunar. 
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3.4 A URBANIZAÇÃO DA APAJ EM FUNÇÃO DOS CIRCUITOS DA ECONOMIA 

URBANA 

A década de 1990, marca o início da reestruturação produtiva do Rio Grande 

Norte a partir da inserção de sua capital na rota do turismo internacional, intensificando 

o processo de urbanização em Natal para atender às novas demandas de uso do território, 

resultando em áreas com configurações territoriais especificas para esse setor da 

economia, principalmente na área da vitrine do turismo concentrando entre a Via Costeira 

e a porção da av. Engenheiro Roberto Freire que conecta aquela via com a praia de Ponta 

Negra, onde estão localizados os grandes empreendimentos turísticos com serviços de 

hospedagem, alimentação e lazer. 

Ao visitar a cidade de Natal, o turista não fica apenas na área concentrada da 

vitrine do turismo. Há uma gama de lugares para ser visitado, tanto no litoral norte quanto 

no litoral sul do estado do Rio Grande do Norte. Um desses lugares são as praias da APAJ, 

Redinha Nova, Santa Rita e Jenipabu, onde o processo de urbanização do eixo da vitrine 

do turismo possibilitou a constituição do circuito inferior do turismo nessa apa. 

A chegada dos turistas à essas praias arrasta consigo um discurso de 

desenvolvimento econômico para o lugar e para os moradores locais. Porém, a vinda dos 

visitantes contribuiu para a materialização do circuito inferior do turismo na região, 

consolidando a dependência econômica dessas praias com o circuito superior. 

A contradição entre os dois circuitos é mais perversa para quem está no lado 

inferior da economia. Enquanto no eixo do da vitrine tem como meta a acumulação do 

capital para que os dividendos possam ser utilizados em investimentos, em diversos 

setores da economia; no outro lado da vitrine, a realidade é a sobrevivência. As boas 

vendas possibilitam recursos para garantir a alimentação diária da família e capital para 

comprar os produtos que serão vendidos no próximo dia. 

Além da constituição do circuito inferior, o processo de urbanização nessas 

praias também está associado a valorização fundiária, resultando na ocupação de áreas 

non aedificandi, segundo o ZEE da APAJ.  

A ocupação dessas áreas aconteceu, basicamente por dois motivos. O primeiro 

relacionado aos moradores nativos, principalmente as novas gerações, que para continuar 

habitando a terra de seus antepassados passaram ocupar áreas irregulares, pois, não 

tinham rendimentos para adquirir imóveis legalmente nas áreas aedificandi da APAJ 

(figura 16). O segundo, relacionado às casas de veraneio de uma classe mais abastada 
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financeiramente, que construíram essas residências nas dunas, com o intuito de desfrutar 

do potencial paisagístico dessas áreas (figura 17). 

FIGURA 16 - Casa de morador nativo sendo construída em área non aedificandi nas 

dunas de Santa Rita, 2014 

  

Fonte: acervo do autor 2014. 

 

FIGURA 17 - Casa com primeiro andar construída em área non aedificandi nas dunas 

da Redinha Nova, 2014 

 
Fonte: acervo do autor 2014. 
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A configuração territorial resultante do processo de urbanização na APAJ, 

conforme retrata o mapa 7, apresenta pontos de concentração de atividades comerciais. 

Na Redinha Nova, os comércios concentram-se ao longo da rodovia RN 303, sendo essa 

a única rua asfaltada dessa praia e da praia de Santa Rita; Nessa última praia, a maioria 

dos comércios concentram-se no largo de Santa Rita, onde termina a rodovia RN 303, 

além de ter alguns comércios espalhados pelas pequenas ruas de terra que cortam o bairro. 

A mesma configuração territorial ocorre na praia de Jenipabu, onde os comércios se 

aglutinam em sua avenida principal, a Domínicio Fernandes.  

Fonte: Pesquisa de campo, elaborado pelo autor, 2014. 

 

Além das atividades comerciais, a realidade urbana da APAJ consta com três 

escolas municipais de ensino infantil e fundamental, a escola vereador Ricardo Afonso 

de Santa Rita, na praia de Santa Rita; a escola Sérgio Oliveira Aguiar na praia de Jenipabu 

e a escola Pedro Fernandes, na comunidade rural de Campina. A APAJ também conta 

com dois postos de saúdes municipais, um em Santa Rita, que atende os moradores de 

Redinha Nova e Santa Rita e um em Jenipabu, que atende os moradores de Jenipabu e 

Campina. Tanto as escolas quanto os postos de saúde são administrados pela prefeitura 

de Extremoz.  

MAPA 7 - Malha viária e área urbana da APAJ, 2014 
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Entre o final da década de 1970 e início da década de 1980 praticamente não 

existia atividades comerciais nas praias de Santa Rita e Jenipabu, pois os seus moradores 

estavam envolvidos com atividades de subsistência, principalmente a pescaria com uso 

de jangadas, criação de animais e o cultivo de culturas para garantir o sustento da família. 

A invenção do atrativo turístico em Jenipabu resultou no aumento do fluxo de 

pessoas para área que viria ser a APAJ, primeiramente a classe média de Natal começou 

a construir suas casas nas praias da Redinha Nova, Santa Rita e Jenipabu e, alguns anos 

depois, as companhias de viagem colocavam em seus pacotes a visita a essas praias. 

Atualmente esse fluxo é garantido pelos bugueiros. 

Em média as maiorias dos comerciantes iniciaram suas atividades há 10,4 anos, 

sendo o estabelecimento comercial mais antigo aberto há trinta e dois anos, uma 

mercearia criada no bairro da Redinha Nova, distante cinco quilômetros da comunidade 

dos Pescadores de Santa Rita e oito quilômetros da comunidade de Jenipabu. 

A justificativa para expansão das atividades comerciais na APAJ pode ser 

encontrada nos dados estatísticos contidos nos Anuários Estatísticos do Turismo de 2003 

a 2013, no período de 2003 a 2006 houve um crescimento de 158% do número de 

desembarques internacionais no Rio Grande do Norte, pulando de 45.588 para 117.688 

num espaço de três anos.  

Embora o número de desembarques internacionais tenha aumentado num curto 

período de três anos, atualmente segundo a pesquisa de campo com os comerciantes, esse 

fluxo não parece estar refletindo no número de turistas que frequentam as praias da APAJ. 

Alguns dos entrevistados afirmaram já estar procurando outra possibilidade de trabalho 

para garantir o sustento da família, não confiando na atividade turística na APAJ nos 

próximos anos. 

Alguns elementos podem justificar a diminuição do fluxo de turista na APAJ, o 

primeiro, é a natureza dessa atividade econômica, que para a sua reprodução necessita do 

elemento inovador, um novo lugar para ser visitado. No estado do Rio Grande Norte o 

litoral norte passou a integrar essas novas áreas de visitação, reduzindo a praia de 

Jenipabu há mais um ponto de passagem. 

Segundo a fala de um dos entrevistados, um dos moradores mais antigos de 

Jenipabu, pescador e dono de umas das primeiras barracas dessa praia, Jenipabu está se 

tornando um local de passagem em função dos bugueiros, que para aumentar a renda 

durante o passeio expandem as áreas de visitação, pois, cada ponto de parada eles 

arrecadam com os estabelecimentos uma porcentagem do valor gasto pelos turistas nesses 
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estabelecimentos, caso o comerciante se recuse a pagar o comissão, os bugueiros não 

passam mais, deixando o estabelecimentos sem clientes. Então, segundo o entrevistado: 

 
Antes eles traziam diretamente para Jenipabu, mas agora eles fazem um 

pacote que já é geral, de modo geral, até cabo de São Roque, se for o 

caso. A porcentagem tem. Se trouxer eles ganham uma porcentagem, 

porcentagem de alguma coisa. 

Mas é difícil eles deixarem aqui, porque eles deixam aqui? Eles vão 

mais nas outras praias. Antigamente eles paravam mais aqui, agora não 

para mais... Para, mas é muito difícil. Se pegar o pessoal aqui, eles já 

num conversa pra o pessoal ficar aqui, fazem a cabeça para ir mais para 

frente, que é para ganhar mais, né? [...] Porque ai eles vão ficar preso 

aqui, aí a porcentagem deles vai ser poca (Morador nativo, 

pescador/dono de Barraca na praia de Jenipabu) 

 

Outro elemento importante que diminuiu o fluxo de turistas na APAJ está 

relacionado com a redução de passeios organizados por companhias de turismo com 

ônibus fretados até Jenipabu. Aliado a esse processo também há o fechamento de dois 

hotéis três estrelas na Redinha Nova no ano de 2006, o Atlântico Norte e o Hotel Redinha, 

ambos recebiam clientes de companhias de turismo. 

Somando a esses elementos, também há a queda brusca do número de 

desembarques internacionais no Rio Grande do Norte do ano de 2006 para 2012, caindo 

65,5%, de 117.688 para 40.488, inferior, ao número de turistas internacionais que 

visitaram o estado no ano de 2003, conforme demonstra o gráfico 5. 

 

GRÁFICO 5 - Entrada de turistas internacionais no Rio Grande do Norte, de 2003 a 

2012

 
 Fonte: INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO (2005; 2006; 2008; 2010; 2012 e 2013. 

A possível justificativa para a redução no número de entrada de turistas 

internacionais no Rio Grande Norte pode estar associado à crise econômica que, afetou 
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principalmente os Estados Unidos da América e os países da União Europeia no ano de 

2007, mesmo ano que o gráfico começa a apresentar declínio no número de turistas.  

Esses números revelam uma dura realidade para ser enfrentada para os 

moradores da APAJ, que migraram da pesca artesanal para as atividades ligadas ao 

turismo em busca de melhor qualidade de vida, em busca do desenvolvimento presente 

no discurso das políticas públicas, pois quase todos os comércios estão ligados direta ou 

indiretamente com a presença do turista nas praias da APAJ. 

Dos noventa e seis estabelecimentos comerciais, sessenta e quatro possuem 

como público alvo o turista. Os outros trinta e dois estabelecimentos dependem da renda 

que os moradores obtêm trabalhando com a atividade turística. A queda do setor 

econômico do turismo gera uma reação de depressão econômica em cadeia. 

As atividades que compõem o circuito inferior são marcadas pela sua relação de 

dependência com o circuito superior. Desse modo, a estrutura econômica da APAJ está 

entrelaçada com as estruturas do circuito superior do turismo da capital. A queda do setor 

resulta na queda da margem dos lucros dos grandes empresários do setor e agrava a 

situação da pobreza na APAJ. Enquanto a atividade turística for a principal fonte 

econômica das praias que pertencem a APAJ, a relação de dependência do circuito 

inferior com o circuito superior continuará existindo. 
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4. SITUAÇÕES EM MOVIMENTO NAS PRAIAS DA APAJ 

A urbanização a partir do circuito inferior do turismo nas praias da APAJ trouxe 

ao lugar vetores de transformação do espaço geográfico que no decorrer de vinte anos 

modificou tanto a configuração territorial quanto o território usado nas praias de Redinha 

Nova, Santa Rita e Jenipabu. Nessas praias, as atividades de subsistências, pesca e 

agricultura, perderam sua centralidade em razão do território usado pelo circuito inferior, 

estabelecendo uma estrutura dependente do circuito superior materializado no eixo da 

vitrine do turismo. 

As transformações econômicas que ocorreram nesse espaço, não ficaram 

limitadas apenas aos objetos espaciais, uma vez que, uma nova realidade geografia se 

formou a partir da implementação do turismo nesse lugar, possibilitando novas formas de 

existência, materializando no espaço uma nova situação geográfica. 

O espaço geográfico é uma totalidade em constante movimento de totalização e 

a cada instante desse movimento corresponde a uma situação. As situações são 

decorrentes de 

[...] um conjunto de forças, isto é, de um conjunto de eventos 

geograficizados, porque tornados materialidade e norma. Muda, 

paralelamente, o valor dos lugares porque muda a situação, criando uma 

nova geografia. Assim, ao longo do tempo, os eventos constroem 

situações geográficas que podem ser mercadas em períodos e analisadas 

na sua coerência. (SILVEIRA, 1999, p.22). 

 

A análise do movimento do espaço é a análise de uma situação geográfica, uma 

realidade que envolve uma configuração territorial e um território usado. O surgimento 

de novo evento materializa no espaço uma nova situação geográfica, pois, “a situação é 

um resultado do impacto de um feixe de eventos sobre o lugar e contém existências 

materiais e organizacionais” (SILVEIRA, 1999, p. 25). 

A materialização do turismo no eixo da vitrine do turismo é resultado de uma 

combinação de eventos, porém, essa não ficou restrita ao litoral da zona sul de Natal, sua 

repercussão transbordou para além dos limites municipais, modificando diretamente a o 

espaço geográfico das praias de Redinha Nova, Santa Rita e Jenipabu. 

Dessa forma, “a situação é uma manifestação, um produto provisório e instável 

do movimento de totalização [...]” (SILVEIRA, 1999, p.26). As situações estruturam o 

espaço geográfico por um período limitado tempo, logo, são instáveis em virtude do 

constante movimento de totalização que permeia a natureza do espaço.  
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As técnicas, segundo Santos (2012a, p.48) permitem “[...] identificar e classificar 

os elementos que constroem tais situações”, uma vez que, elas estão presentes na 

configuração territorial e na forma que o território é usado. Em cada instante do 

movimento de totalidade do espaço há um conjunto de técnicas que estruturam o espaço. 

A cada situação há um conjunto de técnicas, logo, a partir da identificação dessas técnicas 

que estruturam o espaço é possível estabelecer um período. A cada novo conjunto de 

técnicas um novo período, uma nova situação geográfica, resultando em novos projetos 

existenciais. 

  O recorte espaço-temporal denominado período, segundo Santos e Silveira 

(2008, p.24) “[...] são pedaços de tempo definidos por características que interagem e 

asseguram o movimento do todo”.  Nessa perspectiva, estabelecer um período não é 

apenas delimitar um período de tempo, mas sim elencar as “[...] varáveis-chave que, em 

cada pedaço de tempo, irão comandar o sistema de variáveis [...]” (ibidem, p. 23). Os 

sistemas de variáveis são as possibilidades de realização no espaço. Cada variável pode 

ser identificada a partir da técnica que a estrutura. Identificar e analisar as principais 

técnicas de uso do território em cada situação, em cada período, permite conhecer as 

possibilidades de variáveis já materializadas no espaço geográfico. 

Utilizando a metodológica de periodização a partir da técnica, é possível 

estabelecer três períodos nas praias que compõem a APAJ, especificamente nas praias de 

Santa Rita e Jenipabu. Ressaltando que não há corte rígidos entre um período e outro e as 

técnicas do período anterior coexistem com as novas técnicas, porém, com menos 

intensidade que no período passado. 

A análise do espaço geográfico de Santa Rita e Jenipabu a partir da periodização 

segue na perspectiva de Silveira (1999), na qual, a análise das situações seja, sobretudo, 

uma análise das existências, em que, “a situação é um cenário para as novas formas de 

produção e de vida, para as novas ações e para implantação de novos objetos, 

respondendo a novas racionalidades, e novas intencionalidades, a novos futuros” (ibidem, 

p.26).  

Uma nova situação resulta em novas possibilidades de ser-no-espaço. Essas, 

realizam-se pelas novas técnicas inseridas no território, completando o duplo movimento 

existencial do espaço geográfico: novas formas de ser-no-espaço em função de novas 

formas de ser-do-espaço em função de novas formas de ser-no-espaço, num constante 

movimento de totalização. Nessa lógica existencial, conforme afirma Gomes (2013, 

p.119), “o espaço não é um mero reflexo da sociedade, [...] ele não é determinado por ela, 
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ele é uma condição necessária para que a sociedade se organize e consiga viver sob 

determinadas formas, ele é um elemento estrutural e estruturante”, ou seja, ao mesmo 

tempo que a humanidade constrói o seu espaço, o espaço constrói a humanidade, de modo 

indissociável. Dessa forma, o duplo movimento existencial, diz respeito a simultaneidade 

da existência social e espacial em uma dada situação geográfica. 

Cada período das praias de Santa Rita e Jenipabu é marcado por formas 

existenciais, forma de ser-no-espaço e forma de ser-do-espaço, específicas. Tendo em 

vista essa característica do espaço geográfico, o presente capítulo, tem como objetivo 

analisar de que maneira o território usado pelo circuito inferior do turismo transformou 

as formas existenciais do espaço geográfico nas praias de Santa e Jenipabu, identificando 

as formas existenciais nos períodos anteriores a materialização do turismo nessas praias. 

O primeiro período denominado de “período da Pesca”, inicia-se nas primeiras 

décadas do século XX indo até a década de 1970. Nesse período as formas existenciais 

estavam diretamente relacionadas à pesca com jangadas, sendo essa atividade responsável 

pela organização do espaço geográfico e da sociedade. 

O segundo período marca o início do declínio das atividades relacionadas com a 

pesca, denominado de “período do Veraneio”. Indo de 1970 até final da década de 1980, 

período que se intensifica a chegada dos veranistas a essas praias, dotando-as com novos 

objetos técnicos e cotidianos, inserindo no lugar novas possibilidades existenciais. 

O terceiro período, que é o atual, denominado de “período do Turismo”. Inicia-

se na transição da década de 1980 para 1990, marcado pela urbanização dessas praias em 

função do território usado pelo circuito inferior do turismo. É durante os primeiros anos 

desse período que ocorre a criação legal da APAJ. 

Análise das características de cada período foi feita com base na discussão 

teórica realizada no capítulo um, acrescentando ao dialogo Silveira (1999) e Gomes 

(2010a), o primeiro com a noção de situação geográfica e o segundo com as forma 

existenciais de ser-no-espaço e ser-do-espaço. 

Para identificar as formas existenciais de cada período foram realizadas durante 

o período de 2012 a 2014 entrevistas, estruturadas pela metodologia da história oral, com 

os moradores mais antigos das praias de Santa Rita e Jenipabu, totalizando doze 

entrevistados, oito em Santa Rita e quatro em Jenipabu. As pesquisas realizadas com os 

comerciantes da APAJ também contribuíram paras as análises, servindo de base para a 

análise do período do Turismo. 
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Foram utilizados como dados secundários as pesquisas realizadas por Almada 

(2013) e Teixeira (2005), o primeiro traz uma discussão sobre as transformações no 

espaço geográfico de Santa Rita, com ênfase na prática cotidiana no espaço e o segundo 

analisa as transformações que o turismo proporcionou em localidades turísticas no Rio 

Grande do Norte, dando um enfoque em Jenipabu, na perspectiva da fenomenologia, na 

qual trabalha as relações dos moradores com o lugar antes e depois da materialização do 

turismo no lugar. 

4.1 PERÍODO DA PESCA 

A periodização permite analisar as transições existenciais em cada situação nas 

praias de Santa Rita e Jenipabu, pois, cada período é marcado por um conjunto de novas 

técnicas, modificando as formas de ser-no-espaço e de ser-do-espaço, uma vez que “[...] 

um elemento não pode evoluir isoladamente, nem é capaz de se transformar sem arrastar 

os demais no seu movimento [...]” (SANTOS, SILVEIRA, 2008, p. 24). 

Cada período se mostra como um instante do movimento de totalização do 

espaço geográfico, ou seja, “períodos são pedaços de tempo definidos por características 

que interagem e asseguram o movimento do todo” (SANTOS, SILVEIRA, 2008, p. 24). 

As técnicas que envolvem as atividades econômicas em um dado lugar são uma das 

principais características que asseguram o movimento do todo, pois, elas permitem a 

realização da vida no lugar, sendo o espaço construído em função do seu território usado. 

As principais técnicas que caracterizam o período da Pesca estão relacionadas 

com a atividade pesqueira. A partir dessa atividade econômica se dá toda a organização 

do espaço geográfico, da configuração territorial ao do território usado. 

 Na obra Condição Urbana Gomes (2010a) analisa o processo de urbanização a 

partir da leitura contrato social de Rousseau, no qual haveria duas formas de ser-no-

espaço e de ser-do-espaço, a primeira denominado de nomoespaço, na qual discutiremos 

no próximo subcapítulo, e a segunda de genoespaço, essa está diretamente relacionada 

com a situação geográfica do período da Pesca. 

Segundo Rousseau (2005, p.21), “o homem nasceu livre, e em toda parte se 

encontra sob ferros”. Os ferros nessa perspectiva é o mundo, porém não o mundo 

enquanto natural, mas o mundo construído pelo homem, pelas relações sociais 

normatizadas por leis que são aceita pela maioria, ou seja, pelo contrato social. Ainda de 

acordo com o Rousseau (2005, p. 22), “[...] a ordem social é um direito sagrado que serve 

de alicerce a todos os outros. Esse direito, todavia, não vêm da Natureza, está, pois, 
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fundamentado sobre convenções”. Dessa forma, toda organização social não é um dado 

natural, mas sim, uma construção, que está diretamente relacionado com as leis, 

convenções normatizadas, que organizam a sociedade e o espaço dessa sociedade. 

As convenções normatizadas, ou seja, o contrato social não ausenta o homem de 

sua liberdade existencial, pois, o contrato rege sobre possibilidades normatizadas de ser 

no espaço, mesmo existindo um contrato social aceito por todos ainda há possibilidade 

de atos que não sejam previstos na convenção de normas, ou ações ilegais, que são 

contrárias ao contrato social.  

Mesmo em uma situação geográfica onde está previsto nas leis o trabalho 

escravo é passível de ser desarticulada por meio da liberdade existencial de cada indivíduo 

pois, “[...] se há escravos por natureza, é porque houve escravos contra a natureza. A força 

constituiu os primeiros escravos, a covardia os perpetuou” (Rousseau, 2005, p. 23). Nessa 

relação, a covardia é a aceitação de uma dada situação geográfica normatizada por certo 

contrato social, ao exemplo, o regime escravocrata. A revolução é negação desse contrato. 

Todas as situações implicam diretamente na forma de ser-no-espaço que cada indivíduo 

encontra na sociedade, resultando, por sua vez, na forma de ser-do-espaço, por exemplo, 

a configuração territorial de uma fazenda colonial onde os escravos podiam continuar 

nesta situação ou recorrer a formas de negação dessa situação, indo, de medidas extremas 

como o suicídio ou a fuga para os quilombos, entre outras formas de resistências a esse 

tipo de opressão. 

Sendo o contrato social uma construção social ao logo da história, logo, ele não 

elimina a liberdade existencial do ser, apenas possibilita a forma de existir de cada 

indivíduo frente ao contrato social vigente em um dado espaço geográfico. A forma de 

existir de cada um está relacionada com as suas escolhas, com o seu projeto existencial 

frente a situação em que o indivíduo se encontra. 

Voltando ao conceito de genoespaço proposto por Gomes (2010), em que “o tipo 

de agregação social que qualifica o território é o grupo ou a comunidade (p.60) além do 

fato que  

a identidade é antes de mais nada um sentimento de pertencimento, uma 

sensação de natureza compartilhada, de unidade plural, que possibilita 

e dá forma e consistência à própria existência. O coletivo tem absoluta 

preeminência sobre o indivíduo, e a construção de uma identidade se 

faz dentro do coletivo por contraste com o “outro”. (ibidem, p.60) 

 

Dessa forma, o período da Pesca corresponde a esse tipo de organização espacial, 

o genoespaço, onde a forma de ser-no-espaço dos moradores das praias de Santa Rita e 
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de Jenipabu estavam diretamente relacionada com sua identidade com esses territórios, 

onde a comunidade era constituída por iguais, que compartilhavam a mesma identidade 

cultural, uma vez que, segundo o relato dos entrevistados a maioria dos moradores 

possuíam graus de parentescos. A atividade econômica que possibilitava a realização 

existencial dos moradores dessas duas praias era principalmente a atividade da pesca 

realizada em jangadas artesanais em alto mar.  

No atual período do Turismo, a pesca com jangadas que era realizada em Santa 

Rita e Jenipabu é praticada por alguns moradores mais antigos, com a faixa etária entre 

50 e 70 anos. Porém, no período da pesca essa atividade era realizada pela grande maioria 

dos homens, tendo a técnica da pescaria e confecção de jangadas passada de geração em 

geração por meio da oralidade. 

Além da pesca uma minoria dos homens com auxílio de seus familiares 

próximos, filhos, esposas e irmãos, praticam atividades ligadas a agricultura e a pecuária 

de subsistência na praia de Jenipabu, nas áreas próximas ao mangue do estuário do Rio 

Ceará Mirim. 

O pescado era comercializado na praia de Redinha Velha, onde o dinheiro ganho 

com os peixes era utilizado na compra de alimentos complementares a dieta dos 

moradores locais. Ressaltando que nesse período, segundo os moradores entrevistados, a 

forma de trabalho era realizada de modo cooperativista, sendo essa uma das 

características que não permaneceu com os moradores nativos com a chegada do turismo, 

onde a cooperação foi substituída pela competição. 

Nessa organização socioespacial, onde a sociedade era patriarcal, as mulheres 

não podiam exercer a principal atividade econômica da comunidade, a pesca em jangadas, 

a elas cabiam a função de cuidar das casas e das crianças, porém, segundo a fala das 

moradoras mais antigas, algumas mulheres além e cuidar da casa também trabalhavam na 

agricultura em Jenipabu e em Santa Rita com a confecção de cordas utilizadas em 

embarcações, também comercializada em Redinha Velha. 

Tanto a forma de ser-no-espaço quanto a forma de ser-do-espaço estavam 

diretamente relacionadas com a atividade da pesca. Desse modo, a configuração territorial 

dessa praia estava estruturada em função dessa atividade, com as casas construídas na 

orla da praia. 

Em Santa Rita, as casa dos moradores estavam construídas na área onde 

atualmente está localizado o Bar 21, segundo o relato, no passado não existia dunas 

naquele ponto, com passar do tempo as dunas soterraram a antiga vila dos pescadores. 



145 

 

Nesse período não havia casas de alvenaria, as casas desses moradores eram construídas 

com taipas e folhas de coqueiros, utilizando a mão-de-obra da própria comunidade. Nesse 

período o terreno onde as casas eram construídas não era uma mercadoria, mas sim um 

direito de uso para os moradores locais, as casas eram construídas de acordo com a 

necessidade existencial dos moradores e não para fins de especulação imobiliária, porém, 

os terrenos não possuíam registram em cartório, sendo esses um do principais problemas 

fundiários na APAJ, casas sem registro. 

O período da Pesca a formação socioespacial perpassa a ideia de genoespaço, 

onde o movimento do espaço geográfico ocorre de forma lenta, ocorrendo poucas 

mudanças no território entre as primeiras décadas do século XX e no começo da década 

de 1980. Enquanto em alguns lugares do mundo experimentavam rápidas transformações 

em função dos avanços técnico-científicos, em Santa Rita e Jenipabu a técnica da pesca 

em jangadas proporcionavam ao lugar uma sensação de um espaço estático, parado no 

tempo em função das lentas transformações. Porém, essa realidade começa a mudar com 

a chegada dos veranistas que trouxeram ao lugar novas possibilidades existênciais, 

quebrando a sensação estática do espaço, dando início a uma nova situação geográfica. 

4.2 PERÍODO DO VERANEIO 

Os veranistas começaram a chegar em meados da década de 1960, 

intensificando-se a partir de 1970, principalmente em virtude do loteamento realizado nas 

praias de Redinha Nova e Santa Rita. A chegada dos veranistas e das respectivas casas de 

veraneio marca o início de um novo período nas praias de Santa Rita e Jenipabu, o período 

do Veraneio, porém a transição entre esses dois períodos ocorre de modo tênue, uma vez 

que nesse novo período a principal forma de sustento dos moradores locais ainda é a 

pesca, porém, a chegada dos veranistas traz consigo uma gama de atividades, constituindo 

uma nova situação geográfica. 

A presença do elemento exógeno ao território, o veranista, quebra a formação 

socioespacial presente, pois, a sociedade que passa a compor o espaço geográfico dessas 

praias não é mais composta por iguais, pertencentes aos mesmos grupos familiares e a 

mesma classe social, mas por diferentes, com um abismo socioeconômico entre eles, 

enquanto os pecadores moravam em casas de taipa os veranistas construíam suas casas 

em alvenaria, ocupando-as algumas vezes por ano. 
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Ao construir suas casas os veranistas oriundos de Natal instalavam no território 

novas relações socioespaciais, possibilitando ao morador nativo uma série de atividades 

econômicas inexistentes até então, consolidando uma nova situação geográfica. 

A construção das casas de alvenaria foi a primeira atividade econômica que veio 

com os veranistas, eram construídas por pedreiros de fora das praias, os moradores locais 

prestavam serviços de serventes aos pedreiros, auxiliando nas atividades braçais, no 

carregamento de areia, pedra, tijolos etc. Com o passar do tempo alguns moradores locais 

aprenderam o ofício de pedreiro, revezando as atividades de pesca com a construção de 

casas.  

Até a década de 1970 não era muito significativo o número de veranistas que se 

aventuravam por essas praias, porém, a partir da década de 1980 esse número de casas de 

veraneio aumentou consideravelmente, principalmente em Jenipabu. Segundo os 

moradores locais essa praia ficou famosa em função de um tradicional bloco de carnaval 

chamado “Genipatota”, organizado pela família Miranda37, frequentado pela classe mais 

abastadas de Natal. 

O aumento do número de casas de veraneio propiciou a instalação das primeiras 

mercearias, tanto em Santa Rita quanto em Jenipabu, com o objetivo de atender as 

necessidades de consumo dos veranistas durante a alta estação. As mercearias também 

eram frequentadas pelos moradores locais, pois, a chegada dos veranistas dinamizou a 

economia local ao ofertar para a população local uma série de empregos relacionados a 

manutenção das casas, os mais comuns eram de empregada doméstica, pequenos reparos 

nas casas e o de caseiro, aumentando a circulação monetária entre os moradores nativos, 

permitindo o consumo dos moradores locais nas mercearias. 

Durante o período do Veraneio inicia o processo de valoração da terra, 

principalmente a partir do loteamento realizado na década de 1970, no qual os terrenos 

mais próximos da praia passam a ter maior valor de mercado. Esse processo modificou a 

configuração territorial das praias, pois, em função da especulação imobiliária, nos 

terrenos mais próximos da praia onde estavam as vilas dos pescadores passaram a ser 

construídas casas veraneios, conforme mostra a figura 18.  

 

                                                 
37 Fundado por Ronaldo Miranda em meados dos anos 1980, atualmente é um dos empresários fundadores 

da rede de lojas de informática Miranda no Rio Grande do Norte.  



147 

 

 

 

 

Nesse processo está a origem do atual problema de moradias em áreas non 

aedificandi da atual APAJ, pois, ao vender os terrenos para a construção das casas dos 

veranistas, os moradores locais passaram a construir suas casas em áreas cada vez mais 

distantes da praia. Além dos moradores locais, alguns veranistas também construíram 

suas casas nas dunas, em função do potencial paisagísticos dessas áreas, porém, após a 

normatização da APAJ algumas dessas casas foram abandonadas, conforme mostra a 

figura 19. 

 

 

FIGURA 18 – Casas de veraneio construídas no local que no passado abrigava as casas 

dos pescadores, Jenipabu, 2014 

Fonte: acervo do autor, 2014. 
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Essa situação trouxe ao lugar novas formas de ser-no-espaço e de ser-do-espaço, 

uma vez que, os moradores dessas praias não pertencem mais, em sua totalidade, à uma 

comunidade homogênea de pescadores jangadeiros, pois, o elemento externo ao se 

materializar no território modificou o contrato social entre os moradores, inserindo um 

novo uso do território, onde  os moradores locais tornaram-se subordinados aos patrões, 

os veranistas, iniciando o processo de fragmentação das atividades tradicionais em função 

das novas atividades econômicas. 

O período do Veraneio, que vai entre o final dos anos 1960 e começo dos anos 

1990, marca a transição entre a comunidade de pescadores que vivia em função dessa 

atividade e as praias urbanizadas em função do circuito inferior do turismo. Essa situação 

geográfica implicou aos moradores locais novas possibilidades de realização de seus 

projetos existenciais, entre a escolha de continuar com as atividades tradicionais da pesca, 

onde o trabalho é pesado com pouco ganho, ou realizar tarefas ligadas ao veraneio e ao 

turismo embrionário, onde o trabalho físico era relativamente menor que a primeira opção 

e os ganhos são mais imediatos. 

FIGURA 19 – Casa de veraneio abandonada nas dunas de Santa Rita, 2014 

 

Fonte: acervo do autor, 2014 
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4.3 PERÍODO DO TURISMO 

Na análise do espaço geográfico enquanto uma totalidade em curso, “[...] o ponto 

de partida é a sociedade humana em processo, isto é, realizando-se. Essa realização dá-se 

sobre uma base material: o espaço e seu uso; o tempo e seu uso; a materialidade e suas 

diversas formas; as ações e suas diversas feições” (SANTOS, 2012a, p.54).  Em cada 

momento do processo há uma base material, uma situação geográfica, porém, essa não é 

estática, as situações estão em movimento, cada situação revela as formas de ser-no-

espaço e de ser-do-espaço. 

A delimitação de cada situação pode ser feita a partir da análise da técnica, pois, 

“as técnicas, de um lado, dão-nos a possibilidade de empiricização do tempo, e de outro 

lado, a possibilidade de uma qualificação precisa da materialidade sobre a qual as 

sociedades humanas trabalham” (SANTOS, 2012a, p. 54).  

As situações em movimento na APAJ estão diretamente relacionadas com as 

técnicas predominantes em cada período, no período da Pesca, as técnicas ligadas com a 

atividade de pesca com jangadas qualificam a materialidade do espaço naquela situação, 

já no período do Veraneio a inserção de um elemento exógeno ao território nas praias de 

Santa Rita e Jenipabu quebram a situação do período anterior a partir das novas 

possibilidades de uso do território. 

O início dos anos 1990 marca transição processual do período do Veraneio em 

função da inserção de Natal na rota do turismo realizado no Nordeste brasileiro, no qual 

resultou na urbanização pelo circuito inferior do turismo nas praias que compõem 

atualmente a APAJ.  

No período do Turismo, a organização espacial das praias de Santa Rita e 

Jenipabu assemelham-se a ideia de nomoespaço, contrapondo a noção de genoespaço, 

onde, não é mais a identidade histórica e cultural que une os indivíduos no espaço, mas 

sim a diversidade, a coexistência de diversos projetos existenciais no mesmo local. Dessa 

forma, no nomoespaço a 

relação da sociedade com o espaço pressupõe a existência de 

indivíduos, ou seja, unidades autônomas, com variadas gamas e níveis 

de expectativas, interesses, propostas e práticas sociais. As diferenças 

entre esses indivíduos são, em principio, infinitas e os únicos 

fundamentos comuns são a consciência da diversidade e a crença de que 

a associação dessas diferenças pode ser a estratégia mais adequada para 

se ter êxito na realização de seus interesses, tanto aqueles que são gerais 

quanto os particulares de cada um (GOMES, 2010a, p.31). 

 



150 

 

A associação dos diferentes projetos existenciais coexistindo em comunidade é 

possível em virtude do contrato social, representado na forma das leis que normatizam a 

vida em sociedade em um dado espaço, garantindo a cada indivíduo seus direitos e 

deveres, “assim, a instituição da lei diferencia espaços à medida que exclui àqueles que 

não são por ela atingidos; então cria e formaliza territórios de inclusão e de exclusão 

social” (GOMES, 2010a, p. 34), de tal forma que “este nomoespaço é assim construído 

de maneira a exprimir relações formais de pertencimento, mas, sobretudo de 

ordenamento” (ibidem, p.37). 

O processo de ordenamento e normatização do território, iniciado no período do 

Veraneio, a partir do loteamento das praias de Santa Rita e Jenipabu, no qual transformou 

a terra em mercadoria, inseriu um território da comunidades de pescadores, que usavam 

o território para realizar as atividades de subsistência, no ciclo de reprodução do capital 

por meio da especulação imobiliária, modificando a forma de ser-no-espaço e de ser-do-

espaço dessa comunidade. O período do Turismo intensifica essas relações, 

principalmente em função da urbanização dependente do fluxo turístico que emana do 

eixo da vitrine do turismo, resultando em uma configuração territorial em função das 

técnicas relacionadas com as novas atividades econômicas. Nesse atual cenário, as 

atividades tradicionais relacionadas com pesca são realizadas por alguns moradores mais 

antigos durante o período de baixa estação, quando diminui o fluxo do turista, pois, 

durante a alta estação a maioria dos moradores nativos estão realizando atividades 

relacionadas com o turismo.  

No período do Turismo, intensifica-se o processo de normatização do território, 

principalmente a partir do decreto estadual 12.620/95 que cria a APAJ e a lei estadual 

9.254/09 que institui o zoneamento ecológico econômico dessa área de proteção 

ambiental, normatizando o uso do solo em cada ponto da APAJ. 

Os principais efeitos negativos dessa normatização recaíram sobre os moradores 

mais antigos, pois, ao venderem seus terrenos para os veranistas passaram a ocupar áreas 

que posteriormente viriam ser classificadas como non aedificandi, iniciando uma série de 

conflitos entre os moradores que estão nessas áreas e órgãos ambientais responsáveis pela 

fiscalização da APAJ. 

Além desse ponto a normatização do território retirou do cotidiano dos 

moradores um lugar que sempre esteve presente na memória dos moradores mais antigos, 

segundo a fala dos entrevistados, a Lagoa de Jenipabu, que no passado era constantemente 

frequentada pelos moradores da comunidade e após a criação da APAJ o seu acesso ficou 
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restrito, principalmente a após a construção do ecoposto da APAJ e da base de operações 

da Companhia Independente de Proteção Ambiental (CIPAM), no ano de 2008. 

O argumento ambiental diz respeito a capacidade de carga da lagoa de Jenipabu 

ser incompatível ao fluxo contínuo de pessoas, que se intensificou após Jenipabu se inserir 

na rota do turismo litorâneo potiguar. Atualmente a lagoa de Jenipabu está disponível 

para a realização de pesquisas ambientais e atividades socioeducativas agendadas 

previamente. 

O período do turismo é marcado pela intensificação do processo de urbanização 

e o gradativo abandono das atividades tradicionais em função das atividades turísticas, 

segundo o relato de um dos moradores mais antigos de Jenipabu, um pescador de sessenta 

e sete anos, a maioria dos pescadores abandonaram a atividade da pesca passando a 

refuncionalizar suas jangadas utilizando-as para realizar passeios próximos a costa de 

Jenipabu. 

As novas técnicas relacionadas com a atividade turística modificaram o espaço 

geográfico das praias de Santa Rita e Jenipabu, proporcionando ao lugar novos usos do 

território, concentrando nessa última praia a maioria das atividades comerciais ligadas ao 

turismo, possibilitando novas formas de ser-no-espaço e de ser-do-espaço. 

4.4 SITUAÇÕES GEOGRÁFICAS DA APAJ 

No constante processo de totalização da essência humana, é necessário uma 

existência a priori, e essa se dá no mundo, no espaço geográfico, dessa forma o processo 

de constituição do ser é realizado no espaço e com o espaço, uma vez que “para agir, os 

homens não saem do mundo, mas, ao contrário, é dele que retira as possibilidades a serem 

realizadas nos lugares. Nestes, eventos simples são amalgamados, formando situações” 

(SANTOS, 2012a, p.164). 

Dessa forma cada situação geográfica é um momento da existência humana já 

realizada no espaço geográfico, a possibilidade transcendida em ato, diz respeito as 

formas de ser-no-espaço e de ser-do-espaço de cada formação socioespacial. Porém, a 

situação não é estática, é em movimento, pois a existência humana e o espaço geográfico 

são totalidades em curso, logo, a cada momento novas situações materializam-se frente 

aos novos eventos. 

As situações em movimento na APAJ perpassam, basicamente, por três 

períodos, da Pesca, do Veraneio e do Turismo, cada um composto por um conjunto de 

variáveis que garantem certa semelhança em sua formação socioespacial. 
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 As variáveis de cada período dizem respeito as técnicas que possibilitam 

diretamente a forma em que é organizado o espaço geográfico e o território usado. A 

transição de um período para outro se deu a partir do surgimento de novas técnicas no 

território das praias de Santa Rita e Jenipabu, inserindo no espaço novas possibilidades a 

serem realizadas no lugar. A transição entre um período e outro não ocorreu de modo 

linear, mas sim, gradativamente. O surgimento de novas técnicas não anula as técnicas 

antigas, apenas as refuncionaliza na estrutura do espaço geográfico dessas praias. 

O primeiro período, o da Pesca, está relacionado com as atividades de pesca em 

jangadas realizadas no litoral das praias que atualmente compõem a APAJ, no qual a 

forma de ser-no-espaço e de ser-do-espaço associam-se a ideia de genoespaço. Nesse 

período os moradores estavam ligados por uma identidade comunitária, com sentimento 

de pertencimento ao território que ocupavam, havendo uma homogeneidade cultural entre 

eles. Esse período começou a entrar em declínio nos anos 1960, com a chegada do 

elemento exógeno ao genoespaço, os veranistas e suas casas de veraneio. 

A chegada das casas de veraneio marca o início do segundo período, o do 

Veraneio, no qual modificou a situação pretérita em função das novas técnicas que se 

inseriam no território, possibilitando ao lugar novas possibilidades de uso do território, 

no qual a relação estruturada com os moradores mais antigos foi construída com base na 

desigualdade, principalmente econômica. 

As primeiras casas de veraneio construídas nessas praias pertenciam as famílias 

com grande poder aquisitivo, geralmente moradores do município vizinho, Natal, suas 

casas contrastavam com a arquitetura local, uma vez que as casas de veraneio eram de 

alvenaria e as dos pescadores de taipa. 

Aos poucos os moradores nativos passaram a prestar serviços aos veranistas, da 

construção a serviços ligadas a limpeza doméstica e manutenção no período de ausência 

dos veranistas. Com o aumento dos veranistas aumentou também a circulação monetária 

nessas praias, possibilitando o surgimento de atividades comerciais, principalmente 

mercearias para atender a demanda de consumo dos veranistas e posteriormente dos 

moradores locais. 

Segundo os relatos dos moradores mais antigos no final dos 1980 já havia um 

grande número de casas de veraneio ocupando o território das praias de Santa Rita e 

Jenipabu, que durante o período de Veraneio, de dezembro a fevereiro, era bastante 

frequentado, principalmente em virtude de um tradicional bloco de carnaval chamado 

“Genipatota”, frequentado pela classe burguesa de Natal. 
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Os anos 1990 marcam o início do crescimento da atividade turística na cidade 

de Natal, principalmente após os financiamentos estruturais provenientes da primeira fase 

do PRODETUR que permitiu a construção de uma rede de hotéis na Via Costeira além 

de melhorias na infraestrutura de Ponta Negra em função dos interesses da atividade 

turística. A atividade turística não ficou restrita ao litoral da zona sul de Natal, ela se 

expandiu por diversos pontos do litoral potiguar no qual a praia de Jenipabu tornou-se um 

dos principais destinos ainda nos primeiros anos da década de 1990, marcando o início 

do terceiro período nessa porção do território, o período do turismo. 

Durante o período do Turismo a configuração territorial das praias de Santa Rita 

e Jenipabu passou por rápidas transformações, principalmente em virtude da 

intensificação do processo de urbanização nessas praias, principalmente em função das 

atividades do circuito inferior do turismo, estruturando no território uma gama de 

comércios destinados a demanda de consumo dos turistas, principalmente atividades 

ligadas a venda de artesanato e aos serviços oferecidos pelas barracas de praias e passeios 

de buggy, dromedários e jangadas. 

A realidade do espaço geográfico o organizado a partir do genoespaço deixa de 

existir nesse último período, pois, a atual situação geográfica não apresenta mais a 

homogeneidade do passado, principalmente após visibilidade nacional e internacional do 

litoral de Jenipabu, que atraiu moradores e investidores de diversas partes do Brasil e do 

mundo. Segundo a pesquisa de campo com os comerciantes da APAJ dos noventa e seis 

estabelecimentos entrevistados setenta e dois são administrados por moradores não 

nativos da APAJ, enquanto apenas vinte e quatro estabelecimentos são administrados por 

moradores locais, consolidando um espaço heterogêneo, no qual predomina as relações 

formais com o território, tendo como princípio de organização as leis que regem sobre 

espaço, resultando na formação socioespacial do nomoespaço. 

Nesse período, também há a intensificação no conjunto de leis que normatizam 

o território, criadas com o intuito de regulamentar a atividade turística nesses espaços e 

outras formas de uso do território visando amenizar os impactos ambientais nos 

ecossistemas que compõem as praias de Redinha Nova, Santa Rita e Jenipabu, 

destacando-se a Lei 12.620/95 que cria a APAJ e a Lei 9.254/09 que institui o zoneamento 

ecológico econômico, contribuindo para a ratificação do nomoespaço nessas praias. 

A atividade turística ao materializar-se no litoral durante o período do turismo 

modificou a realidade da tecnosfera e psicosfera e com isso possibilitou ao lugar uma 
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nova situação geográfica, na qual, as atividades tradicionais perderam sua função 

predominante frente às novas atividades econômicas que enraizaram no território. 

A atual realidade geográfica da área que atualmente constitui a APAJ, no qual 

as técnicas relacionadas com o turismo ganham centralidade nos processos de 

organização do espaço geográfico e do uso do território, não é a situação final de sua 

totalidade em movimento, conforme as situações anteriores, é efêmera, um instante do 

incessante movimento de totalização, no qual, o surgimento de novas técnicas  irá 

possibilitar novos usos no território, que por sua vez necessitam de uma nova 

configuração territorial, possibilitando novos projetos existenciais que possibilitam o 

surgimento de novas técnicas, dessa forma que o espaço geográfico e humanidade estão 

continuamente se constituindo indissociavelmente. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O espaço geográfico é uma totalidade em movimento, e a análise desse consiste 

em analisar instantes desse movimento, a estrutura espacial em uma dada situação e suas 

implicações para a sociedade como um todo. A cada instante novos eventos materializam 

no espaço vetores que movimentam e transformação a estrutura espacial, possibilitando 

ao espaço novos usos do território e, consequentemente de modo indissociável, novos 

projetos existenciais. 

Desse modo, a atual realidade geográfica da APAJ é apenas mais uma situação 

efêmera, um instante do movimento de totalidade. No futuro, novos eventos possibilitarão 

a materialização de novos vetores que modificarão a atual configuração territorial das 

praias da APAJ, ao mesmo tempo em que modificará a forma que o território é usado e 

os respectivos projetos existenciais de seus moradores. 

Entretanto, a atual situação geográfica da APAJ estruturou uma configuração 

territorial desigual e dependente nas praias de Redinha Nova, Santa Rita e Jenipabu a 

partir do território usado pelo circuito inferior do turismo, no qual, esse é dependente da 

atividade turística desenvolvida pelo circuito superior do turismo no eixo da vitrine do 

turismo. 

A atual situação geográfica das praias APAJ tem como marco decisivo o ano de 

1995, uma vez que nesse ano as praias de Redinha Nova, Santa Rita e Jenipabu, em função 

da normatização do território, passaram a compor a Área de Proteção Ambiental de 

Jenipabu, em função do Decreto estadual 12.620/95.  

A criação da APAJ está diretamente relacionada com o reestruturação produtiva 

do Rio Grande Norte a partir da inserção de sua capital na rota do turismo internacional, 

intensificando o processo de urbanização em Natal para atender às novas demandas de 

uso do território, no início dos anos de 1990, resultando em áreas com configurações 

territoriais especificas para esse setor da economia, principalmente na área da vitrine do 

turismo, concentrando-se entre a Via Costeira ena av. Engenheiro Roberto Freire os 

grandes empreendimentos turísticos com serviços de hospedagem, alimentação e lazer. 

Ao visitar a cidade de Natal, o turista não fica apenas na área concentrada da 

vitrine do turismo. Há uma gama de lugares para ser visitado, tanto no litoral norte quanto 

no litoral sul do estado do Rio Grande do Norte. Um desses lugares são as praias da APAJ, 

Redinha Nova, Santa Rita e Jenipabu, onde o processo de urbanização do eixo da vitrine 

do turismo possibilitou a constituição do circuito inferior do turismo nessa apa. 
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A chegada dos turistas a essas praias arrasta consigo um discurso de 

desenvolvimento econômico para o lugar e para os moradores locais. Porém, a vinda dos 

visitantes contribuiu para a materialização do circuito inferior do turismo na região, 

consolidando a dependência econômica dessas praias com o circuito superior. 

Dessa forma, a preservação ambiental deve ultrapassar os limites de uma área de 

proteção ambiental, afinal não são apenas pequenos recortes do espaço geográfico que 

necessitam de proteção, mas sim a totalidade do planeta. 

Além dessa questão, é preciso ter ciência que mesmo com essa fragilidade da 

insuficiência das áreas de proteção ambiental para a real necessidade de conservação 

ambiental mundial, nem todas as UC estão realmente conservadas ambientalmente, como 

ocorre com a APAJ, que apresenta em seu território uma série de problemas ambientais. 

 Essa realidade é agravada pela morosidade na execução das ações previstas 

pelas políticas públicas, tanto no quesito da gestão quanto da fiscalização ambiental, que 

além de insuficientes para sanar os problemas socioambientais da APAJ quando são 

tomadas, quase sempre ocorre de modo vertical, de cima para baixo, com a ausência da 

participação popular nas decisões. 

 Mesmo havendo um conselho gestor, esse não consegue contemplar 

integralmente a participação da comunidade nas ações gestoras desse espaço, criando 

situações de conflitos entre as ações públicas de gestão e os moradores de Redinha Nova, 

Santa Rita e Jenipabu. 

Além das questões ambientais e das políticas públicas, é preciso salientar que o 

desenvolvimento da atividade turística nas praias da APAJ configurou uma nova situação 

geográfica que modificou a relação existencial de seus moradores, materializando no 

território novas possibilidades de ser-no-espaço e com isso modificou a configuração 

territorial da praia, resultando em uma nova forma de ser-do-espaço, que ao longo dos 

últimos vinte anos resultou no território usado pelo circuito inferior do turismo. 

A maioria dos problemas ambientais relatados na APAJ estão diretamente 

relacionados com o turismo, principalmente o constante passeio de buggies pelas dunas 

de Redinha Nova à Jenipabu, problema que despertou no estado do Rio Grande do Norte 

a delimitação da APAJ em 1995. Além dos buggies, também há a questão da construção 

de residências nas áreas non aedificandi, intensificada, também, nos últimos vinte anos 

após o processo de valoração da praia de Jenipabu como uma mercadoria turística. 

O discurso ambiental com herança do conservacionismo e do preservacionismo 

enxerga a atividade turística como um meio para preservar as áreas delimitadas em 
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unidade de preservação e promover nesses espaços um uso econômico, aliando o 

desenvolvimento e econômico com a preservação ambiental, praticando nesses espaços 

um uso sustentável do território. 

Entretanto, a realidade que se encontra na APAJ não consegue materializar no 

espaço a ideologia dos discursos ambientais com base no conservadorismo e 

preservacionsimo. Pois, o turismo realizado nessa unidade de conservação não contribui 

para a promoção da preservação ambiental, ao contrário, ele é a matriz dos problemas 

ambientais encontrado nas praias de Redinha Nova, Santa Rita e Jenipabu. Além de não 

promover a preservação ambiental, a atividade turística também não promove para a 

comunidade o desenvolvimento econômico, uma vez que está estruturado no território 

uma situação de dependência econômica, onde prevalece o território usado pelo circuito 

inferior do turismo. 

O circuito inferior do turismo estruturado na APAJ é dependente do circuito 

superior do turismo realizado no eixo da vitrine do turismo, Via Costeira e praia de Ponta 

Negra, em Natal. A contradição entre os dois circuitos é mais perversa para quem está no 

lado inferior da economia. Enquanto no eixo do da vitrine tem como meta a acumulação 

do capital para que os dividendos possam ser utilizados em investimentos, em diversos 

setores da economia; no outro lado da vitrine, a realidade é a sobrevivência. As boas 

vendas possibilitam recursos para garantir a alimentação diária da família e capital para 

comprar os produtos que serão vendidos no próximo dia. 

Além da constituição do circuito inferior, o processo de urbanização nessas 

praias também está associado a valorização fundiária, resultando na ocupação de áreas 

non aedificandi, segundo o ZEE da APAJ.  

As atividades que compõem o circuito inferior são marcadas pela sua relação de 

dependência com o circuito superior. Desse modo, a estrutura econômica da APAJ está 

entrelaçada com as estruturas do circuito superior do turismo da capital. A queda do setor 

resulta na queda da margem dos lucros dos grandes empresários do setor e agrava a 

situação da pobreza na APAJ. Enquanto a atividade turística for a principal fonte 

econômica das praias de Redinha Nova, Santa Rita e Jenipabu, a relação de dependência 

do circuito inferior com o circuito superior continuará existindo. 

Dessa forma, a atual realidade geográfica da área que atualmente constitui a 

APAJ, no qual as técnicas relacionadas com o turismo ganham centralidade nos processos 

de organização do espaço geográfico e do uso do território, não é a situação final de sua 

totalidade em movimento, conforme as situações anteriores, é efêmera, um instante do 
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incessante movimento de totalização, no qual, o surgimento de novas técnicas  irá 

possibilitar novos usos no território, que por sua vez necessitam de uma nova 

configuração territorial, possibilitando novos projetos existenciais que possibilitam o 

surgimento de novas técnicas, dessa forma que o espaço geográfico e humanidade estão 

continuamente se constituindo indissociavelmente. 
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APÊNDICE A - REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO GESTOR DA APAJ 

2006- 2013 

    

 

 

Reunião Data Com. Gov. Téc. Ens. Emp. Morador ONG Assunto 

Criação 22/08/06 24 6 4 4 3 3 2 
Posse dos 

conselheiros 

1ª 15/12/06 14 3 2 2 4 2 1 
Organização 

interna do conselho 

gestor. 

2ª 29/08/07 Não informado 
Cercas nas dunas/ 

controle do trafego 

de buggy 

3ª 13/02/08 Não informado 

Obras de 

urbanização / 

acesso à lagoa de 

Jenipabu 

4ª 09/04/08 11 4 2 0 2 2 0 
Proposta de 

Zoneamento/ 

estudos técnicos 

5ª 11/06/08 15 5 3 0 4 2 1 
Correção no 

Regimento interno 

6ª 19/08/08 13 4 2 3 1 2 1 

Área de 

amortecimento do 

entorno da APAJ / 

ocupações nas 

Dunas 

7ª 15/10/08 17 5 3 1 4 2 2 

Discussões sobre 

ZEE / Educação 

Ambiental / 

fiscalização 

8ª 10/12/08 16 5 3 1 4 1 2 
Discussões sobre o 

ZEE 

9ª 06/05/09 26 11 3 3 4 3 2 

Calendário 

2009/Cercas nas 

dunas e ameaça aos 

moradores em área 

imprópria 

10ª 02/06/09 18 3 2 3 4 3 3 

Tramitação do 

processo de 

aprovação da lei do 

ZEE 

11ª 09/09/09 16 7 2 1 4 1 1 

Regulamentação do 

Sjyduna / aumento 

da área e circulação 

dos buggys 

12ª 11/11/09 10 3 1 0 2 2 2 
Apresentação do 

plano de manejo da 

APAJ 

13ª 09/12/09 12 5 1 1 2 1 2 

Apresentação de 

pesquisa sobre 

recuperação do 

ecossistema das 

dunas 

14ª 10/03/10 21 11 2 2 2 1 3 
Cercas nas Dunas / 

proposta de 
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correspondência 

referente a ação 

judicial 

15ª 19/05/10 13 3 2 2 3 1 2 

Organização 

interna  do 

conselho / ações em 

andamento na 

APAJ 

16ª 28/07/10 13 5 3 1 2 1 1 

Diagnóstico 

socioeconômico da 

APAJ / Cercas e 

guarita nas Dunas 

17ª 21/09/10 16 7 3 2 2 2 1 
Licenciamento da 

APAJ / construções 

irregulares 

18ª 24/11/10 14 5 3 1 2 3 0 

Regulamentação 

dos ambulantes / 

energia elétrica dos 

moradores das 

áreas non 

aedificandi 

19ª 29/03/11 17 6 3 1 3 3 1 
Cadastramento das 

casas das áreas non 

aedificandi 

20ª 31/05/11 12 4 2 1 3 1 1 
Situação do 

cadastro dos 

ambulantes 

21ª 20/12/11 18 5 3 3 2 1 3 
Eleição dos 

suplentes / 

calendário 2012 

22ª 29/02/12 15 8 3 1 1 1 1 
Apresentação da 

APAJ e a missão 

do conselho gestor 

23ª 27/04/12 15 7 2 1 3 1 1 
Apresentação de 

pesquisas sobre as 

dunas 

24ª 27/06/12 10 4 3 1 1 1 0 
Licenciamento 

ambiental prévio 

Santa Rita Village 

25ª 29/08/12 13 6 1 1 3 1 1 
Apresentação do 

novo gestor da 

APAJ 

26ª 31/10/12 9 5 1 0 1 1 1 
Pavimentação da 

rampa de acesso 

para os buggys 

27ª 19/12/12 9 4 3 1 1 0 0 
Apresentação de 

trabalho sobre a 

fauna da APAJ 

28ª 14/03/13 12 8 2 0 1 0 1 

Apresentação de 

trabalho sobre a 

Fauna da APAJ / 

colocação de 

guaritas nas dunas 

29ª 22/05/13 12 5 2 0 1 1 1 

Apresentação do 

projeto de 

adequação do Ski-

duna / estudo sobre 

a ictofauna da 

APAJ 
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30ª 22/07/13 5 4 1 0 0 0 0 

Apresentação da 

pesquisa sobre o 

território usado 

pelo turismo na 

APAJ / José 

Alexandre Berto de 

Almada 
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APÊNDICE B - ZONEAMENTO ECOLÓGICO ECONÔMICO DA APAJ DE 

ACORDO COM A LEI 9254/09. 

ZONA SIGLA CARACTERÍSTICA 

Zona de proteção 

especial 
ZPE 

Abrange o campo dunar e lagoas 

interdunares, com vulnerabilidade 

ambiental alta. 

ÁREA SIGLA CARACTERÍSTICA 

Área de tratamento 

especial 1 
ATE1 Alta vulnerabilidade ambiental 

Área de tratamento 

especial 2 
ATE 2 Alta vulnerabilidade ambiental 

Área de tratamento 

especial 3 
ATE 3 Alta vulnerabilidade ambiental 

Área de tratamento 

especial 4 
ATE 4 Alta vulnerabilidade ambiental 

ZONA SIGLA CARACTERÍSTICA 

Zona de conservação 01 ZC1 

Abrange a planície flúvio-marinha do 

rio Ceará-Mirim e a orla marítima de 

Jenipabu,  com média e alta 

vulnerabilidade ambiental. 

ÁREA SIGLA CARACTERÍSTICA 

Área especial da planície 

flúvio-marinha 
AEP Alta vulnerabilidade ambiental 

Área especial da orla 

marítima de Jenipabu 
AEO1 Média vulnerabilidade ambiental 

ZONA SIGLA CARACTERÍSTICA 

Zona de conservação 02 ZC2 

Abrange a planície flúvio-marinha do 

rio Doce, com vulnerabilidade 

ambiental média e alta. 

ZONA SIGLA CARACTERÍSTICA 

Zona de conservação 03 ZC3 

Abrange a planície de deflação e as 

orlas marítimas da Ponta de Santa Rita, 

Praia de Santa Rita e Redinha Nova, 

com vulnerabilidade ambiental média e 

alta. 

SUBZONA SIGLA CARACTERÍSTICA 

Subzona de conservação 

3.1 
SZC3.1 Média vulnerabilidade ambiental 

ÁREA SIGLA CARACTERÍSTICA 

Área especial da orla 

marítima da Ponta de 

Santa Rita 

AEO2 Média vulnerabilidade ambiental 

SUBZONA SIGLA CARACTERÍSTICA 

Subzona de conservação 

3.2 
SZC3.2 Alta vulnerabilidade ambiental 

ÁREA SIGLA CARACTERÍSTICA 

Área especial da orla 

marítima da Praia de 

Santa Rita 

AEO3 Média vulnerabilidade ambiental. 
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SUBZONA SIGLA CARACTERÍSTICA 

Subzona de conservação 

3.3 
SZC3.3 Média vulnerabilidade ambiental 

ÁREA SIGLA CARACTERÍSTICA 

Área especial da orla 

marítima de Redinha 

Nova 

AEO4 Média vulnerabilidade ambiental. 

ZONA SIGLA CARACTERÍSTICA 

Zona de conservação 04 ZC4 
Abrange o Tabuleiro, com baixa 

vulnerabilidade ambiental. 
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APÊNDICE C – GUIA DE ENTREVISTA COM OS COMERCIANTES DA APAJ 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM GEOGRAFIA 

TURISMO DE MASSA E NOVOS USOS DO TERRITÓRIO NA ÁREA DE  

PROTEÇÃO AMBIENTAL DE JENIPABU 

 

Guia de entrevista para comerciantes da APAJ – Pesquisador Responsável: José 

Alexandre Berto de Almada 

Extremoz-RN, ______, de _________ de 2014. 

Entrevistador:___________________________________________________________ 

1.  Caracterização do comerciante: 

Nome: Idade: 

Onde nasceu:  

Onde mora: Há quanto tempo: 

 

1.1 Nativos da APAJ 

Há quanto tempo trabalha com o comércio? 

Exerceu alguma atividade antes, qual?  

 

 

Quais os motivos para trabalhar com o comércio? 

 

 

Qual a importância do turismo para o seu comércio? 

 

 

Quais a principais modificações que você percebeu nesse lugar ao longo do tempo? 

 

 

 

1.2 Residentes na APAJ, mas não nativos. 

Há quanto tempo mora na APAJ? Onde morava antes? 

Qual o motivo da mudança? 

 

Sempre trabalhou com o comércio na APAJ, se não, quais as outras atividades e os motivos para deixar 

de exercê-la.  

 

 

  

Qual a importância do turismo para o seu comércio? 

 

 

Quais a principais modificações que você percebeu nesse lugar ao longo do tempo? 

 

 

 

1.3. Comerciante da APAJ, morador de outro lugar. 

Há quanto tempo é comerciante da APAJ? 
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Quais os principais motivos para instalar um comércio na APAJ? 

 

 

Qual a importância do turismo para o seu comércio? 

 

 

Quais a principais modificações que você percebeu nesse lugar ao longo do tempo? 

 

 

 

2. Caracterização do comércio. 

Nome do estabelecimento: 

Tipo de atividade: Há quanto tempo:  

Público alvo: 

Nº de funcionários: Local de moradia dos funcionários 

Função dos funcionários: APAJ – Nº Outros lugares – Nº 

Nativos – Nº  Não Nativos – Nº 

 

3. Proteção Ambiental e Turismo 

Qual o período de maior circulação de turistas? 

Qual a origem desses turistas (ma -maioria, me -mediano, 

mi -minoria)? 

Internacional Nacional  Estadual 

 

Sabe dizer se há alguma importância entre proteção ambiental e turismo? 

 

 

 

Você conhece alguma ação de proteção ambiental neste lugar? Quais? 

 

 

 

Você conhece algum problema ambiental na APAJ quais? 

 

 

 

 

4. Observações. 
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APÊNDICE D - ROTEIRO SEMIESTRUTURADO PARA ENTREVISTA COM OS 

MORADORES MAIS ANTIGOS DA APAJ 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM GEOGRAFIA 

SITUAÇÕES GEOGRÁFICAS EM MOVIMENTO NAS PRAIAS DA 

ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE JENIPABU 
 

Roteiro semiestruturado para entrevista com os moradores mais antigos da APAJ 

Pesquisador Responsável: José Alexandre Berto de Almada 

Extremoz-RN, ______, de _________ de 2014. 

Entrevistador:___________________________________________________________ 

 

BLOCO I 

Nome: 

Idade: 

Sexo: 

Naturalidade: 

Onde mora atualmente: 

Há quanto tempo mora na APAJ? 

Profissão: 

Com quais atividades já trabalhou na APAJ? 

 

BLOCO II 

Como era Jenipabu no passado? 

Em qual local das praias da APAJ as pessoas moravam? 

Como eram feitas as casas? 

Quais eram as atividades econômicas realizadas? 

 

BLOCO III 
Quando chegaram os primeiros veranistas? 

Onde eram construídas as casas de veraneio? 

Qual a relação dos moradores nativos com os veranistas? 

O que mudou nas praias da APAJ com a chegada dos veranistas? 

 

BLOCO IV 

Quando o turismo chegou às praias da APAJ? 

Quais foram as pessoas que começaram a trabalhar com o turismo? 

Em sua opinião, quais são as atividades econômicas do passado que ainda existem na 

APAJ? 

O que mudou em sua vida com a chegada do turismo? 

O que mudou nas praias da APAJ com a chegada do turismo? 
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APÊNDICE E – Comerciantes da APAJ de acordo com sua naturalidade, 2014 

 

NATURALIDADE QUANTIDADE 

Rio Grande do Norte* 22 

Natal 38 

Extremoz 15 

Ceará 1 

Paraíba 10 

Pernambuco 1 

Amazonas 2 

Brasília 2 

Minas Gerais 2 

Rio de Janeiro 2 

São Paulo 2 

Rio Grande do Sul 2 

Chile** 1 
 

* Excetuando os municípios de Natal e Extremoz. 

** No município de Puerto Varas. 

Fonte: pesquisa de campo, elaborado pelo autor, 2014. 
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ANEXO 1 – AUTORIZAÇÃO 

 

2013 


