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RESUMO 
 
 
 

O lócus empírico para o desenvolvimento desse trabalho foi o município de São 
Miguel do Gostoso, cujas comunidades de praia foram imprescindíveis para a 
construção da pesquisa. Pesquisa esta, que aborda temas pertinentes: à 
dinâmica econômica da atividade turística; aos rebatimentos socioculturais, 
políticos e ambientais do turismo junto às populações residentes nos espaços 
pesquisados; ao papel de diversos atores sociais que são incluídos/excluídos 
do cenário turístico; à identidade cultural; além do processo de turistificação e 
construção de um capital turístico. A construção do conceito de capital turístico 
abordada foi inspirada nas teorias sociais de Karl Marx (capital econômico), 
Pierre Bourdieu (capital simbólico) e Robert Putnam (capital social). Diante da 
complexidade do tema e do desenvolvimento, foi pensado o objetivo geral da 
pesquisa: compreender as mudanças socioespaciais, ambientais, políticas e 
culturais impulsionadas pelo processo de turistificação em São Miguel do 
Gostoso e as repercussões junto às comunidades de praia. O discurso de 
ordem política, governamental e midiático confere ao turismo o status de 
importante atividade econômica, que promove o respeito à diversidade cultural, 
à preservação ambiental, à inclusão social, à justiça social. E, contrapondo-se 
a esse discurso, defende-se a tese que, embora, o turismo se apresente como 
a principal atividade econômica de São Miguel do Gostoso, assim como 
apresentado em outros territórios litorâneos, ao se apropriar do espaço, 
também promove mudanças socioespaciais e culturais junto às comunidades 
de praia, produzindo e reproduzindo efeitos não desejáveis que fazem parte da 
tendência da reprodução do capital e da globalização do turismo nesse 
município. Na construção dessa tese, as categorias teóricas que respaldam o 
trabalho são: Turismo; Comunidade de Praia; Identidade Cultural; Território e 
Poder. A abordagem é de natureza qualiquantitava e a análise do conteúdo foi 
o caminho teórico-metodológico adotado para o exercício reflexivo das 
informações coletadas junto aos atores sociais (gestores públicos, 
empresários, turistas, moradores e lideranças comunitárias). Nesse sentido, 
apresenta-se o destino turístico São Miguel do Gostoso como sendo uma 
construção sociocultural, historicamente, no caminho do mar e na direção dos 
ventos. 
 
 
Palavras-chave: Turismo. São Miguel do Gostoso. Comunidades de Praia. 
Turistificação. Capital Turístico. 
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ABSTRACT 
 
 
 

The empirical locus of this work was the municipality of São Miguel de Gostoso 
– the beach community, which was indispensable in the development of this 
research. Themes dealt with in this study relate to: the economic dynamics of 
touristic activities; the socio-cultural, political and environmental repercussions 
of tourism within the local population where the research took place; the role of 
a variety of social actors who are included/excluded from the arena of tourism; 
cultural identity; as well as the process of touristification and the development of 
touristic capital. The concept of touristic capital addressed constructed in the 
work was inspired by the social theories of Karl Marx (economic capital), Pierre 
Bourdieu (symbolic capital) and Robert Putnam (social capital). The complexity 
of the theme and its development, led to the general objective of the research: 
to comprehend the socio-spatial, environmental, political and cultural changes 
driven by the process of touristification of São Miguel de Gostoso, and 
subsequent repercussions on its beach communities. The status attributed to 
tourism within political and governmental discourse, as well as in the media, 
affirms tourism as an important economic activity that promotes respect for 
cultural diversity, environmental conservation, and social inclusion and justice. 
Counter to this discourse, the thesis that, although tourism appears to be the 
main economic activity in São Miguel do Gostoso, which is also the case in 
other coastal areas, appropriating this space for tourism also provokes socio-
spatial and cultural changes within the beach communities, producing and 
reproducing undesirable effects that are part of a trend toward the reproduction 
of capital, and the globalization of tourism in this municipality. In the 
development of this thesis, the theoretical categories on which the work is 
based are: Tourism; Beach Community; Cultural Identity; Territory and Power. 
The study is characterized as quality-quantitative research, adopting a 
theoretical and methodological model for the content analysis, which aims to 
reflect on the information collected and the social actors (public official, 
business agents, tourists, residents and community leaders). In this sense, the 
destiny of tourism in São Miguel de Gostoso can be seen as a socio-cultural 
and historical construction, on the way to the sea, along the wisps of the wind.  
 
Keywords: Tourism. São Miguel do Gostoso. Beach Communities. 
Touristification. Touristic Capital.   
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RESUMEN 
 
 
 

El Locus teórico para el desarrollo de este trabajo fue el municipio de São 
Miguel do Gostoso, cuyas comunidades de playa fueron imprescindibles para la 
realización de la investigación. Investigación esta, que trata de temas 
relacionados con: la dinámica económica de las actividades turísticas; a los 
reflejos socioculturales, políticos y ambientales del turismo en las poblaciones 
residentes en los espacios investigados; al papel de los diversos actores 
sociales que están incluidos/excluidos de la escena turística; la identidad 
cultural; además del proceso de desarrollo turístico y construcción de un capital 
turístico. La construcción del concepto de capital turístico abordada fue 
inspirada en las teorías sociales de Karl Marx (capital económico), Pierre 
Bordieu (capital simbólico) y Robert Putnam (capital social). Ante la 
complejidad del tema y de su desarrollo, fue pensado como objetivo general de 
la investigación; comprender los cambios socios espaciales, ambientales, 
políticos y culturales fomentados por el desarrollo turístico en São Miguel do 
Gostoso y sus repercusiones en las comunidades de playa. El mensaje de 
ámbito político, gubernamental y en los medios de comunicación da al turismo 
el status de actividad económica importante, que fomenta el respeto a la 
diversidad cultural, la conservación medioambiental, la inserción social, la 
justicia social. Y en contraposición a estos argumentos, se defiende la teoría de 
que, aunque, el turismo se presente como la principal actividad económica de 
São Miguel do Gostoso, así como ocurre en otros puntos del litoral, al 
apropiarse del espacio también realiza cambios socio espaciales y culturales 
en las comunidades de playa, produciendo y reproduciendo efectos 
indeseables que hacen parte de la tendencia de reproducción del capital y de la 
globalización del turismo en este municipio. En la realización de esta 
investigación las categorías teóricas que respaldan el trabajo son: Turismo; 
Comunidad de Playa; Identidad Cultural; Territorio y Poder.   El enfoque es de 
naturaleza cualitativa y cuantitativa y el análisis del contenido fue el camino 
teórico-metodológico adoptado para el ejercicio reflexivo de las informaciones 
recogidas de los actores sociales (gestores públicos, empresarios, turistas, 
habitantes y líderes comunitarios). En ese sentido, el destino turístico de São 
Miguel do Gostoso se presenta históricamente como una construcción 
sociocultural, en el camino del mar y en la dirección de los vientos. 
 
 
Palabras clave: Turismo. São Miguel do Gostoso. Comunidades de Playa. 
Desarrollo Turístico. Capital Turístico. 
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A água arrepiada pelo vento 

A água e seu cochicho 

A água e seu rugido  

A água e seu silêncio 

 

A água me contou muitos segredos 

Guardou os meus segredos 

Refez os meus desenhos  

Trouxe e levou meus medos 

 

A grande mãe me viu num quarto cheio d'água 

Num enorme quarto lindo e cheio d'água 

E eu nunca me afogava 

 

O mar total e eu dentro do eterno ventre 

E voz de meu pai, voz de muitas águas 

Depois o rio passa 

Eu e água, eu e água 

Eu 

 

Cachoeira, lago, onda, gota 

Chuva miúda, fonte, neve, mar 

A vida que me é dada  

Eu e água 

 

A água 

Lava as mazelas do mundo 

E lava a minha alma 

 

Eu e Água: Caetano Veloso 
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 pouco provável que os primeiros moradores, “conquistadores” 

portugueses, franceses e holandeses; soldados que aportaram 

e se descontraiam na “hora da xêpa” no período da II Guerra 

Mundial e os incontáveis pescadores que se depararam com o mar de São 

Miguel do Gostoso (antigo território de Touros), imaginassem que as águas do 

mar e os segredos fossem transformados em versos musicais de Caetano 

Veloso, mas sabiam que aquele lugar, a “esquina do Brasil”, guardava riquezas 

naturais singulares movidas pela ação do tempo, do balançar das ondas e da 

presença dos ventos. 

 Esse cenário de canto e poesia, descobertas e desafios, constitui-se o 

ponto de partida para a construção dessa tese sobre o turismo, implicações e 

repercussões socioculturais, ambientais e econômicas nas comunidades de 

praia de São Miguel do Gostoso, dinamizadas pelos novos usos e 

funcionalidades atribuídos ao mar e aos ventos. 

 Assim como o mar, os ventos são a força motriz para o 

desenvolvimento econômico de São Miguel do Gostoso. Nesse sentido, a capa 

desse trabalho está ilustrada com a famosa pintura “O Nascimento de Vênus”1 

de Sandro Botticelli (1483-1486 - período provável de criação, segundo muitos 

historiadores) que retrata o nascimento da deusa “romana” Vênus (Afrodite, na 

mitologia grega, deusa do amor e da beleza), que se origina da espuma do 

mar, surgindo de dentro de uma concha, simbolicamente uma representação 

da alma cristã a emergir das águas do batismo. O deus, segundo a mitologia, 

que aparece na pintura de Botticelli é Zéfiro, um dos filhos do deus dos Ventos, 

Éolo, que tinha quatro filhos - Bóreas ou Aquilão, deus do vento norte; Nótus ou 

Áuster, deus do vento sul; Euro, deus do vento leste e; Zéfiro ou Favônio, deus 

do vento oeste – (BULFINCH, 2006). Zéfiro conhecido pela doçura e por ser 

amante de Flora, na pintura de Botticelli aparece voando tendo nos braços a 

ninfa Clóris e soprando a recém-nascida Vênus para a praia, que foi recebida 

por uma das Horas, para colocar sobre ela um manto de púrpura bordado de 

flores. 

                                                 
1
A obra está exposta na Galleria degli Uffizi, em Florença, na Itália. Consiste em têmpera sobre 

tela e mede 172,5 cm de altura por 278,5 cm de largura.  
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 O Nascimento de Vênus foi considerada uma pintura revolucionária 

para no tempo que foi concebida por se tratar da primeira obra de grande porte 

renascentista a abordar um tema laico e mitológico, abrindo mão dos temas 

sacros, predominantes até então. Devido a isso, chega a ser surpreendente 

que a pintura tenha escapado da ira sagrada dos monges da época, pois, 

segundo eles, as obras de Botticelli teriam “influências pagãs”, conforme 

estudos de críticos de arte contemporâneos. O Nascimento de Vênus foi 

encomendado a Botticelli pelo rico mercador, Lorenzo di Pierfrancesco de 

Medici, responsável por patrocinar também a viagem de Américo Vespúcio ao 

Novo Mundo, outro importante acontecimento que marcou o início do século 

XVI. 

 A alusão aferida a um dos deuses gregos dos ventos, Zéfiro, é para 

celebrar a presença e a função dos ventos e do mar na construção social de 

São Miguel do Gostoso nos dias contemporâneos, uma vez que, os ventos que 

foram simbolicamente retratados na obra de Botticelli, assumem nessa porção 

do litoral potiguar, importante papel no desenvolvimento econômico, na 

construção da identidade cultural, geração de conflitos socioambientais e na 

relação turismo-comunidades de praia, temas que são discutidos no decorrer 

dessa tese. 

 Discutir a relação turismo e comunidades de praia é uma ambição 

intelectual que tem se intensificado desde a ocasião da construção de minha 

dissertação de mestrado, apresentada em 2008 junto ao Programa de Pós-

Graduação em Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN), cujo título do trabalho foi: “Políticas de Turismo e Comunidade Local 

no Litoral Potiguar”. Naquele momento, fomentou-se uma pesquisa sobre os 

efeitos das políticas de turismo junto às comunidades locais do litoral potiguar, 

tendo como recorte espacial quatro municípios da Região Metropolitana de 

Natal (RMN), a saber: Ceará-Mirim, Extremoz, Nísia Floresta e Parnamirim. 

 Posteriormente, o desejo acadêmico de aprofundar os estudos em nível 

de doutorado sobre as implicações do turismo nas comunidades de praia foi 

oportunizado por meio do ingresso no Programa de Pós-Graduação em 

Ciências Sociais da UFRN (PPGCS/UFRN) no ano de 2012, uma vez que, o 
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turismo no contexto contemporâneo também é objeto de estudo das ciências 

sociais, especialmente no Brasil. 

 Além, da motivação acadêmica e pessoal de continuar as investigações 

sobre o turismo e a relação, quase sempre conflituosa e repleta de tensões, 

com as comunidades residentes do litoral, outro fator que impulsionou a 

realização dessa tese é a contribuição científica ao campo das ciências sociais 

e humanas sobre o papel da atividade turística no desenvolvimento econômico 

e os conflitos socioculturais e ambientais nos destinos de viagem, pensados 

sob a égide do modelo globalizado de “turismo de sol e praia” ou de “Sol e Mar” 

ou “Turismo Litorâneo” ou “Turismo de Balneário” ou “Turismo Costeiro” ou de 

outras terminologias utilizadas no meio acadêmico e pelos agentes econômicos 

que integram o mercado turístico mundial.  

 Nessa pesquisa foi utilizada a concepção de turismo de sol e praia, por 

ser, oficialmente, a adotada pelo Ministério do Turismo do Brasil, uma vez que, 

esse tipo de turismo também se desenvolve em localidades que não possuem 

apenas mar e espaços litorâneos, mas que se desenvolve junto a outros bens 

naturais hídricos (rios, lagoas, lagos, estâncias termais...), ou seja, um conjunto 

amplo e complexo de ambientes que possuem praias de natureza marítima, 

fluvial e lacustre, além de equipamentos e atrativos construídos para o uso do 

lazer e entretenimento (balneários, parques aquáticos, estâncias hidrotermais, 

hotéis de lazer e clube de férias). 

 O desenvolvimento do turismo em territórios mundiais, focado no 

“modelo de turismo de sol e praia” como se referem diversos autores dessa 

área de conhecimento, inclusive nos discursos e documentos oficiais do 

Ministério do Turismo, ganha cada vez mais notoriedade na perspectiva 

econômica internacional e nacional, dada a importância na economia de vários 

países, especialmente, nos espaços de produção e reprodução da atividade 

turística em proporções de menos envergadura territorial como é o caso das 

médias e pequenas cidades do nordeste brasileiro. 
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 Apesar do Rio Grande do Norte possuir um espaço litorâneo de 4102 

km, aproximadamente, com realidades turísticas conhecidas e comercializadas 

desde a década de 1980 como: Genipabu (Extremoz), Natal (capital do 

Estado), Pipa (Tibau do Sul), Pirangi do Norte (Parnamirim) e as praias do 

município de Touros, foi o município de São Miguel do Gostoso que chamou 

nossa atenção por se tratar de um município “jovem” (com apenas 22 anos de 

emancipação política), por estar entre os principais destinos turísticos do 

Estado e por possuir um discurso político que defende um turismo 

“diferenciado” que apesar de seguir as premissas do modelo turístico de “Sol e 

Praia” reproduzido com base na produção e consumo em massa em todas as 

partes do mundo, preza pela preservação ambiental, o desenvolvimento na 

perspectiva local, o respeito à identidade cultural e à emancipação social da 

população residente. 

 Nesse sentido, embora alguns municípios atendessem aos parâmetros 

acadêmicos preestabelecidos, a exemplos de Natal e Tibau do Sul, identificou-

se que o município de São Miguel do Gostoso além de atender à totalidade dos 

critérios elencados para o recorte espacial e empírico da pesquisa, apresentou 

após a emancipação política um crescimento expressivo da atividade turística 

em escala internacional, especializando-se no segmento de turismo de sol e 

praia pelo viés de atividades esportivas de natureza náutica e de aventura. 

Desse modo, a atividade turística em São Miguel do Gostoso e as interfaces 

junto às comunidades de praia é o objeto dessa tese, dada a relevância no 

cenário turístico, por não possuir trabalhos acadêmicos e científicos em nível 

de pós-graduação que contemple essa temática e por abrigar situações sociais 

complexas e conflituosas, o que se reflete em interesses investigativos e de 

estudos no campo das ciências sociais e humanas. E, por conseguinte, essa 

pesquisa aborda questões relativas à dinâmica econômica da atividade turística 

                                                 
2
O Rio Grande do Norte é ocupado nos quase 400 km de litoral que possui, por 23 sedes 

municipais e mais de 60 comunidades que são observadas de acordo com as particularidades, 
constituem-se em elementos essenciais para se compreender as dinâmicas territoriais, 
decorrentes da aplicação das políticas públicas desenvolvidas no Estado. São, 
consequentemente, também fundamentais, enquanto locus identitários de uma cultura que 
imbrica os costumes rurais e praieiros na consecução de um modo particular de construir 
identidades (FERNANDES, 2011, p. 81). 
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regional e local, aos rebatimentos dos conflitos socioculturais, políticos e 

ambientais do turismo junto às comunidades de praia pesquisadas, bem como 

o papel das políticas públicas para o desenvolvimento do turismo em São 

Miguel do Gostoso. 

 Ainda, no que diz respeito ao recorte espacial para a realização da 

pesquisa empírica, o município de São Miguel do Gostoso/RN foi selecionado 

por meio dos seguintes critérios acadêmicos definidos pelo pesquisador: 

 Localiza-se no litoral potiguar - 79,1% dos turistas que vêm ao Rio 

Grande do Norte e têm como principal motivação da viagem o segmento de 

turismo de sol e praia, segundo a pesquisa de demanda turística 

internacional do MTUR/FIPE (2006-2012)3. Desse modo, as comunidades 

localizadas na faixa litorânea do estado possuem maior contato com os 

visitantes e são impactadas, de alguma forma, por múltiplos fatores 

advindos do turismo; 

 Integra o Polo de Turismo Costa das Dunas - Instância de Governança 

Turística institucionalizada por meio de Decreto Estadual Nº 18.186, de 14 

de abril de 2005, que considera as questões relativas à cooperação 

interinstitucional entre entidades ligadas ao Estado, à iniciativa privada e ao 

terceiro setor. Existe um Conselho de Turismo do Polo Costa das Dunas, 

que tem por finalidade priorizar os aspectos formais que o institucionaliza 

como um espaço deliberativo voltado para a gestão de políticas e de 

recursos (PRODETUR-NE4) direcionados ao desenvolvimento de um 

turismo sustentável regional (VARELA, 2006). O Polo integra os seguintes 

municípios: Pedra Grande, São Miguel do Gostoso, Touros, Rio do Fogo, 

Maxaranguape, Ceará-Mirim, Extremoz, Natal, Senador Georgino Avelino, 

                                                 
3
Ministério do Turismo - MTUR e Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - FIPE, Estudo 

da Demanda Turística Internacional - 2006-2012. 
4
PRODETUR NE – Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste. No Rio Grande do 

Norte, os investimentos na atividade turística se intensificaram a partir da década de 1990, 
após sua implantação, que no caso da realidade potiguar, as ações se materializaram em duas 
fases iniciais (PRODETUR-RN I e PRODETUR-RN II), sendo criado para atender às principais 
demandas pertinentes ao desenvolvimento socioeconômico do turismo com a implantação de: 
vias de acesso, infraestrutura urbana, saneamento básico, sinalização turística, estruturação de 
atrativos turísticos naturais e históricos cultuais, fortalecimento da gestão pública do turismo e 
qualificação de capital humano especializado, dentre outras. Os investimentos se 
concentraram, prioritariamente, no Polo de Turismo Costa das Dunas, que abrange alguns 
municípios localizados em regiões litorâneas do Estado e da Região Metropolita de Natal. 
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Tibau do Sul, Baía Formosa, Canguaretama, Arez, Nísia Floresta, 

Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, Macaíba e São José de Mipibu 

(PDITS5, 2011); 

 Possui fluxo turístico nacional e internacional - A relevância da 

pesquisa se justifica devido ao fluxo turístico existente no âmbito municipal, 

representado pela permanência de visitantes domésticos e internacionais;  

 O turismo de sol e praia é o principal segmento de mercado - a 

pesquisa tem como recorte espacial e empírico, o município de São Miguel 

do Gostoso e as principais comunidades de praia, nas quais esse segmento 

se coloca como o principal atrativo turístico para os visitantes e 

investimentos de ordem econômica (advindos do capital privado e de 

natureza pública); 

 O turismo se apresenta como a principal atividade econômica local – 

Configurando-se como uma atividade econômica moderna, muitas vezes, 

torna-se a principal fonte de renda, emprego e gerador de negócios nas 

localidades litorâneas, o que acelera o processo de turistificação nessas 

realidades litorâneas; 

 Valoriza as atividades coletivas tradicionais - A presença de atividades 

consideradas pelos economistas, sociólogos e geógrafos com 

características tradicionais (agricultura, pesca, pecuária e etc.), bem como a 

existência de atividades de dimensão cultural e religiosa como afirmam os 

antropólogos e filósofos e; 

 É um destino turístico nacional e internacional – São Miguel do Gostoso 

se apresenta como um dos principais destinos turísticos do litoral potiguar, 

segundo as pesquisas de demanda turística realizadas pelo Ministério do 

Turismo e/ou pela Secretaria de Estado do Turismo do Rio Grande do Norte 

(SETUR). 

 O título da pesquisa é uma alusão ao processo de turistificação que 

vem se consolidando em São Miguel do Gostoso desde a década de 1990, 

acelerando-se a partir dos anos 2000, em que a relação turismo e 

comunidades de praia é o cerne desta reflexão teórica construída com base 

                                                 
5
PDITS - Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável. 
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nos conflitos e tensões sociais, revelados por meio das narrativas dos 

diferentes atores que vivenciam a realidade turística do lugar. Ao se remeter 

aos termos “caminho do mar” a pesquisa faz uma referência ao contexto 

histórico-cultural e geográfico, ao qual se insere São Miguel do Gostoso. E no 

que concerne à expressão “direção dos ventos” é pelo fato do referido 

município se encontrar, exatamente, na porção mais oriental da América do 

Sul, sendo uma referência no Brasil para a prática de esportes de aventura de 

natureza náutica como o Kitesurf e o Windsurf, além de se configurar como 

cenário para a geração de energia renovável por meio de uma força motriz 

natural, os ventos. 

 O turismo além de se espraiar pelo espaço litorâneo e se configurar 

como uma das principais atividades econômicas do Nordeste do Brasil, 

também se interioriza, incipientemente, para as demais regiões do Rio Grande 

do Norte, promovendo, dessa forma, o surgimento de empresas 

especializadas, postos de trabalho, oportunidades de negócios e geração de 

divisas. O Rio Grande do Norte apresenta-se no mundo globalizado com uma 

oferta turística expressiva, estruturando territórios e efetivando políticas 

públicas para o ordenamento e fortalecimento da atividade turística em todas 

as regiões geográficas do estado, especialmente na faixa litorânea, que 

historicamente é região que mais recebeu investimentos para fins turísticos. 

  O discurso de ordem política e governamental difundido em todas as 

esferas de poder confere ao turismo em São Miguel do Gostoso o status de 

importante atividade econômica, que, também, promove a valorização da 

cultura local, a preservação ambiental, a inclusão social e a geração de 

emprego e renda.  

 Contrapondo-se a essa reflexão, defende-se a tese que, embora o 

turismo se apresente como a principal atividade econômica de São Miguel do 

Gostoso, assim como em outros territórios litorâneos, ao se apropriar do 

espaço e turistificá-lo, também promove mudanças socioespaciais, ambientais 

e culturais nesse espaço, especialmente, junto às comunidades de praia, 

reproduzindo efeitos não desejáveis que fazem parte da tendência universal da 
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produção e reprodução do capital e da globalização do turismo nesse 

município.  

 Entende-se por efeitos não desejáveis referidos nessa tese, as 

decorrências que podem ser potencializados pela atividade turística como: o 

aumento do consumo e a circulação de drogas ilícitas, a degradação ambiental, 

exclusão social, aceleração dos índices de gravidez na adolescência, 

exploração sexual infanto-juvenil, surgimento de periferização em regiões 

residenciais, violência urbana, poluição ambiental em todos os níveis, 

especulação imobiliária, aumento do custo de vida para a população local, 

dentre outras consequências que também podem ser dinamizadas pelo 

processo de turistificação. 

 O turismo em São Miguel do Gostoso, assim como o praticado em 

Pipa, Canoa Quebrada, Porto de Galinhas, Porto Seguro e em outros destinos 

especializados no segmento de sol e praia, além de ser produto da lógica 

global de produção e reprodução do capital, também é proveniente do modelo 

de desenvolvimento socioeconômico adotado que dita as regras e orienta o 

direcionamento das políticas atividade turística nos territórios, maximizando o 

consumo do espaço litorâneo e acentuando, cada vez mais o acúmulo de 

riquezas nas mãos da iniciativa privada que lucra com o crescimento do 

segmento turístico. 

 Assim, o turismo é capaz de promover a degradação de ambientes 

frágeis de cunho natural e/ou histórico-cultural, acentuar e não equacionar as 

desigualdades sociais, não respeitar e valorizar a cultural local e reproduzir os 

efeitos adversos existentes em outros destinos turísticos pensados com base 

no modelo inspirado pelo binômio “sol e praia”. 

 A construção do trabalho é pautada em abordagem crítica sobre os 

fatos e processos, pois, ao mesmo tempo em que os discursos de ordem 

pública conferem ao turismo um tipo de desenvolvimento preconizado pelos 

documentos oficiais dos governos e das diversas instâncias de governança 

(federal, estadual e municipal) pelos veículos de comunicação de toda natureza 

e, em especial, no imaginário social das populações residente e visitante que 
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aferem ao turismo uma série de benesses como oportunidades de ascensão 

social e crescimento econômico, por exemplo.  

 O turismo, além de ser uma atividade econômica, também é um 

fenômeno sociocultural e, como tal, é construído, historicamente, pela ação dos 

sujeitos sociais e agentes econômicos por meio de processos capitalistas que 

evoluem no decorrer dos anos, sofrendo as intempéries globais e influenciando 

as particularidades locais. Portanto, as relações capitalistas produzidas na 

sociedade são também de natureza dialética, como são os discursos teóricos e 

a realidade empírica do turismo. 

 A relação dialética e de interdependência entre produção e consumo, 

remonta-se ao atual contexto da atividade turística que é potencializada nos 

destinos de “Sol e Praia” do litoral brasileiro, em que a dinâmica de produção e 

o consumo do espaço produzem e reproduzem a essência do próprio sistema 

capitalista de produção, e, por conseguinte, o modelo de desenvolvimento 

socioeconômico fortalecido pelo turismo, alicerçado nos moldes dos princípios 

fordistas de produção e do consumo de massa, em espaços requalificados 

para a manutenção da atividade econômica em questão. 

 A relação entre turismo e comunidades de praia tem como principal 

cenário o segmento de “turismo de sol e praia”, que é um produto globalizado e 

fruto das relações econômicas e de poder, baseado no padrão hegemônico e 

lucrativo da exploração de atividades de lazer para fins turísticos em espaços, 

em que a presença dos atrativos naturais (o sol, o mar, a paisagem, os ventos 

e etc.), tem relevância social e econômica, apresenta-se como condição sine 

qua non para que a produção e o consumo do turismo e desse espaço se 

ramifiquem e atendam aos anseios dos mercados capitalistas na sociedade 

contemporânea. 

 Lefebvre (2008) faz um contraponto sobre os efeitos construtivos e 

benéficos do turismo, pois, para ele, é fundamental elucidar o caráter de 

consumo do espaço e dos lugares pela atividade turística, fazendo a seguinte 

reflexão: 

Estranho percurso, dizemos: a natureza entra para o valor de troca e 
para a mercadoria, é comprada e vendida. Os lazeres 
comercializados, industrializados, organizados institucionalmente, 
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destroem essa “naturalidade” da qual as pessoas se ocupam a fim de 
traficá-la e trafegar por ela. A “natureza”, ou aquilo que é tido como 
tal, aquilo que dela sobrevive, torna-se o gueto dos lazeres, o lugar 
separado do gozo, a aposentadoria da “criatividade” (LEFEBVRE, 
2008, p. 117). 

 

 Não distante do pensamento de Lefebvre, a pesquisadora Rodrigues 

(2000) afirma de forma contundente que o turismo por ser uma atividade 

econômica que enfatiza a produção e o consumo dos espaços, não é auto-

sustentada, tampouco sustentável, como defendem vários autores das ciências 

sociais e humanas (MENDONÇA, 2001; LEMOS, 2011; RODRIGUES, 2002a, 

2002b, 2002c e 2003; ALMEIDA, 2003; CARLOS, 1996), uma vez que, para 

tais autores o turismo como as demais atividades econômicas não são 

sustentáveis, pois produzem e consomem o espaço e as riquezas a todo o 

tempo, o tempo todo, sendo um processo intrínseco a qualquer que seja a 

atividade produtiva.  

 Com o crescimento e a consolidação da sociedade capitalista pós-

guerra, fundamentados pela formação da sociedade industrial que possui 

raízes no continente europeu no século XVIII, difundiram-se diversos processos 

que culminaram em conquistas do ponto de vista social nos séculos 

subsequentes, dentre elas: o tempo dedicado às atividades de lazer e a 

realização de viagens turísticas. Nesse contexto, os países periféricos não 

ficaram à margem desse processo, iniciando, mesmo que de forma 

embrionária, o desenvolvimento da atividade turística nos moldes capitalistas 

de produção e reprodução do capital, a qual se propagou por meio do 

segmento de turismo de sol e praia em escala global, principalmente em países 

litorâneos. 

 Nessa nova atmosfera alimentada pelo avanço do capitalismo foi 

construída, paulatinamente, a ideia de que o turismo internacional significaria a 

geração de riquezas, trabalho, crescimento econômico e desenvolvimento 

social para as localidades receptoras (sobretudo nos países 

subdesenvolvidos), com destaque para as divisas econômicas geradas pelo 

capital estrangeiro reproduzido em ambientes litorâneos e responsável pela 

exploração da atividade turística voltada para o consumo de “sol e praia”. 
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 A busca para compreender as implicações da atividade turística em 

comunidades de praia, fundamenta-se na dimensão econômica e social que o 

litoral marítimo conquistou desde os meados do século XX, mais precisamente 

no período do Pós-Guerra (depois das duas grandes guerras mundiais que 

ocorreram em 1914/1918 e 1939/1945, respectivamente). Após o término 

dessas guerras, o mar passou a ter outros usos e funcionalidades além 

daquelas convencionais ou tradicionais como: a navegação, a pesca e a 

exploração mineral, predominantemente. 

 Mas antes do mar ser apropriado pelo capital para fins turísticos, teve 

outras funções ao longo dos anos, pois, como enfatizado por Corbin (1989), o 

banho de mar e os usos foram se modificando na histórica da sociedade 

ocidental, especialmente nos séculos XVIII e XIX. O autor relata por meio de 

uma vasta leitura sobre diversos pesquisadores, escritores e artistas que 

descreveram o mar e nuances, situações do cotidiano da elite europeia e a 

relação com a beira-mar, destacando questões religiosas e teológicas como o 

Dilúvio a concepção medicinal atribuída ao banho de mar. Portanto, o mar, os 

usos e funcionalidades serão retratados no discorrer desta pesquisa à luz de 

autores clássicos e contemporâneos que tratam dessa questão em produções 

literárias. 

 Uma categoria teórica importante que é discutida nesta pesquisa é a de 

identidade cultural que, segundo Castells (1999) é um dos elementos de 

sociabilidade, da preservação das tradições, hábitos e costumes, bem como 

das relações socioculturais coletivas existentes nas comunidades. Por isso, o 

conceito de identidade cultural será discutido no transcorrer desse trabalho a 

fim de qualificar, teoricamente, as informações sobre as comunidades de praia 

pesquisadas. Castells aborda a questão da identidade ou identidades, como 

um núcleo resistente à homogeneização e que pode ser semente de mudanças 

socioculturais. 

 Entender as premissas, as imbricações e os fatores intrínsecos dos 

elementos que compõem a identidade cultural das comunidades de praia de 

São Miguel do Gostoso é um desafio intelectual que desdobraremos no 

percorrer da pesquisa. Pois, entender tais elementos por meio da análise dos 
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discursos institucionais e das representações sociais dos sujeitos políticos e 

dos agentes econômicos, bem como, dos moradores locais e visitantes é uma 

das ambições e finalidades dessa tese, para compreendermos teórica e 

metodologicamente as reais interferências do fenômeno turístico junto às 

comunidades de praia e o estilo de vida dos residentes. 

 Segundo Castells (1999, p. 11) a construção das identidades se 

desenvolve em contextos marcados por relações de poder com base em uma 

sociedade pensada globalmente em rede. Sendo assim, distingue as formas e 

diferentes origens que fazem parte do processo de criação de tais identidades, 

a saber: “a) identidade legitimadora, cuja origem está ligada às instituições 

dominantes; b) identidade de resistência, gerada por atores sociais que estão 

em posições desvalorizadas ou discriminadas (são trincheiras de resistência) e 

c) identidade de projeto, produzida por atores sociais que partem dos materiais 

culturais a que têm acesso para redefinir posição na sociedade. Diante dos três 

tipos de identidade abordados por Castells (1999), é avaliado ao longo da 

pesquisa o tipo de identidade que melhor se adequa ao perfil das comunidades 

de praia contempladas nesse trabalho.  

 Portanto, entende-se que o conceito de identidade tem a ver com a 

alteridade em que a construção da identidade cultural deve ser compreendida e 

analisada, ou seja, como um processo histórico e socialmente, construída, 

sendo uma dinâmica interativa, contínua, plural e relacional de identidade e 

diferenciação das pessoas, individualmente ou por meio da coletividade. 

No que diz respeito à estruturação do desenho dessa tese, a hipótese é 

fundamental, pois será validada ou não no decorrer da construção dessa tese. 

Sendo assim, pensou-se a seguinte hipótese como ponto de partida para o 

desenvolvimento desse trabalho: 

 

a) O turismo é uma atividade econômica moderna e uma prática 

sociocultural, que pode promover o desenvolvimento sustentável das 

populações residentes e dos destinos turísticos em qualquer país 

dependendo do direcionamento dado as políticas pensadas para essa 

atividade. 
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 No Brasil e, por conseguinte, no Rio Grande do Norte, os discursos 

políticos e governamentais seguem a lógica do mundo capitalista globalizado, 

os quais atribuem ao turismo o importante papel de gerador de receitas, de 

criador de trabalho e de oportunidades de negócios e que estimula a 

distribuição de riquezas e promove a melhoria da qualidade de vida junto às 

populações residentes. Daí porque, o modelo turístico vigente em São Miguel 

do Gostoso não assegura a melhoria da qualidade de vida, tampouco garante a 

preservação de ambientes frágeis de cunho natural e/ou histórico-cultural, além 

de não equacionar os efeitos não desejáveis das desigualdades sociais, não 

respeitar e valorizar a cultura dos residentes e, ainda, reproduz os sintomas 

adversos existentes em outros destinos turistificados. 

  Diante da concepção teórica expressa por essa hipótese, apontam-se 

as seguintes questões-problema para o desenvolvimento da pesquisa:  

a) Como se desenhou o processo de turistificação em São Miguel do 

Gostoso? 

b) Quais os principais conflitos sociais existentes em São Miguel do 

Gostoso que foram potencializados por meio da atividade turística? 

c) Quais as implicações socioculturais e econômicas entre o turismo 

praticado em São Miguel do Gostoso e a valorização da identidade 

cultural da população residente e do próprio destino? 

 

Visando responder às questões supracitadas, a análise crítica do 

conteúdo é o método científico utilizado para a interpretação dos documentos e 

discursos oficiais (políticos e/ou governamentais); reportagens, entrevistas e 

pesquisas junto aos atores sociais contemplados na pesquisa. No que diz 

respeito aos discursos que aferem ao turismo um caráter triunfalista (no qual o 

turismo se propaga como uma solução para os problemas econômicos e 

financeiros dos municípios e regiões com atratividade natural e sociocultural, 

especialmente dos espaços litorâneos), a análise de conteúdo se apresenta 

como uma alternativa eficiente para o melhor entendimento e qualificação das 

informações coletadas. Sendo assim, o desenho de um adequado caminho 

teórico-metodológico é de suma importância para responder as questões 
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pensadas, bem como para atender aos objetivos propostos para a construção 

dessa tese. 

 A partir do elenco das questões de pesquisa, faz-se necessário a 

indicação dos objetivos para o desenvolvimento do trabalho. O objetivo geral 

da pesquisa é: Compreender as principais mudanças socioculturais, 

econômicas, ambientais e políticas impulsionadas pelo processo de 

turistificação em São Miguel do Gostoso e as repercussões junto às 

comunidades de praia.  

 Somam-se ao objetivo geral, os específicos para a realização da 

investigação, a saber: Explicar, por meio de análise de conteúdo, as 

informações coletadas sobre a atividade turística local e os efeitos das políticas 

públicas para o crescimento do turismo nesse destino; Discutir sobre os 

desdobramentos da emancipação política do município e os impactos no 

turismo local; Apresentar elementos culturais que fazem parte do processo de 

construção da identidade dos moradores e do turismo em São Miguel do 

Gostoso; Descrever o perfil socioeconômico, histórico-cultural e político das 

populações residente e flutuante; e Avaliar as principais mudanças 

socioculturais, ambientais, econômicas e políticas resultantes da atividade 

turística no município. 

 Nesse sentido, é imprescindível investigar de forma qualitativa e 

quantitativa os resultados provocados pelo turismo junto às comunidades de 

praia de São Miguel do Gostoso, bem como discutir outros caminhos de 

desenvolvimento social e crescimento econômico na perspectiva teórica 

defendida nessa tese. Portanto, faz-se necessária uma reflexão teórico-

metodológica para a compreensão dos efeitos oriundos da atividade turística 

em comunidades litorâneas, sobretudo no contexto de São Miguel do Gostoso. 

 Goldenberg (2013) sinaliza alguns pontos sobre o olhar científico e 

mostra que a pesquisa não se restringe a certos procedimentos metodológicos 

pré-estabelecidos e estandardizados. Para ela, a pesquisa é um processo que 

não se pode prever todas as etapas, uma vez que, o conhecimento é parcial e 

limitado. 

 Para a autora, a pesquisa de natureza qualitativa e quantitativa 
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permite que o pesquisador faça um cruzamento de suas conclusões 
de modo a ter maior confiança que seus dados não são produto de 
um procedimento específico ou de alguma situação particular. Ele não 
se limita ao que pode ser coletado em uma entrevista: pode 
entrevistar repetidamente, pode explicar questionários, pode 
investigar diferentes questões em diferentes ocasiões, pode utilizar 
fontes documentais e dados estatísticos (GOLDENBERG, 2013, p. 
62). 

  

 Sendo assim, os procedimentos metodológicos e a natureza qualiquanti 

dessa tese se inspiraram na maneira flexível de interpretação dos dados 

coletados, com base em diferentes abordagens para melhor projetar os 

resultados da investigação e analisar os fenômenos complexos da sociedade e 

da realidade pesquisada. 

 O plano metodológico aborda técnicas de pesquisa que se 

fundamentam no levantamento preliminar de referências bibliográficas sobre o 

objeto estudado, porém, estas são consubstanciadas pelo caráter empírico de 

observações que são realizadas in loco e por meio de relatos que são 

evidenciados a partir de contato direto com as populações residentes, 

lideranças comunitárias, empresários do setor turístico, gestores públicos e 

turistas, que são os atores sociais contemplados nas entrevistas. Dessa 

maneira, evidenciam uma maior precisão e confiabilidade nos dados gerados 

pelas pesquisas de campo. 

 A pesquisa documental foi realizada por meio de consultas a textos 

oficiais dos governos Federal e Estadual como relatórios técnicos, programas, 

projetos e ações institucionais relacionados ao desenvolvimento do turismo no 

Brasil e no RN, bem com como documentos elaborados por empresas de 

consultoria e instituições de ensino. Também foram analisados textos de Leis 

Federais, Estaduais e Municipais, reportagens jornalísticas e registros 

históricos sobre o objeto pesquisado em questão. 

 No contexto desse trabalho foram realizadas três pesquisas de campo 

sobre o desenvolvimento do turismo em São Miguel do Gostoso e as 

implicações na trama social da cidade, a saber: Elaboração do Inventário 

Turístico (levantamento da oferta turística municipal) – julho a setembro de 

2014; Pesquisa de Opinião junto à população residente das comunidades 

investigadas – outubro e novembro de 2014 e Realização de Pesquisa de 
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Demanda Turística Nacional e Internacional (consulta de hábitos de consumo e 

viagens dos turistas domésticos e estrangeiros) – dezembro de 2014. 

 Fizeram parte da pesquisa cinco grupos de atores sociais relevantes 

para a coleta de dados e, por conseguinte, para as devidas análises de 

natureza qualiquanti a respeito da realidade turística de São Miguel do 

Gostoso. A seguir, apresentam-se os atores e os respectivos instrumentos de 

pesquisa utilizados para cada grupo: 

 Gestores públicos do município que atuam de forma direta e 

indiretamente no setor turístico local (roteiro de entrevista, 

Apêndice A); 

 Trade turístico local formado por empresários que possuem 

empreendimentos que oferecem serviços de hospedagem, 

alimentação, lazer e entretenimento aos visitantes (roteiro de 

entrevista, Apêndice B); 

 Lideranças sociais que abrangem as principais associações, 

cooperativas, ONGs e a Colônia de Pescadores do município 

(roteiro de entrevista, Apêndice C); 

 População residente da Sede e de 11 comunidades rurais do 

município conforme amostra estratificada desenvolvida para a 

pesquisa de campo (formulário de pesquisa, Apêndice D) e; 

 Turistas nacionais e internacionais que visitaram o município no 

período das pesquisas de campo (formulários de pesquisa, 

Apêndices E e F). 

  

 Dos 24 municípios do litoral potiguar, 05 possuem potencial para o 

desenvolvimento do turismo de sol e praia em escala internacional e, de acordo 

com os critérios acadêmicos já mencionados, somente São Miguel do Gostoso 

se configura como objeto dessa tese, cujas comunidades de praia investigadas, 

além da sede municipal, foram: Antônio Conselheiro, Arizona, Baixinha dos 

França, Canto da Ilha de Cima, Cruzamento, Morro do Martins, Novo 

Horizonte, Paraíso, Praia do Marco, Reduto e Tabua.  
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 As comunidades mencionadas foram selecionadas por meio de cálculo 

amostral com base nos setores censitários habitados de São Miguel do 

Gostoso, sendo que a fonte de dados padrão utilizada foi o Censo 2010 do 

IBGE, cuja população do município (8.670 habitantes6) foi um fator 

determinante para a definição da amostragem estratificada.  

A amostragem estratificada pode ser utilizada quando a população 

pode ser agrupada em estratos homogêneos, que apresente alguma (s) 

característica (s) semelhante (s) entre si. No caso desse trabalho, os estratos 

foram representados pelas populações de cada assentamento ou distrito rural, 

além da sede do município. Foi levada em consideração a população de cada 

um dos setores censitários e, de acordo com o total da amostra foi identificada, 

proporcionalmente, uma quantidade amostral para cada um dos setores 

censitários.  

 Durante a realização do processo em questão, foi necessário ter 

ciência em relação a algumas informações. Essas informações foram fatores 

chave para a definição do tamanho da amostra a ser coletada e estão 

presentes na fórmula geral de amostragem para populações conhecidas, 

apresentada a seguir:  

     (1) 

 A equação (1) é utilizada para obter o valor amostral (n) desejado para 

populações finitas, onde o tamanho (N) é conhecido. O erro amostral (e) 

representa a diferença máxima que pode ser apresentada entre o resultado da 

pesquisa e o resultado real, quanto menor o erro amostral maior será o 

tamanho da amostra. O nível de confiança (1 - α) representa a probabilidade de 

o erro amostral efetivo ser inferior ao erro amostral admitido pela pesquisa, 

esse nível de confiança quando padronizado na distribuição normal apresenta 

um valor representado na fórmula pela letra (Z), quanto maior o grau de 

                                                 
6
A população residente de acordo com o Censo 2010 do IBGE é de 8.670 habitantes, mas a 

estimava populacional para o ano de 2014 foi de 9.333 moradores, aproximadamente 
(Estimativas da população residente com data de referência 1º de julho de 2014, publicada no 
Diário Oficial da União em 28/08/2014). 
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confiança maior será o tamanho amostral, por fim, existe a probabilidade real 

do evento ocorrer (p), como já explicitado pelo nome, informa quais as chances 

comprovadas do fato estudado ser real (este item nem sempre pode ser 

aplicado durante uma amostragem, nestes casos, utiliza-se o valor de 0,5). 

 São Miguel do Gostoso, segundo o IBGE (2010), possui 16 setores 

censitários habitados. Destes 16 setores, 4 pertencem ao perímetro urbano 

central do município e foram unificados para amostragem e entrevista 

(agrupados no núcleo urbano denominado Sede) e os demais setores foram 

representados pelas comunidades rurais.  

Ou seja, o trabalho de campo e de amostragem levou em consideração 

12 estratos (Sede e 11 distritos rurais), dos quais foi estimada, 

proporcionalmente, uma quantidade amostral para ser entrevistada na 

pesquisa de campo. Utilizando-se de um erro amostral máximo de 5% e nível 

de confiança a 95%, foi obtido pela equação (1) que uma amostra 

representativa para com o município totalizaria 393 indivíduos que estariam 

distribuídos proporcionalmente entre os 12 estratos selecionados, incluindo a 

sede municipal, conforme dados a seguir: 

- Sede: tamanho amostral de 256 entrevistados, o que corresponde a 65,14% 

do total da amostra. Os 137 formulários restantes foram aplicados junto aos 

setores censitários localizados na zona rural do município, a saber: Morro do 

Martins: tamanho amostral de 34 entrevistados, o que corresponde a 8,65% do 

total da amostra; - Antônio Conselheiro: tamanho amostral de 33 entrevistados, 

o que corresponde a 8,40% do total da amostra - Baixinha dos França: 

tamanho amostral de 14 entrevistados, o que corresponde a 3,56% do total da 

amostra; - Novo Horizonte: tamanho amostral de 11 entrevistados, o que 

corresponde a 2,80% do total da amostra; - Canto da Ilha de Cima: tamanho 

amostral de 10 entrevistados, o que corresponde a 2,54% do total da amostra; - 

Cruzamento: tamanho amostral de 8 entrevistados, o que corresponde a 2,04% 

do total da amostra; - Reduto: tamanho amostral de 7 entrevistados, o que 

corresponde a 1,78% do total da amostra; - Tabua: tamanho amostral de 6 

entrevistados, o que corresponde a 1,53% do total da amostra; - Praia do 

Marco: tamanho amostral de 6 entrevistados, o que corresponde a 1,53% do 
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total da amostra; - Arizona: tamanho amostral de 4 entrevistados, o que 

corresponde a 1,02% do total da amostra, e; - Paraíso: tamanho amostral de 4 

entrevistados, o que corresponde a 1,02% do total da amostral. 

 A soma global dos percentuais dos 12 estratos contemplados para a 

realização do levantamento dos dados empíricos chega a 100%, o que 

representa o tamanho total da amostra. 

 O processo de coleta de dados foi realizado por meio da aplicação de 

formulários de pesquisa com perguntas abertas e fechadas, previamente 

estruturados que foram respondidos pelas populações residente e flutuante 

(visitantes/turistas) do município.  

 Conforme os resultados da amostragem realizada foram aplicados 393 

formulários direcionados aos residentes da sede municipal e das 11 

comunidades rurais. Em relação aos turistas, como já citado anteriormente, não 

foi possível a obtenção de dados referentes à população média presente no 

município em determinado período de tempo, uma vez que não há estudos de 

demanda turística ou dados sistematizados por parte da gestão pública e das 

empresas prestadoras de serviços turísticos. Desse modo, os formulários foram 

aplicados livremente, sem uma definição amostral fixada, obtendo-se assim, 72 

entrevistas; sendo 54 oriundas da demanda doméstica e 18 de turistas 

estrangeiros. 

 Foram entrevistados um total de 11 empresários do setor turístico (dos 

ramos de hospedagem, alimentação, passeios turísticos e, comércio de 

artesanato), 4 lideranças sociais/comunitárias (ONGs e Colônia de 

Pescadores), além de gestores públicos que gerenciam atividades com 

rebatimentos diretos na atividade turística local (5 secretárias municipais do 

Poder Executivo, incluindo o órgão responsável pelo turismo e, a Presidente da 

Câmara Municipal de Vereadores, representando o Poder Legislativo). 

 Depois de organizados, os formulários foram submetidos a uma etapa 

de pré-teste, realizada no município em pauta, em que foram entrevistados 

alguns indivíduos pertencentes ao público alvo, para assim ser possível à 

visualização da efetividade e poder dos questionários de acordo com o objetivo 
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desejado, tanto quanto a aceitação do público, a facilidade ou dificuldade em 

encontrar as respostas e o entendimento em relação às perguntas.  

As entrevistas e a aplicação dos formulários foram realizadas ao longo 

do segundo semestre de 2014. Foram executadas de forma direta 

(pesquisador-entrevistado) e individualmente, sendo que um grupo de 

estudantes do Curso de Turismo do CERES/UFRN foi responsável pelas 

pesquisas junto aos residentes e aos turistas, enquanto o autor dessa tese 

entrevistou os demais atores sociais do município. 

 Após coletados, os dados foram tabulados e analisados 

estatisticamente, a fim de ser possível a visualização dos resultados por meios 

de gráficos, quadros e tabelas. Os dados dos formulários foram exportados e 

trabalhados em duas formas: as variáveis caracterizadas como quantitativas, 

que se referem ao perfil tanto dos residentes quanto dos turistas foram 

exportadas para o software Microsoft Excel, em que por meio do mesmo, 

realizou-se o agrupamento e a análise estatística. 

 Nessa direção, as entrevistas das cinco categorias de atores sociais, 

anteriormente mencionadas, foram também analisadas, qualitativamente, por 

meio das técnicas de análise do conteúdo, que foi a maneira mais adequada 

para a análise e interpretações dos dados definidas pelo pesquisador e por 

acato a sugestão da Banca de Qualificação desse trabalho. 

 A análise de conteúdo na visão de Bardin (2011, p. 48)  

é um conjunto de técnicas de análise de comunicações visando obter 
por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo 
das mensagens indicadas (quantitativos ou não) que permitem a 
inferência de conhecimentos relativos às condições de 
produção/recepção (variáveis inferidas) dessas mensagens. 
 

 A análise de conteúdo se apresenta no campo das ciências humanas e 

sociais em que “o ponto de partida é a mensagem, seja ela verbal (oral ou 

escrita), gestual, silenciosa, figurativa, documental ou diretamente provocada” 

(FRANCO, 2012, p 12).  

 Franco (2012) aborda nas discussões sobre análise de conteúdo 

questões de domínios teórico e prático do emprego adequado desse tipo de 

metodologia que em a concepção, a análise e a interpretação das mensagens 

são passos ou processos a serem seguidos e que no caminhar desses 
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processos, deve-se levar em consideração a contextualização como um 

princípio básico para garantir a relevância dos sentidos atribuídos às 

mensagens. 

 Diante dos cenários teórico e empírico, os quais alicerçam esse estudo, 

tais metodologias têm por finalidade assegurar o tratamento adequado das 

informações oriundas de pesquisas de campo e investigações documentais, 

bem como, permitir que o conteúdo dessas informações elucidem questões 

para análises mais aprofundadas e contextualizadas da realidade pesquisada, 

e dos discursos narrados pelos diversos atores sociais que participaram 

ativamente da construção desse processo. 

O trabalho está estruturado em três partes com as respectivas 

secções, seis no total, apresentadas posteriormente a esta introdução que 

contempla os elementos essenciais para o encadeamento da pesquisa e 

algumas referências que evidenciam as bases teórico-metodológicas que 

fundamentam esse estudo. Assim sendo, as partes são: 

 A construção social de São Miguel do Gostoso; 

 Políticas Públicas, Turistificação e Capital Turístico; 

 Comunidades de Praia de São Miguel do Gostoso. 

  

 A primeira parte da pesquisa está estruturada em duas secções, a 

saber: São Miguel do Gostoso: de vila de pescadores à cidade, apresenta uma 

contextualização histórica que mostra a origem e evolução do lugar, da 

transformação político-administrativa do antigo distrito para cidade, em que o 

processo de emancipação política foi um marco para o desenvolvimento 

econômico e social da cidade, contribuindo para a atração de investimentos 

financeiros e crescimento do setor turístico local; Configuração espacial e a 

apropriação turística do lugar, que aborda temas dos campos da geografia e do 

turismo, em que o segmento de turismo de sol e praia aparece como um 

fenômeno de massa, cujo mar foi apropriado para novos usos e 

funcionalidades, especialmente para atividades de lazer com fins turísticos. O 

litoral potiguar também é contemplado na primeira parte dessa discussão, em 

que São Miguel do Gostoso é o objeto de análises e reflexões teórico-
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metodológicas dessa tese. Os elementos da natureza (paisagem, mar e o 

ventos) são os principais fatores apropriados pelo turismo, que resultou na 

construção dos territórios turísticos existentes naquela região. 

 Duas secções compõem a segunda parte do trabalho, são elas: 

Políticas públicas e o desenvolvimento do turismo, que apresenta a discussão 

sobre as principais políticas públicas de turismo que contribuíram de forma 

efetiva para a estruturação urbana da atividade turística no litoral brasileiro, em 

especial, no âmbito do Nordeste, com destaque para o Rio Grande do Norte, 

bem como aborda sobre a inserção do município de São Miguel do Gostoso na 

rota turística potiguar e as implicações dessas políticas na organização 

socioespacial do território; Internacionalização da demanda turística de São 

Miguel do Gostoso: a turistificação e o capital turístico, que suscita o debate 

sobre os efeitos da internacionalização da atividade turística em São Miguel do 

Gostoso, bem como, o processo de turistificação e a construção de um capital 

turístico desse destino de viagem. Nesse sentido, as teorias sociais de Karl 

Marx (capital econômico), Pierre Bourdieu (capital simbólico) e Robert Putnam 

(capital social) foram fonte de inspiração e diálogos para a concepção do 

conceito de capital turístico. 

 A terceira parte dessa tese, também se apresenta em duas secções: 

Comunidades de praia e a pluralidade de experiências. Nesta secção são 

desenhados os elementos teóricos para uma melhor compreensão a respeito 

da concepção conceitual de comunidade com base nas contribuições de 

pensadores modernos e contemporâneos que dialogam sobre o tema. Também 

foi discutido, etnograficamente, sobre a estrutura e a composição sociocultural 

e econômica das comunidades de praia pesquisadas que desenvolvem e/ou 

possui relações cotidianas com a atividade turística, bem como sobre 

elementos destacados que fazem parte da identidade cultural dos moradores e 

do destino turístico São Miguel do Gostoso; Olhares do cotidiano e as 

representações sociais do turismo que contempla as principais narrativas dos 

diversos atores sociais selecionados, no que concerne aos elementos 

empíricos percebidos por eles em relação ao desenvolvimento do turismo local, 

ou seja, as implicações do turismo na vida cotidiana desse conjunto de atores. 
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 Por fim, apresenta-se: as conclusões sobre as impressões e 

conclusões sobre a pesquisa em questão, a relação de referências utilizadas e 

os documentos oficiais utilizados na pesquisa (apêndices e anexos) de acordo 

com o que foi construído ao longo dessa trajetória intelectual. 
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I PARTE 

 

 

A CONSTRUÇÃO SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO  
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Quero abraçar, na fuga, o pensamento 

da brisa, das areias, dos sargaços; 

quero partir levando nos meus braços 

a paisagem que bebo no momento. 

 

Quero que os céus me levem; meu intento 

é ganhar novas rotas; mas os traços 

do virgem mar molhando-me de abraços 

serão brancas tristezas, meu tormento. 

 

Legando-te meus mares e rochedos, 

serei tranquila. Rumarei sem medos 

de arrancar dessas praias meu carinho. 

 

Amando-as me verás nas puras vagas. 

Eu te verei nos ventos de outras plagas: 

juntos – o mar em nós será caminho. 

 

 

 

Partida: Zila Mamede 
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SECÇÃO 01 – SÃO MIGUEL DO GOSTOSO: DE VILA DE PESCADORES À 

CIDADE 

 

nspirado pelo poema de Zila Mamede, pergunta-se: como se deu o 

processo de turistificação e a descoberta de São Miguel do Gostoso 

pelos primeiros visitantes? Qual a percepção dos moradores locais 

sobre o turismo ali desenvolvido? Qual o conteúdo e os desdobramentos da 

atividade turística naquele contexto sociocultural? Remete-se, novamente, ao 

poema e surge uma nova indagação: teria o mesmo valor sociocultural o trecho 

poético “juntos, o mar em nós será caminho” para os pescadores e nativos de 

São Miguel do Gostoso, agentes públicos, empresários e visitantes em relação 

ao mar? No decorrer dessa tese com base em reflexões e análises, espera-se 

que tais questionamentos impliquem em respostas e novos horizontes para a 

compreensão da relação entre a atividade turística e repercussões junto aos 

atores sociais de São Miguel do Gostoso. 

 Nesse cenário, torna-se importante a discussão sobre o contexto 

histórico e o processo de emancipação política de São Miguel do Gostoso, 

sobretudo dos efeitos desse processo na construção do território turístico, 

como também a respeito da relação do turismo junto às comunidades de praia. 

Nessa direção, apresentam-se, a seguir, alguns aspectos para a reflexão 

teórico-metodológica com base nos domínios tempo e espaço como elementos 

que fazem parte do cotidiano e da identidade cultural dos residentes e do lugar. 

 

1.1 Do cenário histórico à concepção do nome do lugar 

 

Historicamente, o povoamento do lugar iniciou no final do século XIX 

que, segundo o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do 

Rio Grande do Norte (IDEMA), “o povoado de Gostoso foi fundado em 29 de 

setembro de 1884, exatamente no dia dedicado a São Miguel pelo missionário 

frei João do Amor Divino”. Nesse dia, segundo informações de moradores mais 

antigos da localidade, o missionário fincou na praia, no contexto 

contemporâneo denominada de Maceió, um cruzeiro com o objetivo de marcar 
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a data. Inicialmente o local do cruzeiro foi usado de forma improvisada para a 

celebração de missas, de batizados e de casamentos, e, posteriormente, 

passou a ser utilizado como cemitério (IDEMA, 2008). 

De acordo com a tradição oral do povo, transmitida de geração a 

geração, havia um senhor morador do lugarejo, cujo nome era Manoel, que 

recebia na residência as pessoas que aqui apareciam. Como era de costume 

na época, o Sr. Manoel, reunia as pessoas junto a um frondoso cajueiro, para 

contarem "causos", anedotas e histórias de vida. O Sr. Manoel era dono de um 

humor fora do comum, o tipo de pessoa que, após contar "causos" era quem 

dava a risada maior e por isso começou a ser chamado de Manoel Gostoso, 

Seu Gostoso... E como até aquela época o lugarejo não tinha nome, sem muito 

esforço, o lugar começou a ser chamado, popularmente, de "Gostoso". 

(TAVEIRA, 2014)7. 

Segundo o relato do Sr. Cícero Carneiro (morador da região há 

décadas): “muitos anos depois do povoado se chamar Gostoso, o Sr. Miguel 

Felix Martins, morador, encontrava-se enfermo e fez uma promessa a São 

Miguel Arcanjo que, se ficasse bom, construiria uma capela e colocaria nela a 

imagem de São Miguel”. O pedido foi atendido, e, o Sr. Miguel se recuperou, 

então, a capela foi construída e a imagem foi colocada no devido lugar, no 

altar. Assim sendo, o Santo foi aceito como padroeiro da cidade.  

Com o passar do tempo, a população, sem medo de cometer 

sacrilégio, juntou ao nome "São Miguel", a denominação "Gostoso". E foi assim 

que o lugarejo ficou conhecido, como São Miguel do Gostoso, uma vila de 

pescadores do litoral potiguar, cuja fonte de renda era advinda do trabalho na 

terra e, sobretudo no mar. 

No entanto, como existem algumas versões sobre a verdadeira história 

de São Miguel do Gostoso, há também entendimentos no campo da pesquisa 

acadêmica, que indicam que esse município foi o local em que os 

colonizadores portugueses estiveram, primeiramente, no processo histórico de 

chegada ao Brasil. Todavia, sabe-se que na ciência não há verdades absolutas 

e inquestionáveis, mas o fato histórico sobre o “descobrimento do Brasil” que 

                                                 
7Inventário Turístico de São Miguel do Gostoso, Edição 2014. 
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foi posto durante séculos como irretocável e concluído em si mesmo, ou seja, 

que os portugueses aportaram, em terras que pertencem no atual contexto ao 

Brasil, pelo território continental onde está localizado o município de Porto 

Seguro (BA). 

Essa afirmação histórica mencionada e que sempre foi irrefutável, 

alimentou durante muitos anos, dúvidas e incertezas junto ao pesquisador e 

histórico Lenine Pinto, que explicitou no livro “Reinvenção do Descobrimento”, 

datado de 1998, em que defendeu a tese que desconstrói a ideia triunfalista 

que os portugueses chegaram ao Brasil pelo território baiano e apresenta 

algumas evidências que a expedição exploratória de Gaspar de Lemos 

comandada por Pedro Álvares Cabral aportou primeiro no território, hoje 

denominado de Rio Grande do Norte, mas precisamente na Praia do Marco, 

localizada no Município de São Miguel do Gostoso. E, ao aportar, fincou no 

solo o Padrão de Posse (Marco Colonial do Brasil), o Marco Quinhentista, 

posteriormente, denominado de Marco do Descobrimento ou Marco de Touros, 

que simbolizava a tomada e marcação do território para a Coroa Portuguesa. 

Como não há consenso entre os estudiosos desse campo de pesquisa, os 

escritos de Pinto compõem mais uma tese sobre esse tema.  

 Para Pinto (1998) a presença do Marco do Descobrimento no litoral 

potiguar, na Praia do Marco, é a prova cabal da descoberta e colonização 

portuguesa a partir da costa norte-rio-grandense. Teixeira (2013) corrobora 

com essa tese, afirmando que a chegada de portugueses ao litoral do Rio 

Grande do Norte, mais precisamente, na Praia do Marco, local em que foi 

colocado o Marco de Posse ou do Descobrimento (uma referência ao 

pertencimento do Brasil, nova colônia, em relação a Portugal, a metrópole), 

como anteriormente mencionado, é um dos indícios mais antigos desse 

período histórico deixado pelos colonizadores no litoral brasileiro, o que justifica 

e legitima essa nova versão sobre o “descobrimento do Brasil”. 

 A denominação Marco de Touros é uma alusão à localização 

geográfica, pois, antes de São Miguel do Gostoso se emancipar, politicamente, 

pertencia ao município de Touros, daí surge a menção ao monumento como se 

pertencesse a Touros. Sobre esse acontecimento, Teixeira (2013, p. 15) 
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comenta a respeito das lacunas e resquícios da história do Marco de Posse do 

Brasil: 

O pouco que restou dessa história se deve aos nativos que ao serem 
cristianizados passaram a adorar o Marco como pedra santa, 
nomeando-o o Santo Cruzeiro do Marco. Depois, quando o Arraial do 
Marco foi soterrado pelas dunas, os habitantes se dispersaram, 
formando duas comunidades distintas, o Morro dos Paulos e o Morro 
do Martins. O local do antigo Arraial passou a ser um Campo Santo. 
Lugar que servia de expressão de religiosidade, onde recebiam 
romarias e enterravam seus mortos. Os caminhos do Santo Cruzeiro 
extrapolavam os limites do Rio Grande do Norte até a data de 12 de 
setembro de 1974, quando o Marco foi retirando do seu local de 
origem. Levado para Natal ocasionou uma perda de referência 
religiosa e cultural, pois era do Santo Cruzeiro do Marco que eles se 
valiam para resolver todas as suas dificuldades. Fazendo promessas 
para cura e males, acreditando até no salvamento de náufragos.  

 

  Nos relatos de Teixeira (2013) nem as comprovações documentais de 

que o Marco de Touros é o monumento mais antigo do continente americano 

que foi trazido pelos descobridores-colonizadores foi o suficiente para 

convencer as autoridades políticas “devolvessem” o Marco ao local de origem. 

Para a autora, “o marco é apenas uma peça de museu... onde os guias relatam 

lendas que os nativos não reconhecem e os visitantes ignoram o real 

significado e importância histórica”.  

Esse monumento se encontra, nos dias vigentes, na Fortaleza dos Reis 

Magos (desde 1976), mas foi retirado da Praia do Marco, local de origem, em 

12 de setembro de 1974 e levado para Natal para fins de pesquisa e 

exposição, sendo um monumento tombado pelo IPHAN8. Também foi cogitada 

a remoção do marco de origem lusitana para o monumento arquitetônico 

denominado de Km 0 da BR-101, localizado no município de Touros, e, mais 

recentemente, para ficar em exposição permanente no “memorial do 

descobrimento” (em fase de elaboração do projeto arquitetônico) -  um espaço 

a ser construído na divisa dos municípios de Pedra Grande e São Miguel do 

Gostoso - tal ação não tem data para a viabilização concreta, pairando apenas 

sob o plano das intenções políticas.   

                                                 
8
O IPHAN - INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL foi a 

instituição responsável pelo tombamento do Marco do Descobrimento, que ocorreu no dia 23 
de agosto de 1962, registrado no Livro de Tombo, na folha 57, inscrição nº 352, Obra: MARCO 
QUINHENTISTA. (TEIXEIRA, 2013, p. 80). 
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   Na Praia do Marco, encontra-se uma réplica (imagem 1) no local da 

primeira localização, a qual representa a posse do território pelos portugueses, 

mas que é pouco visitada por falta de divulgação e infraestrutura turística no 

local em que se localiza a réplica. 

   

    Imagem 1: Réplica do Marco do Descobrimento 

 
     Fonte: TAVEIRA, M. S., 2014. 

 

 A réplica do Marco do Descobrimento, explícita na imagem 1, é 

periodicamente restaurada e permanece à disposição dos visitantes que 

buscam saber um pouco mais da história e das riquezas culturais da região, 

sobretudo da Praia do Marco. Cascudo (1944, p. 63) fez uso de linguagem 

poética para descrever a Praia do Marco na perspectiva histórica da presença 

dos portugueses na região: 

A Praia do Marco é uma linda enseada vasta e tranquila, deparada 
em pleno trajeto. Ali há, mesmo em maré-baixa, água suficiente para 
o calado das naus de Gaspar de Lemos. Impossível outra explicação 
para um documento material sólido, existente, há quatrocentos anos 
nas areias brancas da praia nordestina. 

 

A Praia do Marco (imagem 2) e as belezas naturais foram eternizadas 

nas palavras de Cascudo (1944), que conferiu a esse espaço litorâneo 

características históricas, culturais e paisagísticas.  
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    Imagem 2: Praia do Marco 

 
     Fonte: TAVEIRA, M. S., 2014. 

 

  Embora a Praia do Marco possua uma beleza ímpar, singular e possua 

um importante contexto histórico-cultural, não possui fluxo turístico, pois não 

apresenta infraestrutura de acesso adequada, tampouco serviços e 

equipamentos turísticos para atender os visitantes. As pousadas e 

empreendimentos gastronômicos ali localizados funcionam, esporadicamente, 

para atender, principalmente, os veranistas em algumas épocas do ano, 

durante o período de férias e alta temporada. 

 O lugarejo é habitado, predominantemente, por pescadores, 

agricultores e pequenos comerciantes, atividades produtivas típicas das vilas 

de pescadores e dos distritos rurais da região. 

 

1.2 O mar e a vila de pescadores de São Miguel do Gostoso 

 

 O mar foi cenário e objeto de múltiplas e incontáveis narrativas e 

interpretações ao longo dos séculos, em que historiadores, poetas, teólogos, 

religiosos, artistas, urbanistas e especialistas no campo da medicina, 

descreveram o mar conforme o tempo vivido e olhar de cada pesquisador ou 

curioso. 
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 Os textos bíblicos, com destaque para Gênesis e Salmos, relatam com 

mais profundidade as representações e o imaginário coletivo sobre o mar. O 

mar é retratado como espaço de salvação, simbolicamente falando e, de 

perdição para os homens. Uma das passagens mais intrigantes da Bíblia é o 

acontecimento do Dilúvio Judaico-Cristão, fenômeno divino que puniu os 

pecadores humanos por meio de fortes chuvas que duraram 40 dias e que 

inundou a parte terrestre do planeta de água, e que, posteriormente, deu 

origem aos oceanos. Tal feito foi uma resposta do Criador (Deus) às maldades 

e tiranias do homem. Deus salvou um mortal chamando Noé, e família (esposa, 

filhos e esposas), que teve por missão construir uma estrutura de madeira 

gigante; uma arca, para abrigar além da família, casais de todas as espécies 

de animais existentes na época, para enfrentar os desafios e incertezas do 

dilúvio anunciado, e assim o fez, segundo os livros bíblicos 

 O dilúvio possui várias narrativas, contextos e versões de acordo com 

cada povo ou civilização, que se assemelham ou diferem dos povos judaico-

cristãos. Todavia, o acontecimento tem relatos nas culturas: islâmica, suméria, 

africana, hindu, grega, maia, asteca, inca e povos indígenas. A figura 1 mostra 

uma gravura que retrata o dilúvio e os efeitos devastadores junto a homens e 

animais 

Figura 1: Dilúvio – pessoas e um tigre ilhados 

 
Fonte: Gravura de Gustave Doré (1832-1883), de domínio público. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Gustave_Dor%C3%A9
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 A partir das impressões fantásticas e simbólicas que o homem aferia 

ao mar, como ilustrado na figura 1 que retrata o episódio do Dilúvio, Corbin 

(1989) também discutiu sobre o real e o simbólico no que diz respeito ao mar e 

às praias com alto grau de detalhamento, incluindo as narrativas sobre o mar, o 

banho de praia, a prática de veraneio e a relação das classes aristocráticas 

europeias com o mar por meio da medicina terapêutica (banhos medicinais). 

Assim, o autor descreveu, de forma criteriosa e cronológica, a relação do 

homem-mar e a construção da praia no domínio do imaginário ocidental. 

 Segundo o referido autor, que também relatou sobre o imaginário 

coletivo do mundo ocidental a partir do século XV, período que o sagrado 

impunha e ditava a forma de pensar do homem, conferindo à cosmologia um 

forte valor simbólico, sobretudo, no que diz respeito ao mundo marítimo. O mar 

é visto, nesse contexto, como espaço que abriga as mais terríveis criaturas e 

monstros, dentre os mais ilustres e temidos está o Leviatã, uma espécie de 

dragão do mar que atacou o arcanjo São Miguel de acordo com os relatos 

bíblicos. 

 Durante um longo período da Idade Média até início da Idade Moderna, 

o mar foi visto como um mundo de criaturas monstruosas, de horror e 

obscuridade, sendo temido pelos navegadores e um desafio para a prática do 

velejo em mar aberto. Nesse contexto de mitologia e simbolismo religioso, o 

caráter demoníaco do mar é uma cólera, principalmente em dias de fortes 

tempestades e outras intempéries marítimas. 

 Nos séculos XVI e XVII as embarcações eram ainda precárias para o 

advento de longas viagens e não se tinha tecnologias apropriadas para o 

enfretamento dos “perigos” do mar. Esse conjunto de fatores se juntava às 

questões religiosas de natureza simbólica, o que aferiam ao mar status de 

desgraça, doenças, criadouro de animais ferozes e invencíveis, um verdadeiro 

temor para quem se atrevesse navegar em águas indomáveis. Por 

conseguinte, as embarcações que não obtinham sucesso nas empreitadas 

mercantilistas, exploratórias ou expansionistas, em que o imaginário social 

coletivo em relação ao mar era alimentado por crenças fabulosas e fantásticas 

que eram reforçadas e difundidas pelos religiosos da época. 
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 O homem era submisso ao mar, devoto e refém, pois o mar se 

constituía como purgatório para minimizar ou exaurir os pecados praticados em 

terra firme. Ir e retornar enfrentando as monstruosidades do mar era um 

símbolo de redenção e boa conduta, pois àqueles que não tinham esse destino 

permanecia ali mesmo no mar para ser punido pelos feitos errôneos (CORBIN, 

1989). 

 Segundo Corbin (1989, p. 23), “o litoral antigo é também receptáculo 

dos excrementos do mar; é ao longo da praia que este se purga e expele 

monstros”. É atribuída ao mar a função de expulsar e rejeitar todas as 

impurezas, secreções e tudo que putrefaz a vida marinha. 

 A salinidade e a presença das algas e animais mortos (matéria 

orgânica) também agrava a imagem negativa que o homem tem do mar e do 

banho de praia, pois o mau cheiro e o incômodo do sal na pele humana são 

motivos para não se apreciar o banho e outras práticas de lazer junto ao mar. 

Sendo o mar uma verdadeira repulsa ao olhar humano e ao desejo de viver ou 

passear a beira-mar. 

 No século XVII surge o gosto e a inspiração de poetas e artistas pela 

beira-mar. O contexto natural de cores, ventos, luz solar, balanço das ondas e 

as incertezas das profundezes do mar, tornam-se fontes de criação férteis para 

a produção artística e literária nas praias europeias, especialmente as 

francesas (CORBIN, 1989). 

 No início do século XVIII, o sal do mar ganha outras concepções 

conforme narrado por Corbin: 

O sal, enfim, torna a onda pesada, “controla evaporação” e regula 
desse modo a circulação da água na atmosfera.  Quanto ao betume, 
forma uma substância viscosa que impede o mar de corroer as terras 
que revestem o fundo de seu leito. Graças a essas duas substâncias, 
a praia irá revelar-se como lugar salubre por excelência, desde que 
se submeta à ação equilibrada dos ventos, escapando assim da 
estagnação (CORBIN, 1989, p. 39). 

  

 Nessa perspectiva traçada por Corbin, o mar passa a ter outras 

conotações graças ao atributo natural “sal”, especialmente, o banho de mar 

para fins terapêuticos passa a ser recomendado pelos médicos “curistas” na 

Europa Ocidental. 
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 Os holandeses deram uma expressiva contribuição ao domínio da 

navegação e atividade naval, impulsionados pelo mercantilismo construíram 

navios robustos e modernos à época para poder lidar e domar a fúria dos 

oceanos. Sendo assim, Amsterdam e Rotterdam por meio de grandes portos se 

firmaram na rota das grandes navegações mercantilistas, tornando-se “portões 

de entrada e saída” de produtos de todas as partes do planeta. Posteriormente, 

a Holanda também se torna um importante caminho para as viagens com fins 

turísticos nos séculos XVII e XVIII, por meio do Grand Tour9. 

 O Grand Tour tem duas fases experimentais, são elas: 1ª) Grand Tour 

Clássico, baseado em observações e registro neutro de galerias, museus e 

artefatos altamente culturais e 2ª) Grand Tour Romântico, que presenciou a 

emergência de um turismo voltado para a paisagem, de uma experiência muito 

mais particular e inspirada nas belezas sublimes do cotidiano (URRY, 1996, p. 

20). Vale ressaltar que, esse modelo de viagem, origem do turismo moderno, 

visava que a viagem exercesse um papel fundamental na educação cognitiva, 

intelectual e perceptiva da classe alta inglesa. 

 A viagem turística nasceu como um processo de distinção social. 

Corbin (1989) enfatiza que tal processo foi motivado por meio da viagem 

clássica, o qual foi potencializado pela atividade turística moderna. Os 

conhecimentos filológicos exigidos no contexto ainda amador, característicos 

do final do século XVIII, a sensibilidade estética de que deve dar mostras em 

uma época em que o código pitoresco refina a capacidade visível de análise, 

desenham um horizonte cultural revelador e novo. Desse modo, as 

descobertas e enriquecimento cultural adquiridos por meio das viagens 

clássicas ou românticas irão guarnecer as classes sociais mais abastadas de 

experiências e prazeres possibilitados pelas viagens turísticas. 

 Voltando para os estudos do mar, esse espaço natural não servia 

apenas aos navegadores e pescadores, mas se torna no século XVIII também 

um espaço contemplativo, em que os viajantes podem desfrutar da paisagem e 

                                                 
9
Grand Tour – No século XVII, o Grand Tour já estava estruturado em viagens que atendiam os 

filhos da aristocracia e da pequena fidalguia e, no final do século XVIII, os filhos da classe 
média profissional. As viagens tinham fins de estudos e enriquecimento cultural e aconteciam 
nas principais cidades da Europa, que concentravam a cultura erudita, a arquitetura, as 
universidades e preciosas obras de arte (URRY, 1996, p. 19-20). 
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passeios à beira-mar. O cenário de praia difundiu um modelo social de 

utilização da beira-mar e contribuiu para popularizar um ritual de práticas 

marítimas para fins terapêuticos e, posteriormente para o lazer via veraneio 

(CORBIN, 1989). 

 Para o referido autor, o olhar direcionado às praias de mar, no final do 

século XVII e meados do século XVIII, o definem com temor e com 

repugnância de permanecer nas praias, predominantemente. A figura do 

oceano terrível, vestígio caótico das catástrofes mergulhadas no passado dos 

homens, a cólera imprevisível, a imensidão, a pestilência, os perigos, a praia 

enigmática e o abismo em relação ao desconhecido são traços marcantes no 

imaginário ocidental sobre esse território do vazio. 

 Outro cenário se aponta na Europa, a indicação do banho de mar para 

fins terapêuticos é a nova vedete da medicina da época. Os curistas, 

higienistas e médicos sugerem o banho de praias de mar, com águas frias e 

por tempos determinados para o alcance de resultados que amenizem os 

sintomas de melancolia, splenn (estado de tristeza) e ansiedades. 

 O mar antes visto como uma figura mitológica indomável, passa a ser 

no século XVIII, um fonte de energia vital para o ser humano, com função 

medicinal de abrir o apetite, provoca o sono e o esquecimento das 

preocupações. O frio e o sal são ingredientes naturais terapêuticos e 

importantes para a vitalidade humana e cura de muitas mazelas crônicas 

(CORBIN, 1989). O banho de mar não é apenas um banho frio e 

desconfortável para os padrões europeus, ele também é medicinal e 

revitalizador. 

 Corbin (1989) elucida que o banho de mar segue prescrições médicas, 

a saber: 

A estratégia terapêutica é uma consequência lógica dessas 
convicções. O paciente deve banhar-se uma vez por dia, ingerir meia 
pinta de água do mar pela manhã e um copo ao sair do banho; em 
certos casos, deverá friccionar-se com algas recém-colhidas nos 
rochedos e tomar uma ducha (fomentação) com água do mar 
previamente aquecida (CORBIN, 1989, p. 79). 

 
 Nesse ponto, o autor descreve, minuciosamente, o que os curistas 

prescreviam para os pacientes na Europa Ocidental em relação aos 
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tratamentos de doenças por meio do banho de mar. Quando ele se refere a 

uma pinta, ele está se referindo a uma unidade antiga de medida de 

capacidade para líquidos, que na Inglaterra uma pinta correspondia a 0,56 

litros. 

 Muitos eram os ritos sociais em relação ao banho de mar nesse 

período histórico, pois mulheres e homens tomavam banhos separados e 

precisavam do auxílio de um (a) banhista para ajudar com a prática do banho e 

o equilíbrio em meio à força das ondas.  Os homens buscavam no mar além de 

práticas terapêuticas, a natação para fortalecer a musculatura e a virilidade 

(figura 2). Enquanto, as mulheres tomavam banho de mar, vestidas de forma 

apropriada para época e eram acompanhadas por ajudantes, permanecendo 

na beira da praia em águas rasas sem perigo a integridade física. 

 

     Figura 2: Banhistas masculinos junto ao mar 

 
    Fonte: Paul Cézzanne, Banhistas, Óleo sobre tela, 1890-1892, Musée Orsay (Paris).   

 

 A pintura de Cézzanne retrata a prática do banho masculino, o que era 

muito comum no mediterrâneo, onde o banho de praia era, 
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predominantemente, realizado por homens, além de experimentarem vivências 

lúdicas, jogos aquáticos e natação (CORBIN, 1989).  

 A vilegiatura marítima possibilitou no final de século XVIII e início do 

século XIX, uma arte de viver e se relacionar com as praias de mar, que, 

segundo Corbin (1989, p. 99) “a codificação de hábitos coletivos, o 

desdobramento de estratégias de distanciamento e distinção que ordenam o 

espetáculo de cuidados pessoais individuais relacionados a novos esquemas 

de apreciação”, o que desenvolveu a construção de modelos inéditos de 

comportamento social. 

 A imagem que o homem tinha sobre o mar era, acima de tudo 

temerosa, pois esse território do vazio carregado de crenças e misticismo 

detinha segredos difíceis de serem desvendados pela mente humana. O mar, 

visto como cenário de batalhas, mortes e naufrágios, estava presente no 

imaginário coletivo, o que permaneceu vivo até mesmo no século das luzes, 

período que o poder da razão por meio do movimento cultural da elite 

intelectual europeia do século XVIII povoou e mobilizou a sociedade, visando 

uma grande reforma na perspectiva moderna e progressista, rompendo com os 

laços e a tradição medieval que impunha a verdade religiosa como única e 

absoluta. 

 Durante todo o século XIX o mar era temido por causar inúmeros 

naufrágios, pois, nessa época, não era possível domá-lo conforme desejo dos 

homens, dos marinheiros. O maior de todos os naufrágios aconteceu no dia 15 

de abril de 1912, com o navio Titanic que possuía, na época, o título de maior 

embarcação de passageiros do mundo. Esse navio naufragou antes de 

completar três horas de viagem, segundo os historiadores; fazendo a travessia 

entre Southampton, na Inglaterra e Nova York, nos Estados Unidos. Apesar de 

um século depois do naufrágio do Titanic, o homem e as tecnologias 

desenvolvidas, desde então, ainda não conseguiram prever e evitar com 

precisão e eficácia os impactos ocasionados pelos fenômenos climáticos e 

marítimos (tsunamis, maremotos, tempestades etc.). 

 Mas, foi no século XX que a relação homem-mar começou a mudar, o 

que suscitou o surgimento de uma nova cena social, repleta de distinção e o 
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desejo de usufruir de atividades à beira-mar. Nesse sentido, cidades se 

estruturaram pelo litoral das principais cidades do mundo e vilas de pescadores 

se organizaram em sintonia com o universo marítimo. 

 No início do século XIX, a vilegiatura marítima ganha forma e conteúdo, 

possibilitando mais sociabilidade e impulsionando o surgimento de núcleos 

balneares na faixa litorânea das cidades. O mar proporciona prazer, dita um 

novo estilo de vida e sugere uma nova dinâmica social e econômica. A praia é 

lugar de encontro, de veraneio, de ostentação e status social. 

 Nesse período, surgiu na Europa as casas de campo para temporadas 

de férias, aumentou o número de spas nas cidades do interior inspirado no 

modelo de vilegiatura balnear, sendo a questão terapêutica o principal 

predicado desse novo estilo de vida, voltado para a saúde do corpo e utilização 

de elementos marítimos para fins clínicos (CORBIN, 1989). 

 A praia passa de lugar de impurezas e mazelas humanas para a 

condição de espaço de desejo. Porém, é no século XX que a praia é vista 

como cenário de tratamento não só da mente, mas também do corpo. Técnicas 

de aproveitamento do sol (bronzeamento) e das riquezas terapêuticas do mar 

fazem parte do imaginário coletivo da sociedade moderna. Nessa direção são 

construídas marinas nas cidades mais bem estruturadas para atender os 

desejos de consumo das classes mais abastadas, isso surgiu na Europa, e, 

logo, replicou-se para as cidades litorâneas do continente americano.  

 Nas praias do mundo, inclusive do Brasil são construídas casas de 

veraneio ou segunda residência para fins de temporadas de férias junto ao 

mar. Zonas residenciais costeiras são verdadeiras atrações e ditam uma nova 

realidade de lazer e ócio no litoral do país, especialmente, no nordeste 

brasileiro, região que abriga os principais destinos turísticos voltados para o 

segmento de sol e praia dessa porção litorânea do país. 

 Machado (2000) faz uma análise e interpretação sociológica de 

comportamentos e de processo sociais de atribuição de sentido à praia. Essa 

autora defende que a praia possui dois focos: por um lado, um caráter classista 

que revela estratégia de distinção social e de reprodução social da classe, e; 
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por outro, os comportamentos e os sentidos que são dirigidos a esse espaço, 

em particular, exprimem disparidades de gênero.  

 A autora revela que o imaginário da praia e na natureza marítima não é 

neutro. Traduz relações de poder, que se expressam na construção de 

determinadas técnicas corporais e padrões de sensibilidade para o contato com 

espaços naturais. A maneira de se relacionar com a praia, diferenciava-se em 

relação aos homens e mulheres. Nesse sentindo, Machado (2000) trabalha 

também com a questão de gênero quando se refere ao trato humano com a 

praia, assim como fez Woortmann (1991) ao discutir o papel social da mulher e 

o ambiente em comunidades pesqueiras do Nordeste, cuja pesquisa destacou 

a questão do gênero do trabalho da mulher no campo da pesca. 

 A praia também possui elementos para a realização de práticas 

lúdicas, um cenário propício às atividades de lazer. Machado (2000) define a 

praia lúdica do século XX e consagrada no século XXI, como um espaço 

vocacionado para o prazer e valorização dos elementos “quentes”, divergindo 

dos ambientes frios. O frio corresponde à austeridade, o vigor e moderação. E 

o quente diz respeito ao relaxamento, diminuição da tensão e exaltação da 

libido. 

 No cenário contemporâneo, as praias de São Miguel do Gostoso são 

“lúdicas” e “quentes”, pois os moradores e visitantes têm um maior contato com 

o mar, o sol, a areia e os ventos, diferentemente da “praia terapêutica” que era 

fria e curadora de mazelas. 

 A beira-mar é um espaço democrático, cenário de distinção e poder 

simbólico que formatou ao longo dos anos um campo econômico regado por 

habitus culturais (BORDIEU, 2010; 2013). Sendo assim, é possível encontrar 

no mesmo espaço litorâneo classes sociais distintas residindo, trabalhando ou 

no usufruto do mar. Esse mesmo espaço que serve de destino de segunda-

residência também é local de práticas laborais para comunidades nativas que 

vivem do trabalho da pesca, predominantemente, que muitas vezes são 

repelidas desses espaços para darem lugar ao capital privado representado 

pelos proprietários das casas de veraneio e pelo próprio turismo, constituindo a 



 

 

 

 

 
 

 6
6

 

partir da paisagem e dos ritos marítimos uma malha voltada para o lazer 

contemporâneo. 

 São Miguel do Gostoso, além de abrigar praias destinadas às 

atividades diversificadas de lazer, também possui um conjunto de praias que 

desenvolve a pesca artesanal, atividades modernas como o turismo, a geração 

de energia eólica e as práticas de esportes de aventura. Todavia, esse destino 

turístico surgiu como uma pacata vila de pescadores, em que a pesca se 

apresenta como um dos elementos mais significativos da identidade cultural e a 

paisagem como a principal motivação e causa para o processo de turistificação 

que influenciou a transformação sociocultural do lugar, historicamente 

construída, passando de vila à cidade.  

 O mar estar para os pescadores assim como a terra estar para os 

agricultores, ou assim como a vida se apresenta para os poetas. O mar foi o 

responsável maior pelo surgimento do povoado que deu origem, anos depois 

ao vilarejo, e, mais tarde, à vila de pescadores (São Miguel do Gostoso), dada 

a localização estratégica para a navegação no hemisfério sul. E, a partir do 

século XV, começou a atrair diversos olhares, especialmente, de expedições 

europeias em busca da expansão comercial e marítima, características desse 

período histórico conhecido como as “Grandes Navegações”. 

 Florestan Fernandes reflete sobre a formação e função das vilas 

coloniais, elucidando que 

sob o regime colonial e posteriormente através dos costumes, a vila 
brasileira típica constituía uma aglomeração semiurbana, inserida em 
um complexo meio agrícola preponderante, que determinava sua 
morfologia, a intensidade de sua vida social e, inclusive, a sua 
duração (FERNANDES, 1972, p. 81) 
 

 Na concepção do autor, as vilas coloniais eram “povoados” ou 

“vilarejos” ou “vilarinhos” ou “arraiais” ou “aldeias” ou “lugarejos”, segundo a 

tradição lusitana em relação ao conceito de vila, pois não tinham, em princípio, 

as características urbanas, organizacionais e administrativas de uma vila nos 

moldes da Europa. 

 Nesse sentido, essa aglomeração “urbana” denominada de vila era 

fruto de uma demanda social na visão de Fernandes (1972), uma vez que, 

havia a necessidade de implantar nas vilas regras de socialidade entres os 
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pobres que reivindicavam festejos profanos e atividades religiosas. Tais 

necessidades eram atendidas para amenizar a hostilidade instaurada no seio 

das vilas entre os pobres e os ricos, bem como, para atenuar a ameaça 

indígena e da população escrava existente no Brasil. 

 A vila nos moldes da colônia Brasil tornou-se uma realidade no cenário 

territorial, quer seja no interior ou no litoral, sendo que nesse último ambiente 

geográfico, as vilas ganharam, na maior parte dos casos, mais infraestrutura, 

autonomia administrativa e relevância econômica, especialmente devido à 

exploração das riquezas naturais e, mais tarde por meio da cultura da cana-de-

açúcar.  

 Não distante a esse contexto, no território potiguar não foi diferente, 

pois muitas vilas surgiram ao longo da faixa litorânea para a demarcação do 

território, povoamento e exploração econômica. O surgimento de uma vila 

possuía elementos civilizatórios, do domínio estrangeiro e da exploração 

socioeconômica, mesmo que por meio de um processo de urbanização 

precário de estilos rústicos de vida (FERNANDES, 1972). 

 A região litorânea de São Miguel do Gostoso foi habitada por índios e, 

posteriormente, por brancos, devido à chegada dos primeiros portugueses, 

negros vindos do continente africano e, séculos mais tarde, habitada por 

residentes de naturalidade brasileira, de maneira miscigenada. Essa dinâmica 

de colonização e povoamento deu origem aos primeiros arraiais e vilas naquele 

litoral. 

 Ao longo do processo histórico de construção socioeconômico e 

cultural de São Miguel do Gostoso, surgiram duas importantes comunidades, 

Reduto e Tabua (assentamentos rurais) e, por conseguinte, a estruturação do 

núcleo urbano mais povoado da região, ou seja, a sede ou centro do município, 

que abriga nos dias correntes, cerca de 70% da população local, 

aproximadamente, onde também trabalham e residem a maioria dos 

pescadores do lugar.  

 A Colônia de Pescadores (Z-34) e a Associação dos Pescadores do 

município estão localizadas na área mais urbanizada de São Miguel do 

Gostoso. A intensa rotina dos moradores em relação ao trabalho junto ao mar, 
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meio de sobrevivência e de atividades agregadas do cotidiano de natureza 

econômica (artesanato) e cultural (crenças, lendas e mitos), é a expressão 

máxima da relação homem-mar, pois todas as dimensões da vida são 

atreladas e giram em torno dos elementos naturais, especialmente, o mar. 

 A Colônia de Pescadores foi fundada em 1995 e contava com 166 

associados naquela época, e, nos dias contemporâneos possui mais de 500 

pessoas registradas dentre elas estão os pescadores e as marisqueiras, 

estando sob a presidência de uma mulher, a Sra. Maria Ilza da Silva; e 

administrada por um grupo de associados conselheiros que, além de serem 

pescadores ou marisqueiras, também atuam, politicamente, no que diz respeito  

atividade pesqueira local. 

 A pesca artesanal é uma atividade produtiva que faz parte da economia 

de São Miguel de Gostoso e responde pela principal fonte de renda de dezenas 

de famílias, além de preservar essa cultura, que é peculiar ao “homem do mar”, 

ao pescador na arte desse ofício. 

 Silva (2007), pesquisador da ciência geográfica, desenvolveu um 

trabalho sobre o pescador, cultura e identidade, um estudo que teve como 

recorte espacial duas realidades distintas (Barra do Cunhaú/RN, no Brasil, e 

Matosinhos e Sesimbra, em Portugal), para entender a essência identitária do 

trabalho do mar. Segundo ele, pescar, para quem é pescador 

é o reconhecimento, o atributo que o faz homem/mulher do mar, 
pescador (a), companheiro (a) de luta, a passar horas num barco no 
mar-a-dentro, vivendo ansiedades, no limite da vida e da morte. A 
escolha aproxima-os. Os seus imaginários são os imaginários de 
todos os companheiros, que esperam concretizá-los, tão logo estejam 
em terra e que as pescarias derem-lhes ganhos, a realizarem seus 
sonhos guardados no quadro imagético (SILVA, 2007, p. 172). 

  

 Embora, a atividade pesqueira em São Miguel do Gostoso tenha 

notável relevância econômica e social, esse lugar teve formação histórico-

social fundamentada por meio da expressiva tradição agrícola, por se tratar de 

um território, expansivamente rural, no qual predomina a produção agrária e o 

estilo de vida sertaneja, ou seja, residentes do litoral com tradição sertaneja, 

voltados para o cultivo e produção agrícola e à criação de animais de pequeno 

(pecuária de pequeno e médio porte). 
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 No final do século XX, a transição de distrito para cidade emancipada 

foi um dos fatos histórico-sociais marcantes para o crescimento de São Miguel 

do Gostoso e a expansão precoce da atividade turística em escala 

internacional. A emancipação política contribuiu, decisivamente, para a 

reinvenção de uma nova cidade no litoral potiguar, mesmo que, tenha 

preservado os “ares” e o estilo de vida da antiga vila de pescadores e da 

atividade pesqueira artesanal. 

 Entende-se que, a reinvenção de São Miguel do Gostoso deu-se por 

meio de novas atividades econômicas modernas existentes, impulsionadas e 

chanceladas pela ação constante dos ventos. Dentre essas atividades 

destacam-se o turismo, as atividades esportivas de aventura de natureza 

náutica e a geração de energia eólica. Os ventos responsáveis também pela 

orientação do homem no campo marítimo, em especial, para atividade 

pesqueira, também são atributos imprescindíveis para a existência de novas 

atividades econômicas na região e, principalmente, pela reinvenção de São 

Miguel do Gostoso. 

 

1.3 Da emancipação política à reinvenção de São Miguel do Gostoso 

 

São Miguel do Gostoso (denominação de origem popular) que surgiu 

historicamente como um pequeno povoado à beira mar do litoral potiguar, 

virou, ao longo dos anos um reduto para pescadores e agricultores daquela 

região e, a partir dos anos de 1980 se revelou também para os turistas, de 

forma embrionária e dotada de timidez nesse campo do lazer. 

A pequena e “pacata” vila de pescadores como é conhecida até os dias 

atuais, foi distrito do município de Touros (denominada de São Miguel de 

Touros), situando-se na divisa dos territórios dos municípios de Parazinho e 

Pedra Grande, limites geográficos que até a presente data é motivo de 

discussão política e impasses entre os gestores públicos e populações 

residentes desses municípios. 
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A criação de novos municípios pós Constituição de 1988 deveria seguir 

os preceitos das leis federais para legitimar o pleito. Esse direcionamento foi 

evidenciado no Parágrafo 4º do Artigo 18 da Constituição Federal do Brasil: 

A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de 
Municípios preservarão a continuidade e a unidade histórico-cultural 
do ambiente urbano, far-se-ão por lei estadual, obedecidos os 
requisitos previstos em lei complementar estadual, e dependerão de 
consulta prévia, mediante plebiscito, às populações diretamente 
interessadas (BRASIL, 1998, p. 19). 
 

O processo emancipatório foi conduzido de maneira participativa e 

popular, conforme instituído pela Constituição Federal, em que, por meio de um 

plebiscito realizado no dia 14 de maio de 1993, coordenado pelo juiz da 

Comarca de Touros, Dr. Jarbas Antonio Bezerro, acompanhado de uma equipe 

profissional, foram até o Distrito de São Miguel de Touros, coletar informações 

junto aos moradores da região sobre a questão da emancipação política. 

Nessa ocasião, compareceram 698 eleitores, dos quais 686 voltaram a favor da 

emancipação, e somente 12 pessoas voltaram contra. 

Diante do resultado do plebiscito, São Miguel de Touros foi levado à 

categoria de município pela Lei Estadual nº 6.452, de 16 de julho de 1993, (ver 

Anexo I). São Miguel de Touros conquistou a emancipação política, 

desmembrando-se do município de Touros (hoje município vizinho), elevando-

se à categoria de cidade (município) do Rio Grande do Norte com o nome de 

São Miguel de Touros.  

O novo município teve que esperar o amadurecimento emancipatório e 

a transição diretrizes políticas do município de Touros para São Miguel de 

Touros até o ano de 1996, período que foi realizada a primeira eleição 

municipal para prefeito, vice-prefeito (Poder Executivo) e nove vereadores 

(Poder Legislativo), os quais tomaram posse no dia 01 de janeiro de 1997. 

O desmembrado do município de Touros foi uma consequência de uma 

demanda popular comandada por lideranças políticas e representantes do 

setor produtivo privado (locais e regionais), mas o novo nome da recente 

cidade não agradou aos moradores, ou seja, a denominação de São Miguel de 

Touros foi um descontentamento coletivo, pois um dos elementos da identidade 

cultural da antiga vila de pescadores, o substantivo próprio “Gostoso” que 
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depois assume função de adjetivo da cidade, não permaneceu no novo e 

recém-criado município potiguar. Em divisão territorial datada de 15-07-1997, o 

novo município foi constituído do distrito sede e distrito rurais.  

Nada nesse processo emancipatório foi tão simples como relatado em 

alguns livros de história e textos acadêmicos, o que se percebeu na construção 

desta pesquisa, especialmente, nas entrevistas realizadas, é que a população 

residente pressionou a força política local e lideranças estaduais para a 

viabilização de uma consulta pública junto aos moradores, visando à mudança 

do nome do município, ou seja, a alteração da denominação da cidade, 

retirando “de Touros” e acrescentando a palavra “Gostoso”; retornando, dessa 

forma, ao nome original: São Miguel do Gostoso, como era chamada desde a 

época que era uma pequena vila de pescadores do litoral potiguar. 

Alguns anos após as várias manifestações e ações coletivas da 

população local e das lideranças políticas e econômicas emergentes 

(integrantes da arena política, ainda em processo de construção), para 

realização e força de plebiscito ocorrido no dia 10 de novembro de 2000 cuja 

finalidade era a mudança do nome do município. Com resultado da consulta 

popular, o município voltou à denominação de São Miguel do Gostoso, pela Lei 

Estadual nº 7938, de 04 de maio de 2001 (ver Anexo II). Assim, permanecendo 

em divisão territorial datada de 2007, segundo dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). 

 Essa arena de conflitos políticos, interesses econômicos e de 

demandas sociais, resultou na emancipação política de São Miguel do Gostoso 

e, também sinalizou que a fragmentação dessa parte do território litorâneo 

potiguar viabilizou uma nova estrutura de poder regional e de novas estratégias 

socioculturais e políticas para o fortalecimento da economia local, uma 

condição sine qua non à reprodução do capital (representado pela pesca, 

agricultura, comércio e o turismo). 

Gomes (1997) comprovou por meio de tese doutoral que “tanto a 

gestão como a fragmentação do território são processos dialéticos, que 

produzem na sua essência as relações de poder”. Nesse sentido, a construção 

de um território é vista como um produto social, pois ao produzir ou reproduzir 
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esse território na perspectiva da fragmentação ou da gestão, também produz 

ou reproduz o poder e interesses. 

Segundo a pesquisadora, o poder é resultado de um conjunto de 

fatores que implica na interação de todas as forças envolvidas, da apropriação 

de todos os recursos disponíveis em um dado espaço, capital humano e 

material, da estrutura econômica, de elementos políticos, sociais e ideológicos 

pertinentes a uma determinada sociedade.  

Desse modo, as famílias Teixeira e Neri compõem o grupo político que 

detém o domínio econômico-financeiro e o capital intelectual no âmbito de São 

Miguel do Gostoso, elementos que foram de suma importância para o processo 

emancipatório do município e, sobretudo, para o surgimento de uma elite 

“hegemônica” que domina os principais meios de produção (imóveis, empresas 

do setor comercial e do segmento turístico e outras atividades 

correlacionadas), além do capital político local responsável pela dominação de 

mais de 20 anos a frente da gestão do Poder Executivo Municipal. 

O jornalista, escritor e empresário do setor turístico, filho do lugar, o Sr. 

Emanuel Neri, que lançou em 2013 o livro “Cabeças do Vento”, cujo título é 

uma menção aos personagens das Famílias Teixeira e Neri e de outros 

populares de São Miguel do Gostoso que fazem parte da história do lugar que 

vivem em um ambiente geográfico contemplado pela presença constante dos 

ventos alísios fortes vindos do Oceano Atlântico (são ventos úmidos presentes 

na zona tropical). A obra é de cunho afetivo fruto das memórias da matriarca da 

família, a Sra. Isabel Teixeira Neri, com depoimento dos 15 filhos, nascidos e 

criados no município. 

Sobre o processo inicial pós-emancipação política, Neri comenta: 

Em sua administração, principalmente nos primeiros quatro anos 
(1997-2000), João Wilson [Teixeira Neri] adotou medidas que 
mudaram a cara da cidade. Trouxe seu irmão, Gilson, engenheiro da 
Petrobrás que mora em Sergipe, para auxiliá-lo nesta tarefa. Os dois 
criaram regras de urbanismo, definindo alargamento e alinhamento de 
ruas, construíram praças e organizaram a orla marítima, com a 
retirada de barracos que há décadas estavam na praia (NERI, 2013, 
p. 60). 

 

 Assim, a Família Teixeira Neri que detinha uma porção considerável de 

terras e propriedades desde a época que São Miguel do Gostoso era distrito de 
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Touros, soma a essa condição social o domínio político e administrativo da 

cidade, revelando-se como a elite dominante no campo econômico, político e 

também intelectual, pois quase todos os irmãos, num total de 15 como já 

mencionado, filhos dos senhores Nilo Neri e Isabel Teixeira Neri, concluíram os 

estudos universitários.  

 Outros elementos presentes no processo de emancipação política, a 

estrutura de poder local, os conflitos e as demandas sociais e, sobretudo, o 

advento das novas atividades econômicas, com destaque para o turismo no 

município, serão aprofundados na terceira parte dessa tese com base nas 

narrativas dos diversos atores sociais entrevistados e consultados ao longo da 

construção desse trabalho, inclusive membros da Família Teixeira Neri na 

condição de gestores públicos e/ou agentes do mercado. 

 São Miguel do Gostoso que surge no contexto histórico como vila de 

pescadores com estilo de vida rural, foi reinventado mesmo antes de sua 

emancipação política, para atender aos interesses do capital, pelo viés da 

atividade turística inspirada pelo modelo de desenvolvimento turístico que 

impera no cenário mundial, embasado pelo processo de produção e consumo 

em massa. Para Sánchez (2010) se faz necessário desvendar de maneira 

amiúde a essência de processos e a intenção dos agentes que o operam, 

como relata a seguir: 

É preciso desvendar os processos de produção e de difusão desses 
modelos para encontrar seu sentido e sua natureza e, sobretudo, 
reconhecer com clareza um conjunto de agentes que o operam e que 
disputam sua condição dominante em diversas instâncias e escalas. 
Tais processos podem ser interpretados como contraditórios, com 
perdedores e ganhadores, como oportunidades-chave para um 
rearranjo das coalizões em torno de projetos de desenvolvimento 
para obter ganhos significativos em seu poder de classe. Em suas 
fissuras, também se apresentam com oportunidades para ampliar o 
debate, desnaturalizar visões dominantes e identifica a emergência 
de conflitos que desafiam os projetos e sua economia material e 
simbólica (SÁNCHEZ, 2010, p. 12-13). 
 
 

 Na visão de Sánchez (2010) os processos de produção são complexos 

e pautados em um conjunto de interesses, significados e poder. Nesse sentido, 

não é diferente em relação ao turismo em São Miguel do Gostoso, que como já 

mencionado, originou-se pela via do capital, antes mesmo desse lugar se 
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transformar em cidade, mas que a partir de tal fato, intensificou-se em escala 

global, uma inspiração para a transformação da cidade em mercadoria turística. 

 Ao criticar o processo de mercantilização das cidades, Sánchez reflete: 

A transformação das cidades em mercadorias vem indicar que o 
processo de mercantilização do espaço atinge outro patamar, produto 
do desenvolvimento do mundo da mercadoria, da realização do 
capitalismo e do processo de globalização em sua fase atual. A 
existência de um mercado de cidades, como um fenômeno recente, 
mostra a importância cada vez maior do espaço no capitalismo – a 
orientação estratégica para a conquista do espaço, que agora 
alcança cidades como um todo, postas em circulação num mercado 
mundial – evidencia a produção global do espaço social (SÁNCHEZ, 
2001, p. 33). 

  

 Nesse sentido, a conquista do espaço para a comercialização global é 

uma realidade em São Miguel do Gostoso, pois, por meio do turismo e de 

outras atividades comerciais a cidade vem se se estruturando como cidade-

mercadoria para garantir a dinâmica de reprodução capitalista, sendo liderada 

pelos grupos local de poder político e econômico. E como mercadoria, essa 

cidade para passar por um processo de renovação urbana, em que a política 

de marketing, as estratégias de promoção desse destino turístico, as 

representações sociais e os discursos governamentais são os principais 

elementos que contribuem para a criação da imagem, sendo estratégias 

baseadas na racionalidade para justificar a lógica econômica local. 

 Para Sánchez (2001, p. 33-34) o mercado mundial de cidades é 

movido por e, ao mesmo tempo, movimenta alguns outros mercados, dentre os 

quais, o mercado turístico, que consiste em fortes imbricações com o mercado 

de cidades e, quando apoiado nessa relação, constrói segmentações e grupos 

consumidores produtos, bens e serviços. 

 São muitas as interfaces contemporâneas que compõem a trama social 

e o tecido do núcleo urbanizado do referido município, o que faz com que o 

lugar seja repleto de singularidades socioculturais, políticas, ecológicas e 

econômicas. São Miguel do Gostoso, assim como os demais municípios 

brasileiros, especialmente, os de pequeno porte, possui histórias e 

personagens marcantes no cenário sociocultural e na formação identitária, 

revelando, assim, elementos típicos desse lugar. 
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 Uma das singularidades mais marcantes é a peculiar denominação, 

que leva o título de “Gostoso” no nome oficial do município, passando de um 

adjetivo gramatical para um substantivo próprio, corporificado por meio de 

identidade, da história e das memórias de um povo. “Gostoso” não foi apenas 

emancipado, politicamente, foi reinventado para atender aos interesses sociais, 

políticos, ideológicos e, sobretudo, econômicos, em que o turismo se apresenta 

como o principal vetor de desenvolvimento e crescimento econômico da região. 

  

1.4 Singularidades do lugar 

 

 São Miguel do Gostoso possui várias singularidades do ponto de vista 

histórico, cultural, social, econômico, político e ambiental, que não são 

“histórias de pescador”, mas revelam muito sobre os acontecimentos que 

contribuíram para o surgimento e a formação sociocultural do lugar e, 

consequentemente, da identidade cultural das pessoas que ali vivem. 

 A primeira singularidade é o nome da cidade, São Miguel do Gostoso, 

não propriamente por causa do santo católico, mas pelo substantivo “Gostoso” 

(status de nome próprio) que era um “apelido” de um personagem local muito 

conhecido, o Sr. Manoel, que teve acrescentado ao nome o “sobrenome” 

Gostoso. Anos depois, o Gostoso que surgiu como substantivo próprio 

transformou-se em adjetivo, agregando qualidade, prazer, satisfação e emoção 

a São Miguel do Gostoso, mesmo quando ainda era uma pequena vila de 

pescadores. 

 Assim, “Gostoso” foi incorporado ao nome do município e ao imaginário 

social dos moradores e visitantes. E foi partir dos anos de 1990, com a 

chegada ainda incipiente do turismo, que o nome “Gostoso” se transformou em 

sinônimo de belezas naturais, de “paraíso”, de um lugar com praias 

paradidáticas, de difícil acesso, reduto de esportes náuticos, tranquilidade e um 

povo alegre e hospitaleiro. 

 O gentílico de quem nasce em São Miguel do Gostoso é “Micaelense 

de Touros” segundo o IBGE e o IDEMA, mas a população nativa se denomina 

de “gostosenses”, ou, simplesmente, “gostosos”, como é mais comum entre os 
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residentes. Trata-se de mais um fato curioso, mas que se tornou uma das 

marcas desse importante destino turístico no cenário contemporâneo.  

 “Gostoso” é sinônimo para quase tudo na cidade, além de ser o 

gentílico extraoficial foi o nome dado ao primeiro meio de hospedagem da 

cidade, a Pousada do Gostoso, inaugurada no final da década de 1980; da 

mensagem de boas vindas e despedida aos visitantes (imagens 3 e 4); de 

restaurantes, eventos, passeios turísticos e outras atividades de lazer. 

 

Imagem 3: Pórtico de Entrada – mensagem de boas vindas 

 
                Fonte: www.oportalsaomigueldogostoso.com.br 

 
  Imagem 4: Pórtico de Saída – mensagem de despedida 

 
               Fonte: http://praqualquerlugar.com 
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 As imagens mencionadas refletem bem o clima turístico e de 

hospitalidade predominante na cidade, uma vez que, o turismo é a principal 

fonte de renda dos empresários locais e de muitos moradores que trabalham 

nessa atividade. 

 A Agência de Turismo Receptivo Gostoso Ecotur possui passeios 

temáticos voltados para o cicloturismo de natureza ecológica, cujos principais 

passeios são: “Gostoso”, “Gostosão”, “Gostosinho” e “Mais que Gostoso”. 

Existe um esforço dos agentes públicos e privados de São Miguel do Gostoso 

em fortalecer a identidade “Gostoso”, que já é concebida como o principal 

diferencial competitivo no campo do turismo. 

 Outra singularidade do lugar, que se pensa que seja a de maior 

relevância histórica, foi durante o período conhecido como Domínio Holandês 

no Brasil (1630-1654), em que exploradores de riquezas e colonizadores 

holandeses permaneceram no território brasileiro e, consequentemente, no 

litoral potiguar. 

 Com a finalidade de potencializar o domínio na Capitania do Rio 

Grande (Rio Grande do Norte), os holandeses aliaram-se aos índios Janduís, 

inimigos dos potiguares (aliados dos portugueses), e passaram a perseguir as 

comunidades portuguesas, realizando uma série de massacres, que ficaram na 

memória dessas comunidades, aumentando a rejeição, entre os habitantes da 

capitania, à presença holandesa (TRINDADE, 2010). 

 No Rio Grande do Norte, além da capital Natal, que passou a ser 

conhecida como “Nova Amsterdã”, outras cidades tiveram consequências da 

presença dos holandeses no território potiguar como Canguaretama e São 

Gonçalo do Amarante. Mas, o lugarejo chamado Reduto, em São Miguel do 

Gostoso, também fez parte dessa história, pois o território serviu como 

esconderijo para os holandeses durante os confrontos com os colonizadores 

portugueses, por isso a denominação de Reduto, conforme relato abaixo 

extraído do Inventário Turístico do município com base em informações 

cedidas pela Secretaria Municipal de Comunicação e Turismo: 

Desde 1654, com a expulsão dos holandeses de Touros, alguns 
holandeses decidiram não regressar para seu país de origem, 
refugiando-se nesta praia, fundando assim, um reduto. A formação da 
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comunidade se deu a beira da lagoa do Reduto, e a maior prova da 
passagem dos holandeses é a existência de pessoas de olhos claros 
e loiros (TAVEIRA, 2014). 

 

 Reduto foi um esconderijo estratégico para os “novos dominadores”, os 

holandeses, dada a localização geográfica que, de um lado se encontrava o 

mar e, o do outro, uma lagoa que foi batizada como Lagoa do Reduto. Nesse 

contexto, o Reduto foi um dos locais apropriados pelos holandeses para se 

esconderem e planejarem os ataques e demais ações contra os inimigos. 

 O Reduto é um distrito rural de São Miguel do Gostoso com cerca de 

300 moradores nativos, cuja principal atividade econômica é a pesca e 

agricultura, apesar de estar situado em uma rota turística que dá acesso à 

Praia do Tourinhos e à Praia do Marco. As mulheres dessa comunidade se 

especializaram na produção artesanal do labirinto (imagem 5), um tipo de 

bordado desenhado em tecidos de linho que é comercializado na região e 

vendido para os visitantes da cidade. 

 

                 Imagem 5: Produção artesanal do labirinto 

 
            Fonte: Acervo de Heldene Santos, 2012. 

  

 Para Cunha e Vieira (2009, p. 273) o termo “labirinto” se remete a algo 

complicado, confuso, tortuoso. Para as autoras, esse tipo de bordado “é 
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constituído por um conjunto de percursos intrincados, criados com a intenção 

de desorientar quem os percorre, ou seja, de difícil saída”.  

 O labirinto10 tem como principal característica o fio desfiado, 

preliminarmente, de um tecido que depois é trabalhado com a aplicação de 

agulha e linha de acordo com os motivos ou desenhos empregados na 

construção artesanal. O labirinto, que recebe esse nome pelo emaranhado dos 

pontos, é um bordado de fio cortado, distendido em uma grade ou em um 

bastidor, e em seguida, é preenchido, ou seja, recoberto de bordados 

confeccionados com agulha. Ele é um mix de bordado e renda de agulha, uma 

característica peculiar a esse tipo de artesanato (GIRÃO, 1983). 

 Segundo Maia (1980) a renda chegou a Portugal vinda da 

Itália, Flandres e França que, além de sofrer influência oriental, com as 

inúmeras viagens das frotas portuguesas, também durante muito tempo só foi 

confeccionada no âmbito dos conventos e utilizada para adornos em igrejas e 

paramentos sacerdotais. A diversificação desse tipo de bordado, auxiliado pela 

técnica de renda de agulha, deu origem, posteriormente, ao labirinto. 

Cunha e Vieira (2009, p. 261) relatam sobre como se deu a chegada ao 

Brasil da arte de confecção de renda: 

No século XIX, as rendas portuguesas ficaram conhecidas no mundo 
todo. Em 1747, foram publicados editais nas Ilhas dos Açores

11
, 

convocando famílias a estabelecerem-se no Brasil, assim, chegaram 
os comboios, e as famílias se espalharam pelo litoral e, mais tarde, 
pelo interior. Enquanto os homens se dedicavam principalmente à 
pesca e a pequenas lavouras, as mulheres se dedicavam aos 
bordados e rendas. De início, foram as casas de família e os colégios 
de religiosas que difundiram a renda de agulha no Brasil; mais tarde é 
que, para as mulheres das classes trabalhadoras, o trabalho com 
agulha, longe de representar apenas uma etapa das “prendas 
domésticas”, representou uma oportunidade de atender às 
necessidades de complementar a renda familiar. 

 
                                                 
10

Labirinto ou Crivo ou Contado: Para fazer a renda de labirinto ou crivo ou contado risca-se 
o desenho no tecido e em seguida, obedecendo ao desenho, desfia-o com auxílio de agulha, 
lâmina e tesoura, depois se coloca a peça numa grade de madeira e tece com agulha e linha. A 
técnica do labirinto permite a confecção de uma diversidade de gravuras, utilizando-se, apenas 
do entrelace conveniente de fios sobre uma trama têxtil em forma de tela (BASE CONCEITUAL 
DO ARTESANATO BRASILEIRO - PROGRAMA DO ARTESANATO BRASILEIRO, 2012). 
11

Os Açores - oficialmente, designados por Região Autónoma dos Açores, formam um 
arquipélago transcontinental e um território independente da República Portuguesa, localizados 
ao nordeste do Oceano Atlântico, sendo dotados de autonomia política e administrativa, 
legitimados no Estatuto Político-Administrativo dessa Região e é integrada à União Europeia. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Arquip%C3%A9lago
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Aut%C3%B3noma_de_Portugal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estatuto_Pol%C3%ADtico-Administrativo_da_Regi%C3%A3o_Aut%C3%B3noma_dos_A%C3%A7ores
https://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_Europeia
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 Os portugueses introduziram a técnica artesanal de confecções de 

bordado e renda e também do labirinto que é encontrado até os dias vigentes 

em cidades litorâneas do Brasil, como é o caso de São Miguel do Gostoso. 

Sobre a maneira e etapas da confecção artesanal do labirinto, apresenta-se a 

seguir um trecho de Seraine (1983): 

Começa-se o trabalho, colocando-se o pano na grade, ou seja, 
prendendo-o a esta por meio de fios grossos, que atravessam a 
ourela e vão envolver a madeira do suporte, como uma espiral 
desdobrada.  
 
Isso feito, desfia-se a fazenda retirando dela, em dois sentidos 
perpendiculares, os fios necessários à feitura da obra. 
 
A seguir, realiza-se o enchimento dos quadrículos abertos, operação 
que consiste em completá-los com o recheio resultante de sucessivas 
passagens de linhas, numa tarefa que lembra o ponto inglês.  
À medida, porém, que a artesão trabalha, vai criando por vezes, de 
improviso, novos desenhos, que fixa no tecido.  
 
Em fazendas finas é feito no contorno do desenho uma bainha, 
iniciando-se, depois, o labirinto propriamente dito.   
 
Os pontos principais são o cerzido, o torcido, o palhetão, o ponto-de-
melindre, o caseado ou perfilado e a bainha. Este último, como já 
disse, é o contorno do desenho e serve para evitar que, nos tecidos 
mais finos, fiquem desfiados com o corte do fio e sua retirada. A 
precaução é desnecessária nos tecidos mais espessos.  
 
Nestes, é usado o caseado ou perfilado, cuja execução se dá na 
terminação do bordado.  
 
O cerzido é a passagem da linha, substituindo os fios retirados e 
formando assim o desenho.  
 
Já o palhetão é o cerzido feito com fios mais grossos e brilhantes e 
que, por esse motivo, bastante se destaca. O melindre é outro tipo de 
cerzido executado de modo especial, muito se assemelhando a um 
ponto de renda-de-bilros, e que em Alagoas tem a mesma 
denominação.  
 
É o point quadrillé croisé, das rendas francesas. Terminado o 
enchimento que, na verdade, é o desenho que mais se destaca no 
conjunto e, na maioria das vezes, tem motivo floral, as partes do pano 
que tiveram seus fios retirados e não foram cerzidos, devem ser 
torcidos, e isso é feito em forma de crivo. 

 

 O autor supracitado desenvolveu essa narrativa destacando os 

procedimentos, etapas e técnicas da arte de confeccionar produtos com base 

no labirinto. Assim, o labirinto se tornou uma realidade no mercado de 

artesanato brasileiro e fonte de renda e criatividade de muitas famílias que 
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residem no litoral nordestino, sendo uma tradição que se passa de geração a 

geração. 

 Outra peculiaridade de São Miguel do Gostoso foi o período da II 

Guerra Mundial, em que a região também foi cenário para o trânsito contínuo 

de tropas brasileiras e aliadas. Nesse sentido, a praia mais urbanizada e 

central da cidade conhecido como Praia da Xêpa configura-se como outra 

singularidade de lugar. 

 No período compreendido entre 1943 e 1944, na época da Segunda 

Guerra Mundial, tropas do exército brasileiro se instalaram na vila para 

defender a orla brasileira. As refeições dessas tropas eram distribuídas na 

praia, sendo conhecida como a “hora da xêpa”. Os alimentos eram fartos e 

sempre era doada uma parte da comida à população.  

 Nos dias vigentes, esse espaço de lazer e entretenimento é 

frequentado por moradores e visitantes do Brasil e do Mundo, por possuir 

localização privilegiada, no centro da cidade e abrigar várias empresas do setor 

gastronômico e hoteleiro, além de um terminal turístico que serve de espaço de 

convivência (imagem 6) que compõe a paisagem e o conjunto urbanístico da 

Praia da Xêpa. 

     Imagem 6: Terminal Turístico Nilo Ribeiro Neri 

 
     Fonte: Inventário Turístico de São Miguel do Gostoso, 2014.                  

 

 A história e as curiosidades da Praia da Xêpa são contadas pelos 

nativos e profissionais do turismo de São Miguel do Gostoso, especialmente 
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pelas empresas especializadas em passeios e atividades socioculturais como o 

citytour. 

 São Miguel do Gostoso é um lugar emblemático, pela localização 

geográfica, como mencionado neste texto, situa-se na “esquina” do continente 

americano, juntamente com o município de Touros que também possui 

localização privilegiada para fins de navegação, abrigando um dos faróis mais 

altos e importantes do Brasil, o Farol do Calcanhar, com 62 metros de altura. 

 No entanto, São Miguel do Gostoso assim como Touros, além de estar 

situado na porção mais oriental do continente, contou com um projeto de 

urbanização e paisagismo, durante a primeira gestão pública do município, cujo 

prefeito era o Sr. João Wilson Teixeira Neri (1997-2000) que, segundo Emanuel 

Neri (2013) foram criadas regras de urbanismo que definiu o alargamento e 

alinhamentos das principais avenidas e ruas da cidade denominadas com 

nomes que remetem aos elementos marítimos: Arrecifes, Dourados, Ostras, 

Estrela do Mar, Algas, Búzios, Bagre Caia Coco, Pescada, Enseada das 

Baleias, Ariaco, Sufistas, Cavalo Marinho, Bijupira, Caravelas (são alguns 

exemplos). 

 Os nomes das ruas são uma singularidade de São Miguel do Gostoso, 

pois possuem nomes de elementos oriundos do mar, como mencionado, 

anteriormente. A definição dos nomes das ruas dessa nova cidade, recém-

emancipada contou com a colaboração do Sr. Leonardo Godoy, um pioneiro 

empresário do setor turístico regional que vem contribuindo com a expansão 

turística da cidade há mais de duas décadas, desde a viabilização do primeiro 

equipamento turístico local, a Pousada do Gostoso, que pertence a outro 

proprietário. Por ser um experiente navegador, o Sr. Leonardo Godoy 

colaborou com o batismo das ruas e com a sinalização turística da cidade por 

meio de placas indicativas (rústicas e coloridas) para orientar os visitantes do 

município. 
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 São Miguel do Gostoso possui uma moeda própria, o “Gostoso”12 

(figura 3), que confere ao município mais uma singularidade devido ao 

pioneirismo na implantação desse tipo de ação financeira no Rio Grande do 

Norte. 

         Figura 3: Notas de gostosos 

 
            Fonte: Banco Solidário do Gostoso                  

 

 Ao instituir uma moeda local em 2013, denominada de “Gostoso”, que 

possui cinco cédulas (50 centavos de real, 1, 2, 5 e 10 reais), conforme 

ilustrado na figura anterior - fruto de uma parceria entre a Universidade Federal 

da Bahia (UFBA) por meio do projeto intitulado de “Incubadora Tecnológica de 

Economia Solidária e Gestão do Desenvolvimento Territorial (ITES)” e o Banco 

Comunitário de Gostoso com sede instalada na comunidade da Tabua, zona 

rural do município, acerca de 12 km da sede – o município de São Miguel do 

Gostoso passou a contar com mais uma opção monetária, além do Real 

(moeda oficial do Brasil). 

 Para João Eudes Rodrigues, presidente da Associação de Mulheres, 

Jovens e Produtores de Tabua (AMJP): “a moeda tem valor agregado. A ideia é 

que os lojistas do município usem este dinheiro como complemento de renda, o 

                                                 
12

Os bancos comunitários criaram mais de 80 moedas alternativas ao real. Elas são 
reconhecidas pelo Banco Central do Brasil como complementares ao Real e usadas para 
estimular a economia local das comunidades. 
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que beneficiou funcionários, empregados e estimulou o nosso comércio”, e 

acrescentou “também temos um banco” (PORTAL G1RN, 2013). 

 A criação da moeda surgiu, também, na perspectiva de dinamizar a 

economia municipal, gerar um tipo desenvolvimento focado na base local e 

para atender as demandas financeiras dos agricultores da região. Vale 

salientar que, a maior parte dos estabelecimentos da cidade trabalham com as 

duas moedas oficiais em vigor no munícipio, o Real e o Gostoso, em que um 

Real equivale a um Gostoso.   

 Segundo entrevista de um agente de crédito local concedida à Revista 

Guajiru13 (Número 3, Dezembro de 2013), “o banco foi importante, pois deu 

identidade ao município, além de organização e protagonismo a comunidade 

da Tabua”. E complementa: “a moeda local valorizou nossa economia, pois de 

certa forma força o trabalhador a comprar produtos aqui”. 

 A moeda “Gostoso” confere ao município certo dinamismo financeiro e 

comercial, sendo mais uma alternativa para os comerciantes locais e de 

impulso à economia, especialmente, para os pequenos produtores agrícolas 

vinculados ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

(PRONAF) que comercializam produtos junto às feiras livres e aos 

empreendimentos varejistas do setor alimentício da cidade. 

 Uma singularidade de natureza ecológica em São Miguel do Gostoso 

diz respeito ao fato da orla ser um berçário para a reprodução e preservação 

das tartarugas marinhas, conhecidas como tartarugas-de-pente (Eretmochelys 

Imbricata). Nesse campo, a ONG AMJUS14 desenvolve atividades educativas 

junto à população residente e aos visitantes do município.  

 A reprodução das tartarugas (imagem 7) promove atratividade turística 

a São Miguel do Gostoso, pois durante o processo de nascimento dessa 

                                                 
13

A Revista Guajiru é uma produção da CDHEC (Coletivo de Direitos Humanos, Ecologia, 
Cultura e Cidadania) que possui uma tiragem mensal de 2.000 exemplares, aproximadamente. 
O CDHEC é uma ONG fundada em 2003 na cidade de Natal e que é transferida, legalmente 
para São Miguel do Gostoso, em 2007, funcionado no Espaço Tear (Ponto de Cultura) e em 
parceria com a Igreja Católica. 
14

 Associação de Meio Ambiente, Cultura e Justiça Social. Em 2014, a AMJUS contava com 
mais de 40 ninhos de tartarugas registrados e com as devidas medidas de proteção. Tudo 
devidamente autorizado pelo Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBio), órgão do 
Ministério do Meio Ambiente (MMA). 
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espécie marinha, curiosos nativos e visitantes se aglomeram em torno dos 

ninhos para presenciarem o “milagre da vida”. Consequentemente, projetos 

educacionais e ecológicos são necessários e imprescindíveis para a 

preservação da fauna marinha, em particular, das tartarugas ameaçadas de 

extinção. 

 Imagem 7: Nascimento de tartarugas-de-pente 

 
 Fonte: AMJUS, 2015.                  

 

 Segundo informações da AMJUS, “as tartarugas marinhas são 

espécies classificadas como ameaçadas de alto risco de extinção e o trabalho 

de preservação em São Miguel do Gostoso vem contribuir para a conservação 

das espécies, sendo a tartaruga-de-pente a mais ameaçada” (AMJUS, 2014). 

Em parceira com a gestão municipal da cidade e com agentes do setor 

produtivo local, a AMJUS vem desenvolvendo com muita seriedade o trabalho 

de preservação das tartarugas, sobretudo, no que diz respeito à orientação 

educativas da sociedade para garantir o respeito e a perpetuação desse 

exemplar da fauna marinha (imagem 8), subsequentemente. 
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              Imagem 8: Nascimento de tartarugas-de-pente 

 
                Fonte: AMJUS, 2015.                  

 

 As tartarugas estão sendo preservadas e vigiadas por vários atores 

sociais da cidade, mas é preciso maximizar as ações educativas e punitivas 

para aqueles que não respeitam às leis ambientais e a vida desses animais na 

orla de São Miguel do Gostoso. Frequentemente é comum testemunhar o 

trânsito de veículos na orla marítima, apesar de haver sinalização indicando 

que é proibida tal prática, uma verdadeira inconsciência ecológica (imagem 9), 

e também a falta de respeito e de fiscalização nas principais praias da região, 

principalmente na Praia de Tourinhos, afastada da sede e da Colônia de 

Pescadores que também desenvolve atividades de preservação possui 

competência legal para fiscalizar e orientar, e, por conseguinte, acionar outras 

entidades responsáveis (IBAMA, IDEMA, CAPITÂNIA DOS PORTOS). 

 As ações de preservação ambiental são capitaneadas em São Miguel 

do Gostoso, a maioria dessas por instituições não governamentais em parceria 

com os órgãos competentes e, especialmente, em parceria com a Colônia de 

Pescadores (Z-34), que de forma conjunta, desenvolvem atividades educativas 

de cunho ambiental para sensibilizar os moradores e visitantes da necessidade 

de salvaguardar a vida marinha naquela região. 
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    Imagem 9: Presença de veículos na Praia de Tourinhos  

 
       Fonte: TAVEIRA, M. S, 2014.      

 

 O flagrante captado pela imagem do trânsito de veículos (de luxo, 

nesse caso) é algo corriqueiro nas praias do litoral potiguar, especialmente nos 

trechos em que não há fiscalização. Esse desrespeito ao meio ambiente e a 

coletividade são reflexos do estilo de vida da “sociedade da aparência” focado 

no “ter” e não no “ser”, em que o mais importante são as práticas de ostentação 

do capital, seja no mundo real ou em ambientes virtuais sob o domínio da 

internet. 

Embora a preservação das tartarugas no litoral potiguar seja um 

desafio, São Miguel do Gostoso dar o exemplo que é possível mesmo diante 

de situação adversas, em sua maioria proporcionada pela ação humana. Não 

distante a essa lógica ambiental, uma singularidade que extrapola os limites 

territoriais de São Miguel do Gostoso, é a geração de energia eólica, que é 

recorrente e vem alçando patamares elevados no litoral nordestino, 

substancialmente na porção do litoral oriental potiguar. 

 A presença constante dos ventos alísios que desnudam o litoral de São 

Miguel do Gostoso é a responsável pela instalação de parques eólicos 

(imagem 10) de capital nacional e estrangeiro, atraindo grandes investimentos 
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e gerando efeitos economicamente viáveis e socialmente, insustentáveis em 

longo prazo. 

 

            Imagem 10: Parque de energia eólica em São Miguel do Gostoso 

 
  Fonte: Portal G1-RN, 2015. 

 

Segundo o Portal de Notícias G1/RN (janeiro, 2015), o “Rio Grande do 

Norte é responsável pela maior produção de energia eólica do Brasil, pouco 

mais de 30% do total”... E “possui 67 parques eólicos, que produzem 

comercialmente 1,79 gigawatts de energia”. Em relação a esse ponto de vista, 

concorda-se com a reportagem que o potencial natural para a produção desse 

tipo de energia (limpa e renovável) é extraordinário no espaço litorâneo 

potiguar (figura 4), apesar de problemas de logística (portos, estradas, 

transportes etc.) e de distribuição (infraestrutura e atraso na implantação de 

linhas de transmissão). 
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   Figura 4: Gráfico do ranking nacional das eólicas 

 

Vale ressaltar que, além da importância e o papel no mundo 

contemporâneo da produção e utilização da energia eólica, com destaque para 

o Rio Grande do Norte que possui a maior matriz estadual de geração de eólica 

nacional, segundo dados do Centro de Estratégias em Recursos Naturais e 

Energia (CERNE, 2014), conforme ilustrado na figura 4, a viabilização também 

é imbuída de paradoxos, pois a estrutura de um parque produtivo causa sérios 

impactos ambientais, essencialmente, na paisagem dos lugares com potencial 

turístico, como é o caso de São Miguel do Gostoso. 

Ainda que a figura 5 revele a importância da matriz estadual do RN de 

geração de energia eólica no cenário nacional, existe outro aspecto de 

natureza negativa, ou seja, o fluxo de trabalhadores de diversas regiões do 

país, estranhos às comunidades locais que imprimem outros hábitos e 

costumes sociais, muitas vezes, não respeitando o estilo de vida e as pessoas 

que vivem no entornos dos parques de energia eólica. Mas, não se pode negar 
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que o fluxo desses trabalhadores que chegam aos milhares, nos períodos de 

implantação desses parques, gera aquecimento econômico no setor imobiliário 

(pousadas, flats e locação de casas), no comércio local (mercadinhos, 

farmácias, padarias e etc.) e na prestação de serviços (bares e restaurantes, 

bancos, correios, oficinas de veículos, postos de gasolina, salões de beleza e 

muitos outros). 

 
Figura 5: O RN e a matriz estadual de geração de energia eólica nacional 

 
   Fonte: CERNE, 2014. 
 

Apesar da importância econômica e ambiental da matriz estadual de 

geração de energia eólica, as pesquisas realizadas no campo, o principal fator 

desagregador e que causa relevantes conflitos sociais é o alto índice de 

gravidez na adolescência, fruto de relações amorosas das moças nativas e dos 

trabalhadores das empresas de energia eólica que transitam na cidade, 

frequentemente. As crianças geradas nesse cenário dos ventos e da geração 

de riquezas são conhecidas como os “filhos dos ventos”, uma alusão que as 

psicólogas e assistentes sociais do município fazem a esse fenômeno 

sociocultural. Mas, esse tema será discutido com mais esmero na sexta secção 

dessa tese. 

 Na sequência, serão abordados dois temas, a saber: a) Configuração 

espacial e a apropriação turística do lugar e b) Políticas públicas e o 

desenvolvimento do turismo. Ambos são de total relevância para o 
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entendimento da construção social de São Miguel do Gostoso por meio da 

discussão sobre a configuração espacial e a apropriação turística do lugar, 

oriundas do processo histórico e de conflitos de interesses políticos, 

econômicos e ambientais, fundamentais para a intensificação da turistificação e 

para o surgimento do capital turístico desse destino de viagens. 
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Mar, misterioso mar 
Que vem do horizonte 
É o berço das sereias 
Lendário e fascinante 

 
 

Olha o canto da sereia 
Ialaó, oquê, ialoá 

Em noite de lua cheia 
Ouço a sereia cantar 

E o luar sorrindo 
Então se encanta 

Com as doces melodias 
Os madrigais vão despertar 

 
 

Ela mora no mar 
Ela brinca na areia 

No balanço das ondas 
A paz, ela semeia 

Ela mora no mar 
Ela brinca na areia 

No balanço das ondas 
A paz, ela semeia 

 
 

Toda a corte engalanada 
Transformando o mar em flor 

Vê o Império enamorado 
Chegar à morada do amor 

 
 

Lenda das Sereias: Vicente / Dionel / Veloso 
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SECÇÃO 02 - CONFIGURAÇÃO ESPACIAL E A APROPRIAÇÃO TURÍSTICA 

DO LUGAR 

 

 Nessa secção é apresentada a configuração espacial de São Miguel do 

Gostoso, diferenciais geográficos e a importância da ação dos ventos alísios na 

geomorfologia do lugar. A paisagem natural socialmente construída ganha 

lugar de destaque na construção do território e no imaginário turístico regional. 

Esse conjunto de elementos da natureza é promotor do aparecimento e 

expansão do turismo nesse local, mundialmente conhecido, como o lugar “onde 

o vento faz a curva”. 

 

2.1 A configuração espacial de São Miguel do Gostoso: “onde o vento faz 

a curva” 

 

A configuração espacial de São Miguel do Gostoso é desenhada pela 

ação dos ventos alísios e posição geográfica que influi nos demais elementos 

da geografia desse destino turístico e contribui para a formação ambiental e a 

geomorfologia do lugar. Nesse sentido, apresenta-se alguns aspectos e fatores 

necessários para a melhor compreensão das características físicas e espaciais 

dessa região litorânea do Rio Grande do Norte. 

 São Miguel do Gostoso (mapa 1) é um dos 167 municípios do Rio 

Grande do Norte e está localizado a 102 km da capital do Estado, na 

Mesorregião Leste Potiguar e Microrregião Litoral Nordeste, cuja área territorial 

total é de 343,750 km². Limita-se ao Norte com o Oceano Atlântico, ao Sul e 

Leste com o município de Touros e ao Oeste com os municípios potiguares de 

Pedra Grande e Parazinho (IDEMA, 2008). 
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Mapa 1: Localização da área de estudo 

 
Fonte: IBGE.                   

  

 Com uma localização privilegiada no litoral potiguar, região conhecida, 

popularmente como a “esquina do Brasil”, São Miguel do Gostoso possui as 

seguintes coordenadas geográficas: latitude = 5º 07’ 29” Sul e longitude = 35º 

38’ 21” Oeste. Tais coordenadas contribuem para a presença de ventos 

(alísios) fortes e contínuos nessa porção do litoral potiguar, o que tem 

contribuído de forma determinante para a prática de esportes náuticos e 

atividades de aventura nas praias desse município.  

 A força e a presença dos ventos motivaram a visitação dos primeiros 

esportistas e amantes de atividades de aventura junto à natureza, em São 

Miguel do Gostoso que tem como principal acesso a Rodovia Estadual RN 221 

(via de acesso que interliga a BR 101 à sede municipal de São Miguel do 

Gostoso). 

 Durante o ano o período de maior presença e ação dos ventos na 

região ocorre entre os meses de setembro e março, o que justifica a extensa 
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temporada de alta estação turística existente no município, que possui 

aproximadamente 06 meses de duração ao longo do ano. 

São Miguel do Gostoso se inseriu no turismo a partir dos anos de 1990 

como um novo “paraíso” turístico, paralelamente à Praia da Pipa15 (que se 

encontra na vanguarda do turismo potiguar como destino de sol e praia e de 

ecoturismo), cujos bens naturais (sol, praias, vegetação, paisagem e os ventos) 

formam o conjunto de atrativos apropriados pelo mercado para fins turísticos. A 

Praia de Tourinhos (imagem 11) revela um cenário paisagístico de beleza 

cênica, bucolismo e para práticas de atividades de lazer para turistas e 

residentes desse novo destino de turismo de sol e praia. 

 
             Imagem 11: Praia de Tourinhos 

 
   Fonte: Google Maps and Google Earth, 2014. 

 

 A Praia de Tourinhos é um dos espaços mais visitados de São Miguel 

do Gostoso para fins recreativos, especialmente para o banho e a 

contemplação da natureza. Conhecida pelo conjunto cênico e harmonioso ao 

meio ambiente comumente é denominada pelos turistas como um “paraíso” 

preservado para o descanso e a visitação. 

                                                 
15

Pipa apesar de ter ganhado mais projeção e estrutura turística depois dos anos de 1990, foi 
“descoberta” por surfistas na década de 1980 e nos anos de 1970 era um núcleo de segunda 
residência (lugar de veraneio). 
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 Paraíso é um termo usualmente utilizado pelos profissionais de 

marketing turístico para definir um determinado lugar com atributos naturais e 

culturais como um destino turístico a ser experimentado. Um mix de sonho, 

fantasias, desejos, realizações e novas descobertas fazem parte das 

publicidades aferidas à comercialização dos destinos turísticos por meio do mix 

de marketing. Para Kotler (1998, p. 97) o mix de marketing “é o conjunto de 

ferramentas que a empresa usa para atingir aos objetivos de marketing junto 

ao mercado-alvo”. 

 São Miguel do Gostoso deu início à atividade turística por meio do mix 

de marketing e de suas estratégias comerciais. Os primeiros visitantes que 

procuraram a região estavam em busca da tranquilidade, descanso e das 

belezas naturais. Posteriormente, a descoberta desses bens naturais da região 

(mar e ventos constantes), tornaram-se propícios para a prática de esportes de 

aventura como o kitesurf16 e o windsurf17. Assim, “Gostoso” começou a ganhar 

notoriedade nacional e internacional no segmento de esportes náuticos de 

aventura e despertou a atração de visitantes e esportistas de várias partes do 

mundo, o que ocasionou, em curto tempo, um boom turístico na cidade e novas 

configurações socioespaciais no destino. 

 No contexto das configurações socioespaciais, ambientais, políticas e 

econômicas de São Miguel do Gostoso são desenhadas por meio de fatores 

políticos-institucionais e capitalistas, que foram impulsionadas pelo processo 

pujante do mundo globalizado, que na visão de Carlos (1996, p. 15) a 

globalização 

materializa-se concretamente no lugar, aqui se lê/percebe/entende o 
mundo moderno em suas múltiplas dimensões, numa perspectiva 
mais ampla, o que significa dizer que no lugar se vive, se realiza o 
cotidiano e é aí que ganha expressão mundial. 
 

                                                 
16Junção de duas palavras inglesas: kite, que significa pipa e surf, que quer dizer navegar. Na 
prática, o kitesurfista utiliza uma prancha fixada aos pés e uma pipa inflável (semelhante a um 
parapente) possibilitando deslizar sobre a superfície da água e, ao mesmo tempo, alçar voos 
que se traduzem em movimentos singulares. Ou seja, o vento é o motor, e o grande fator de 
emoção do kitesurf. O cenário pode ser o mar, um rio, um lago, uma represa. (ABETA). 
17Ventos e ondas são os principais ingredientes dessa atividade que uniu a prancha do surf à 
vela do iatismo. No Brasil, a atividade começou a ser praticada no final dos anos 1970. 
(ABETA). 
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 Também compõe o cenário das configurações socioespaciais, a prática 

do windsurf (imagem 12) que estar entre as principais modalidades de esportes 

de aventura praticados no litoral do município, por moradores locais e, 

especialmente por turistas, com destaque para os estrangeiros que vêm ao 

Brasil, especificamente para experienciar esse tipo de esporte náutico no 

cenário de São Miguel do Gostoso. 

 

                Imagem 12: Praticante de Windsurf      

 
                   Fonte: Clube Kauli Seadi, 2014. 

 

 Os esportes de aventura que têm como pano de fundo além dos 

ventos, outros elementos da natureza como o sol e o mar, apresentam-se no 

contexto atual como uma verdadeira coqueluche para a atração de turistas 

nacionais e internacionais.  

 O Jornal Folha de São Paulo publicou na Revista Folha, em 06 de abril 

de 2006, uma reportagem que explicita com clareza a singularidade da 

localização de São Miguel do Gostoso, como se pode observar no fragmento 

textual extraído do Jornal: 

Gostoso, onde celular nem pega, fica exatamente na "esquina" do 
continente sul-americano, sentido oeste, conhecida como Ponta do 
Calcanhar, marco zero da BR-101, que começa no Rio Grande do 
Norte e termina 4.500 km depois, no Rio Grande do Sul. Seu litoral se 
alinha paralelamente à linha do Equador (REVISTA DA FOLHA, 
2006). 
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 O fragmento textual do Jornal Folha de São Paulo transmite para os 

leitores a ideia de um paraíso situado no Nordeste do Brasil, ressaltando a 

localização privilegiada e se refere ao local como “Gostoso”, como comumente 

é conhecido o município de São Miguel do Gostoso, junto à população 

residentes e visitantes nacionais e estrangeiros.  

 A reportagem do referido jornal que dedicou mais de duas laudas de 

texto para divulgar as “maravilhas” de São Miguel do Gostoso continua a 

descrição do potencial natural do lugar para fins turísticos: 

A posição geográfica favoreceu o desenho de suas praias. Tome 
como exemplo Tourinhos, uma enseada de águas claras e mornas, 
praticamente deserta, com uma duna gigante que "se aquietou", 
como dizem os filhos de Gostoso, petrificou-se há cerca de 2.000 
anos e se transformou num morro com cerca de 8 m de altura e vista 
deslumbrante. Tourinhos poderia figurar, tranquilamente, na lista das 
praias mais belas do Brasil, mas permanece praticamente deserta a 
maior parte do tempo, com exceção dos feriados prolongados... Onde 
quer que se esteja em Gostoso, bate uma brisa boa e constante a 
qualquer hora do dia ou da noite --afinal, é lá onde o vento faz a 
curva-, o que garante a festa dos adeptos dos esportes náuticos à 
vela (REVISTA DA FOLHA, 2006). 

 

 Independentemente das várias reportagens publicadas na mídia 

especializada em turismo, os amantes e praticantes dos esportes de aventura 

descobriram o potencial turístico de São Miguel do Gostoso ainda, nos anos de 

1980, intensificando a presença desses e de outros tipos de visitantes, a partir 

da década de 1990.  

 As atividades de esportes de aventura praticadas nas praias de São 

Miguel do Gostoso necessitam da ação dos ventos alísios como força motriz 

para a realização de diversas manobras “radicais” ou não, que são pertinentes 

a essa modalidade esportiva (imagem 13). Desse modo, o kitesurf assim como 

o windsurf, é o esporte náutico que mais atrai os visitantes à região, que vêm 

em busca de lazer, emoção e entretenimento junto à natureza. A adrenalina e a 

sensação de liberdade são potencializadas por esse tipo de esporte e traduz-se 

em elementos fundamentais para esse nicho de mercado, bem como, para os 

praticantes. 
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                     Imagem 13: Praticante de Kitesurf 

 
                     Fonte: Escola Gostoso de Instrução Esportiva, 2014.              
 

 A partir do ano de 2010 outras atividades de aventura também são 

praticadas com maior frequência pelos visitantes de São Miguel do Gostoso, 

como: Stand Up Paddle18, cicloturismo e trilhas ecológicas são alguns dos 

exemplos. As atividades têm influenciado o aumento do fluxo turístico 

diversificando a oferta de atividades desenvolvidas na natureza. 

 Porém, não foram os esportes náuticos os principais responsáveis pela 

chegada dos primeiros turistas a São Miguel do Gostoso e sim a paisagem que 

foi apropriada, historicamente para fins turísticos. No contexto paisagístico da 

região, a paisagem se posiciona no campo do simbólico, como o principal 

atrativo turístico local, contemplando elementos da natureza como: o mar, a 

geomorfologia, o clima, as cores e conteúdos concretos e subjetivos, além de 

abrigar um coqueiral que é uma das identidades da cultura praieira e da 

atividade econômica existente no lugar (plantio e colheita do coco, fruto dessa 

árvore de origem indefinida, que gera discussões geográficas e históricas entre 

os pesquisadores).  

 Portanto, pode-se dizer que o ponto de partida para apropriação do 

espaço para fins turísticos foi a paisagem, porém, ao ser apropriada e passar 

                                                 
18A chegada de novos equipamentos e técnicas de canoagem ao país tem proporcionado o 
surgimento de  novas atividades. O Stand Up Paddle, por exemplo, é uma atividade que 
mescla canoagem com surfe, em que o turista rema em pé em cima de uma prancha. Esta 
atividade tem atraído adeptos no país e pode ser praticada no mar, em lagos e rios de águas 
calmas. (ABETA). 
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ao longo dos anos pelo processo de turistificação, apresenta-se no contexto 

contemporâneo como um patrimônio histórico, social, político, ambiental, 

econômico e turístico. 

 

2.2 A paisagem como patrimônio turístico 

   

 A paisagem se apresenta no litoral de São Miguel do Gostoso como um 

patrimônio paisagístico e coletivo dos moradores, sendo alvo de especulações 

comerciais e de interesse turístico. Todavia, a relação paisagem-turismo é 

polêmica, muitas vezes conflitantes e tem sido objeto de estudo para cientistas 

das ciências humanas e sociais, na busca de uma melhor compreensão para 

essa relação. 

 Compreender, conceitualmente, o fenômeno turístico na perspectiva da 

cultura de consumo de massa, bem como os reflexos em relação à forma e ao 

conteúdo da paisagem, constitui um cenário paradoxal e complexo no contexto 

socioeconômico e ambiental do mundo contemporâneo. 

 O turismo é um fenômeno sociocultural da sociedade moderna e uma 

das novas atividades econômicas que emergiram na história do mundo de 

forma mais expressiva a partir do século XIX. Ele pode contribuir para o 

crescimento econômico, a preservação ambiental e o desenvolvimento social 

nas localidades receptoras de turistas dependendo do modelo e da concepção 

de desenvolvimento adotados. Todavia, o contrário também é uma prerrogativa 

fidedigna, pois, em muitos casos, o crescimento econômico se sobrepõe aos 

interesses do desenvolvimento social e endógeno, sendo pensado e 

estruturado de forma mais ampla e com princípios, prioritariamente 

mercantilistas, desprezando, assim, as premissas da coletividade, do bem-

estar e da justiça social. 

 Padilla (1992) propõe a discussão sobre a importância do turismo 

levando em consideração o contexto do México, e, expõe uma crítica à 

atividade turística como uma “indústria sem chaminés” e imprimindo um novo 

olhar para se pensar o turismo como fenômeno social contemporâneo, 
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essencialmente, necessário para a economia daquele país e do mundo. Para o 

pesquisador, o turismo é um fenômeno social 

que consiste no deslocamento voluntário e temporal de indivíduos ou 
grupos de pessoas que, fundamentalmente, por motivos de 
recreação, descanso, cultura ou saúde, transitam de seu local de 
residência habitual para outro, e que não exerça nenhuma atividade 
lucrativa nem remunerada, gerando múltiplas inter-relações de 
importância social, econômica e cultural (PADILLA, 1992, p.19) 

 

 O pensamento de Padilla colabora com as pesquisas dos estudiosos 

do campo do turismo das diversas áreas do conhecimento (geografia, 

sociologia, lazer, turismo, administração, economia e áreas conexas), pela 

dimensão inovadora ao pensar o turismo além das fronteiras dos princípios do 

mercado (produção e consumo). 

 Wahab (1977) discorre sobre os aspectos estruturais e operacionais do 

turismo internacional que se materializam por meio das inúmeras teorias e 

ações práticas da atividade turística no mundo, e, sobretudo, no campo das 

principais tendências de mercado desse setor. Ele define turismo como  

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

(WAHAB,1977, p. 26). 
 

 Padilla (1992) e Wahab (1977) concordam que o turismo é uma prática 

social em que as pessoas se deslocam para múltiplos fins desde que não seja 

para exercer uma atividade remunerada. Esse pensamento é um consenso na 

literatura especializada sobre o tema. Contudo, alguns estudos preferem seguir 

as orientações normativas e técnicas difundidas pela Organização Mundial do 

Turismo (OMT), cuja essência do turismo seria movida por uma poderosa 

“indústria” de serviços no campo de lazer e do entretenimento, em que os 

fatores econômicos são mais relevantes, globalmente, do que os elementos 

socioculturais pertinentes ao turismo. 
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 Nessa perspectiva, define-se turismo como um fenômeno sociocultural 

e uma atividade econômica moderna, responsável pela geração de riquezas 

financeiras, produção e reprodução de capital, processo de turistificação, 

oportunidades profissionais, vivências múltiplas de práticas de lazer e de 

experiências humanas complexas e enriquecedoras. 

 Com o desenvolvimento das pesquisas, o turismo ganhou mais 

relevância sociocultural, política e ambiental, ultrapassando os estereótipos 

estritamente econômicos. As mais recentes análises e estudos acerca do 

fenômeno turístico tratam a atividade turística inserida no Setor Terciário, mais 

precisamente no Setor de Serviços, negando desse modo qualquer 

aproximação com o Setor Secundário (industrial). 

 O turismo pensado como um fenômeno sociocultural e oriundo de uma 

prática histórica, socialmente construída, converge cada vez mais para o 

domínio do lazer e das relações socioculturais defendidas por inúmeros 

pesquisadores que dedicam estudos à análise do fenômeno turístico do 

mundo. O conceito de turismo é híbrido, multifacetado e complexo que, devido 

a esse terreno ser tão fértil e fecundo, ele seja de difícil compreensão e gerador 

de polêmicas, quer seja, no mundo da ciência, quer seja, na dimensão empírica 

do fenômeno. 

 Urry (1996) se propõe a construir uma sociologia do turismo com uma 

nova perspectiva, destacando que o turismo merece atenção não somente 

pelas características, mas também pelos elementos centrais (modalidade de 

lazer, movimento de pessoas, deslocamentos, produção, consumo, dentre 

outros elementos) a ele intrínsecos no contexto das constantes mudanças 

culturais da sociedade contemporânea. 

 Foram muitas as contribuições aos estudos do turismo desenvolvidas 

pelo referido autor, dentre elas, a formulação da definição do turismo na 

modernidade, compreendida como 

uma atividade de lazer, que pressupõe seu oposto, isto é, um 
trabalho regulamentado e organizado. Constitui uma manifestação de 
como o trabalho e o lazer são organizados, enquanto esferas 
separadas e regulamentadas da prática social, nas sociedades 
‘modernas’. Com efeito, agir como um turista é uma das 
características definidoras de ser ‘moderno’ e liga-se a grandes 
transformações do trabalho remunerado. É algo que passou a ser 
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organizado em determinados lugares e a ocorrer em períodos 
regularizados (URRY, 1996, p. 17). 

 

 O referido autor elucida questões pertinentes ao turismo como a 

concepção de lazer, trabalho, sazonalidade e, o olhar do turista em relação ao 

consumo, ao próprio agir e a inserção no cenário global, influenciada pelas 

mudanças culturais da sociedade. Tal contribuição é fundamental para a o 

diálogo teórico apresentado nessa tese sobre a aproximação entre turismo e 

paisagem. 

 Para Urry (1996) não existe um único olhar do turista em sim mesmo, 

pois ele varia de acordo com a sociedade, grupo social e o período histórico 

vivido. Os olhares são construídos pela via da diferenciação, uma vez que, as 

experiências são diferenciadas e plurais e, consistem, em um sistema de 

atividades e signos sociais que localizam determinadas práticas e experiências 

turísticas ou não turísticas (trabalho remunerado e atividades domésticas) do 

contexto sociocultural vivido pelo individuo. 

 Segundo o autor, o olhar do turista é direcionado para aspectos da 

paisagem do campo e da cidade, separados pelas experiências do cotidiano. 

Nesse sentido, o turista captura e recaptura apenas o que lhe é de interesse, 

no plano do visível, do concreto vivido, emoldurando aspectos aprisionados por 

meio de imagens (fotos, cartões-postais, vídeos...). O olhar deixa de ser real e 

significativo, para ser produto da atividade turística e de padrões sociais do 

mundo capitalista em que a forma aparente ganha mais significância do que o 

próprio conteúdo experimentado durante a experiência turística. 

 A paisagem tem sido ao longo de muitas décadas, uma categoria 

conceitual dispendiosa para os pesquisadores nos campos da arquitetura, 

ambientalismo e da geografia, mas foram os geógrafos que deram uma maior 

contribuição para o entendimento da paisagem no contexto das relações 

sociais e econômicas do mundo globalizado. 

 Enquanto o geógrafo percebe a paisagem como um dos elementos 

presentes no espaço, ou melhor, como uma noção do espaço (percepção 

pedagógica), o turista e o residente percebem a paisagem como objeto de 

contemplação, inspiração e embelezamento do lugar. 
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 Um dos principais geógrafos do mundo, o pesquisador e professor 

Milton Santos desenvolveu ao longo da vida estudos refinados sobre a teoria 

geográfica, tornando-se um dos principais nomes nesse campo do século XX. 

Para Santos a paisagem  

é o conjunto de elementos naturais e artificiais que fisicamente 
caracterizam uma área. A rigor, a paisagem é apenas a porção da 
configuração territorial que é possível abarcar com a visão... a 
paisagem é transtemporal, juntando objetos passados e presentes, 
uma construção transversal (1996, p. 83) 
 

 Santos (1999, p.83) expressa que a paisagem é “um conjunto de 

formas, que, num dado momento, exprimem as heranças que representam as 

sucessivas relações localizadas entre homem e natureza. O espaço é 

composto por essas formas mais a vida que as anima." O autor prossegue, 

diferenciando espaço de paisagem, pois segundo ele: 

o espaço, uno e múltiplo, por suas diversas parcelas, e através do 
seu uso, é um conjunto de mercadorias, cujo valor individual é função 
de valor que a sociedade, em um dado momento, atribui a cada 
pedaço da matéria, isto é, cada fração da paisagem (SANTOS, 1999, 
p. 83). 
 

 A paisagem possui natureza concreta, composta por objetos reais 

concretos (passados e presentes), nesse sentido, ela é relativamente mutável, 

uma construção transversal (sistema material). E o espaço é sempre presente, 

único e que se transforma, permanentemente (sistema de valores) (SANTOS, 

1999). Para o autor, A paisagem existe por meio de formas e são criadas em 

dados momentos históricos, mas coexistem no momento atual. No espaço, as 

formas que compõem a paisagem preenchem, no momento vigente, uma 

função atual, para responder aos anseios da sociedade atual. 

 Segundo Santos (1999) a relação espaço e paisagem é real e estar 

posta, mas não está fechada. Ela é mutante, e, é necessário aprofundar os 

estudos para se entender as nuances e conteúdos que compõem cada uma 

dessas categorias geográficas. O espaço é, essencialmente, uma categoria 

analítica, geográfica, filosófica e social, que se materializa por meio de 

territórios, lugares e paisagens. 

 Nesse sentido, entende-se que a paisagem é repleta de conteúdo 

histórico e socialmente construído, sendo um processo advindo da relação 
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sociedade-natureza e natureza-sociedade, que consiste em conexões de 

saberes (socioculturais e técnico-científico-informacionais), bem como da 

dinâmica real incorporada nos diferentes cenários e contextos que compõem a 

paisagem e que também são expressões da mesma. 

 A paisagem é um mosaico formado por elementos geográficos e por 

um conjunto de conteúdos socioculturais presentes em determinada realidade 

espacial e temporal, que abrange dimensões físico-biológicas e históricas na 

composição, refletindo-se, assim por meio de propriedades múltiplas e 

complexas com referências visuais à captação do olhar humano. 

 Yázigi (2001) faz crítica à forma que se desenvolve o turismo de 

massa, sobretudo no litoral, cuja tendência globalizada imprime aos lugares a 

mesma lógica, um padrão de serviços e de experiências, menosprezando as 

riquezas e singularidades dos destinos turísticos, a alma de cada lugar visitado. 

Para ele, a paisagem também faz parte da identidade do lugar. 

 Para o referido autor, é preciso considerar uma multiplicidade de 

formas e tempos presentes na paisagem, cuja geomorfologia, vegetação, 

clima, hidrografia, arquitetura, publicidade e outros fatores paisagísticos 

possuem tempo e dinâmica própria, aferindo certa complexidade para o 

entendimento amplo do sentido de paisagem (YÁZIGI, 2001). 

 Nessa direção, Cruz (2001) assim como Yázigi (2001) desenvolvem 

trabalhos no campo do turismo e contribuem para o conceito de paisagem na 

mesma linha abordada pelos autores mencionados que discutem esse tema. 

Para a autora, a paisagem possui uma fixidez espacial, resultado da fixidez do 

espaço, ou seja, das formas-objetos que definem a existência. A paisagem é o 

elemento central da construção social das práticas turísticas, ela incorpora o 

espaço e também é contida por ele. Para a autora, a paisagem não muda de 

lugar, mas muda, frequentemente, de significado, e quando é alimentada de 

significado, a paisagem forma o espaço (CRUZ, 2001). 

 A paisagem é compreendida pelo setor imobiliário como um dos 

principais diferenciais no que diz respeito à atração de investimentos privados 

de toda natureza. Quer seja pela pujança do avanço do fenômeno de segunda 

residência no Brasil, especialmente no litoral nordestino, quer seja pela 
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importância econômica da paisagem no domínio do sistema capitalista. Sendo 

assim, esse setor foi um dos principais beneficiados e responsável pela grande 

oferta junto ao mercado de equipamentos de residência e/ou lazer, sobretudo, 

para fins turísticos, em que a paisagem assume valor comercial nas relações 

capitalistas de produção e consumo. 

 Sobre a questão da segunda residência no território potiguar, cujo 

crescimento se deu nas últimas décadas do século XX no litoral potiguar, 

gerando uma série de impactos ambientais, inclusive na paisagem, Fonseca & 

Lima (2012) alertam: 

Na percepção dos maiores impactos causados pela proliferação da 
segunda-residência, prevalecem os impactos ambientais, uma vez 
que o meio ambiente passa a ser descaracterizado pelo processo de 
ocupação e construção de edificações e a qualidade ambiental da 
destinação fica comprometida. Tal construção torna-se mais relevante 
tendo em vista que a base do produto turístico local são os atrativos 
turísticos (FONSECA & LIMA, 2012, p. 68). 

 

 Nesse sentido, segundo as autoras, os atrativos turísticos são os mais 

prejudicados no conjunto dos impactos ambientais otimizados pelo imobiliário 

turístico, sendo que a paisagem é um bem natural em constante transformação 

e um dos principais ingredientes para fins de comércio e expansão turística do 

setor imobiliário no cenário litorâneo do Brasil e, principalmente, do Nordeste.  

 Para Silva (2012) a degradação socioambiental e paisagística do litoral, 

entre outros aspectos negativos, é: 

do mesmo modo uma consequência da ausência do poder público no 
gerenciamento do uso e ocupação da orla, implicando perdas 
econômicas e sociais... A ocupação de área de dunas, o 
desmatamento de trechos de mata nativa e a depredação dos 
mangues e lagoas são algumas das implicações da ocupação 
irregular e abusiva do litoral, pelo turismo (SILVA, 2012, p. 88). 
 

 Silva & Ferreira (2012, p. 135) salientam que o “transbordamento19 do 

capital privado oriundo do imobiliário-turístico no Brasil é revelado pela 

                                                 
19

A expressão transbordamento adotada pelos autores, refere-se ao capital financeiro que 
deixou de ser investido em países como Portugal e Espanha, para ser direcionado ao setor 
imobiliário brasileiro, antes da crise econômica mundial de 2008. Naquele contexto, o Brasil por 
possuir condições atrativas para a produção e reprodução do capital, pelo viés de 
investimentos inspirados pela expansão do imobiliário-turístico, dada sua extensa faixa 
litorânea, especialmente, na Região Nordeste; proximidade da Europa; vasta oferta de bens e 
serviços imobiliários; e, pelos preços serem mais convidativos (menores custos de 
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intensidade dos investimentos provenientes dos países europeus no segmento, 

especialmente, na região Nordeste”. Para eles, isso se deve ao fato do país 

possuir extensas faixas litorâneas, ainda, disponíveis e, devido à proximidade 

do continente europeu.  

 Coriolano & Sampaio (2012, p. 209) também analisam a questão do 

imobiliário turístico sob á ótica da prática do veraneio e da atividade turística 

que, na visão de ambas, o consumo turístico é o  

responsável pela intensificação das dinâmicas do mercado imobiliário, 
o que enseja aumento progressivo de demanda da sociedade por 
lugares diferenciados, e fortes reestruturações espaciais vinculadas à 
especulação imobiliária. 
 

 Sendo assim, a especulação imobiliária que se desenvolveu nas 

décadas de 1990 e 2000, sobretudo na faixa litorânea nordestina, impulsionou 

de forma agressiva o mercado imobiliário na região, motivada pelo segmento 

turístico e pela valorização do lazer para temporadas de férias e/ou veraneio. 

Nessa perspectiva, o capital proveniente do imobiliário-turístico assume papel 

relevante no crescimento econômico, gerando, também, distorções em relação 

ao meio ambiente e conflitos de ordem social, revelando, assim, novas 

paisagens no cenário imobiliário de cada espaço apropriado para a produção 

do consumo turístico. 

 Luchiari (1999) é uma pesquisadora que desenvolve uma análise 

consistente sobre o processo de urbanização impulsionado pela dinâmica do 

turismo e o fenômeno de segunda residência naquele litoral que, de acordo 

com essa visão, construiu um trabalho sobre as categorias de análise no 

campo da geografia, com destaque para o conceito de lugar. No entanto, não 

desprezou a importância da paisagem no mundo contemporâneo para fins 

turísticos, conforme comentário a seguir: 

A paisagem, além da materialidade, é a referência perceptiva do 
indivíduo que, num golpe de vista, a toma para si. Ele organiza seus 
dados sensoriais para dar sentido ao mundo que vê. Assim, à 
paisagem somam-se as cores, os odores, o cheiro e o vazio, o úmido 
e o árido, o som e o silencio. Se a paisagem é única, a visão que 
temos dela depende de cada um, pois para apreendê-la cada 
indivíduo seleciona de forma diferente os seus canais perceptivos. 
Também a representação das paisagens pelo imaginário coletivo é no 

                                                                                                                                               
investimentos, de aquisição e venda de imóveis, comparando-se ao cenário europeu) (SILVA e 
FERREIRA, 2012). 
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espaço e no tempo, seletiva. Não são as paisagem que se revelam. É 
a sociedade que valoriza, inventa, elege ou condena as paisagens do 
seu tempo. (LUCHIARI, 1999, p.67) 

 

 Corrobora-se com a autora, ao compreender que o turismo é uma 

necessidade social que cria, recria, transforma e comercializa paisagens como 

objeto de desejo, fantasia e consumo incondicional. Nesse cenário, São Miguel 

do Gostoso se insere como objeto de desejo e consumo por meio das belezas 

naturais, da paisagem exuberante com coqueiral peculiar (imagem 14), 

desenho geomorfológico e harmonia com a presença dos ventos alísios, 

embora, já impactada pela ação do homem em prol do crescimento econômico 

local. 

                Imagem 14: Vista panorâmica da Praia do Cardeiro 

 
                   Fonte: Clube Kauli Seadi, 2013. 

 
 A paisagem, considerada também a porção visível do espaço, é o 

cartão de visita de um lugar, especialmente ao tratar-se de um destino turístico 

de fama internacional, como é o caso de São Miguel do Gostoso. A paisagem 

foi e ainda coloca-se como determinante para a inserção desse destino de 

viagem no mercado turístico, conforme percebido, anteriormente, na imagem 

que retrata a vista panorâmica da Praia do Cardeiro e da lagoa que leva esse 

mesmo nome. Mas, a paisagem de São Miguel do Gostoso não seria a mesma 

sem a existência do mar, sem a presença dos ventos fortes que sopram do 

Oceano Atlântico para encontrar o continente e desenhar o relevo e a 

geomorfologia desse lugar.  
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 O significado sociocultural que o mar exerce sobre a vida humana é 

milenar, seja para fins de trabalho, sobrevivência, conflitos militares, atividades 

terapêuticas e, nos últimos séculos, para o uso do lazer e do turismo. A seguir, 

o mar será abordado como elemento sociocultural de trabalho e lazer e, em 

especial, para as atividades vinculadas ao turismo.  

 

2.3 O mar como elemento sociocultural de trabalho e lazer 

 

 O mar, ao longo da construção da história da humanidade, foi 

apropriado para as atividades produtivas do homem em todos os períodos 

históricos e por todas as civilizações conhecidas. Nesse percurso, o mar 

proporcionou experiências e técnicas múltiplas de navegação (da rudimentar a 

mais sofisticada em termos de emprego de tecnologias), foi e é fonte de 

alimento para o homem contemporâneo por meio da atividade pesqueira 

(artesanal e industrial), para fins terapêuticos (saúde e estética), espaço de 

crenças religiosas e culto às divindades, cenário de guerras militares e, para 

muitos povos, também, serviu de opção para a realização de atividades 

recreativo-lúdicas. 

 Contudo, é a partir do século XVIII que o mar assume novas 

funcionalidades, destinando, também e de forma mais contundente, às 

atividades de lazer e, por conseguinte, ao turismo. O mar passa a fazer parte 

imprescindível do estilo de vida do homem moderno e contemporâneo, com 

destaque para o mundo ocidental, em que as atividades de vilegiatura, lazer, 

turismo, esporte e entretenimento possuem significados culturais que fazem 

parte do imaginário social das pessoas e dos ritos. 

 No portfólio dos novos usos do mar, o lazer ganhou espaço e projeção 

no século XX, embora o tempo social para o homem desfrutar de momentos de 

lazer tenha como marco histórico a Revolução Industrial ocorrida na Europa 

(século XVIII), caracterizado por um período conflituoso entre a classe 

Burguesa e o Proletariado pois, enquanto a burguesia, dona dos meios de 

produção se beneficiava com as riquezas geradas no campo do trabalho; o 
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proletariado (classe trabalhadora) reivindicava por mais “tempo livre” para o 

direito ao descanso e ao lazer.  

 O conceito de tempo livre é utilizado pelos estudiosos do lazer que 

qualificam esse tempo como livre de desobrigações em relação ao trabalho e 

aos afazeres domésticos, sendo destinado à realização de atividades ligadas 

ao lazer, à criatividade e ao ócio. 

 Dantas (2010, p. 11) defende “que os modos de vida ocidentais, levam 

os brasileiros a descobrir os novos usos do mar”. E complementa: “o túnel que 

abre as praias de Copacabana aos cariocas, no final século XIX, implica o 

início de tal processo”. Para o autor, nessa época não havia banhos nas praias 

de Fortaleza embora existisse uma frequentação para fins de saúde. A atração 

pelo mar se dá entre as duas grandes guerras mundiais. E a visitação às praias 

do Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Natal e Fortaleza, tornou-se mais 

frequente e se massificou nos anos subsequentes ao Pós-Guerra. 

 A expressiva influência do turismo de balneário praticado nos países 

desenvolvidos, o que deu origem ao turismo de massa em meados do século 

XIX e expandido para outras regiões do mundo a partir do século XX, 

promoveu a construção de uma infraestrutura litorânea no território brasileiro 

para o uso do mar, quer tenha sido para o fenômeno de segunda residência ou 

para fins terapêuticos. Nesse período, as praias que foram urbanizadas e 

equipadas de serviços para atender às demandas dos visitantes e residentes 

foram Copacabana (Rio de Janeiro), Iracema (Fortaleza), Boa Viagem (Recife). 

Esses novos espaços urbanos foram muito valorizados, especialmente devido 

à infraestrutura recebida na época e pela presença das elites locais que 

passaram a residir nessas praias e utilizar o mar com fins terapêuticos 

(DANTAS, 2010).   

 Dumazedier (1973) foi um dos defensores da construção de uma teoria 

do lazer, cuja essência do trabalho estar alicerçada na conquista do “tempo 

livre” pelo homem moderno (séculos XVIII e XIX) e nos conteúdos culturais do 

lazer. Para esse autor, o lazer é um conjunto de ocupações destinadas às 

atividades relacionadas ao descanso, à diversão e ao desenvolvimento, as 

quais os indivíduos podem se entregar de livre e espontânea vontade. 
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 A praia como espaço social para uso do lazer e fins turísticos ganha 

mais projeção no cenário tropical, cuja presença da luz e do calor do sol são 

elementos da natureza com forte apelo comercial na sociedade 

contemporânea. Para Machado (2000, p. 213), “à medida que a praia começa a 

ser frequentada na altura do dia em que o “quente” se sobrepõe ao “frio”, 

chega-se mais tarde à praia, permanece-se mais tempo e desenvolve-se outras 

atividades além do banho de mar”. E continua a reflexão, dizendo que a praia é 

cada vez mais incorporada aos ritos sociais como um espaço de alegria, 

convívio e lazer que, progressivamente, assume um caráter de espaço público 

por excelência. 

 É no domínio do lazer que surge o turismo moderno nos moldes 

contemporâneos, uma vez que, o turismo é uma modalidade ou uma forma ou 

uma expressão do lazer e que compõe um dos interesses culturais do lazer 

(artístico, manual, físico-desportivo, intelectual e social). Sobre esses 

interesses, Dumazedier (1974, p. 101) esclarece que o “interesse artístico se 

caracteriza por todas as manifestações de arte, como teatro, cinema e artes 

plásticas”; o “manual, por tudo aquilo ligado à manipulação e à transformação 

de elementos da natureza”; os “físico-desportivos, às atividades esportivas em 

geral ligadas ao corpo”; as “atividades ligadas à ciência, à informação e ao 

conhecimento dizem respeito ao interesse de ordem intelectual”; já as 

“atividades que objetivam a sociabilização se ligam ao de ordem social”. 

Cumpre ressaltar que, ocorre uma interligação deste com os demais tipos de 

interesse. 

  Camargo (2003, p. 18) inseriu na discussão o interesse turístico que, 

na visão do autor: “direcionam-se a viagens e a tudo que implique mudança do 

cotidiano”. O interesse turístico não foi contemplado nos estudos de 

Dumazedier, ficando a cargo dos discípulos brasileiros se debruçarem sobre o 

tema. 

 O interesse turístico também pode ser compreendido como um dos 

elementos responsáveis ou que contribui para a apropriação de cenários para o 

desenvolvimento da atividade turística no campo dos negócios e na construção 

de territórios turísticos. 
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 Nesse contexto, em que o lazer se tornou uma conquista social, 

historicamente construída, surgem novas atividades comerciais (modernas) 

voltadas para o mar como as práticas desportivas e o turismo. No caso do 

turismo, o mar também é apropriado para atender aos desejos de consumo dos 

turistas, na viabilização de viagens em cruzeiros marítimos, na construção de 

meios de hospedagem voltados para o lazer como é o caso dos resorts20, na 

oferta de parques de entretenimento e nas últimas décadas com o 

desenvolvimento dos esportes de aventura realizados no meio aquático, ou 

seja, o turismo de aventura, turismo de mergulho e turismo náutico (com foco 

na natureza). 

 O turismo de aventura para o Ministério do Turismo “compreende os 

movimentos turísticos decorrentes da prática de atividades de caráter 

recreativo e não competitivo”. A Associação Brasileira de Normas Técnica 

(ABNT) por meio da NBR21 15500/2007 define atividades de aventuras como 

aquelas oferecidas de forma comercial, que tenham ao mesmo tempo o 

princípio recreativo e envolvam riscos avaliados, controlados e assumidos 

pelos praticantes (esportistas e turistas), bem como pelas empresas 

especializadas no segmento que ofertam serviços dessa natureza. Assim como 

os demais segmentos, o turismo se especializa orientado pelas demandas do 

mercado para atender às necessidades do lazer da modernidade. 

 O turismo de aventura é o principal segmento desse mercado em São 

Miguel do Gostoso, sendo responsável pela atração de visitantes nacionais e 

estrangeiros que buscam praticar esportes de aventura de natureza náutica em 

diversos períodos ao longo do ano.  

 A apropriação do mar para fins de lazer e turismo, sobretudo, do litoral, 

originam-se territórios turísticos, construídos a partir de relações de poder e 

forças políticas e econômicas, especialmente. Sendo assim, se faz necessário 

                                                 
20

Resort é um meio de hospedagem com infraestrutura de lazer e entretenimento que dispõe 
de serviços de estética, atividades físicas, recreação e convívio com a natureza no próprio 
empreendimento. (SISTEMA BRASILEIRO DE CLASSIFICAÇÃO DE MEIO DE 
HOSPEDAGEM, MINISTÉRIO DO TURISMO, 2010). 
21

NBR é uma abreviação adotada pela ABNT em que: N = Norma e BR = Brasileira (Norma 
Brasileira). 
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compreender com mais profundidade as consequências dessa apropriação na 

construção do território turístico do destino São Miguel do Gostoso. 

  

2.4 Apropriação do litoral e a construção do território turístico 

 

 São Miguel do Gostoso desde a emancipação política, estrutura-se 

para atender à demanda turística com uma oferta qualificada de serviços e 

atrações turísticas como meio de hospedagem, empresas do ramo de 

alimentação, entretenimento noturno, passeios turísticos e serviços 

complementares de apoio ao turista.  

 Dentre os serviços que são oferecidos com alto grau de 

profissionalismo e qualidade em São Miguel do Gostoso estão os de instrutoria 

desportiva, que são ofertados pelas escolas especializadas em esporte de 

aventura sediadas na cidade (ver imagem 15). Essas empresas promovem 

cursos e ensinam as principais técnicas para a prática dos esportes náuticos e, 

ainda, participam de ações socioambientais junto à população residente, 

oferecendo cursos gratuitos e equipamentos esportivos para a vivência dessas 

atividades nas praias do município. Muitos dos jovens que aprendem esses 

esportes são contratados pelas empresas, recebem certificação e treinamento 

adequado para atuarem como instrutores e repassarem o que aprenderam 

para os turistas e consumidores em geral dos serviços oferecidos. 

 

Imagem 15: Equipe de instrutores de esportes de aventura 

 
                       Fonte: Google Maps and Google Earth, 2014. 
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 Infraestruturas básica e turística são componentes imprescindíveis para 

o desenvolvimento organizado e competitivo do setor turístico nos destinos de 

viagens. Portanto, São Miguel do Gostoso por depender diretamente das 

divisas geradas pela atividade turística local, esforça-se por meio de ações 

públicas, conciliar as demandas sociais da população residente com as 

demandas que fazem parte do mercado turístico que está cada vez mais 

exigente e ávido por excelência na prestação de serviços turísticos e públicos 

de qualidade. 

 O município possui, de acordo com o Inventário Turístico 2014, 84 

meios de hospedagem formais e alternativos (flats, chalés, albergues e casas 

para temporada), totalizando 394 UH (Unidades Habitacionais) e 911 leitos 

diários para o consumo turístico. 

 Em relação ao setor gastronômico, São Miguel do Gostoso oferece aos 

visitantes uma diversidade de pratos (culinária regional, internacional e 

especializada em frutos do mar), conta com cerca de 40 restaurantes, além de 

bares, lanchonetes e similares, cuja oferta chega a 1.416 assentos, 

aproximadamente, para os comensais que podem ser atendidos, diariamente, 

nessas empresas de Alimentos e Bebidas (A&B). 

 Para enfatizar o período em que iniciou a atividade turística em São 

Miguel do Gostoso, apresenta-se no município o número de empresas 

especializadas em turismo (gráfico 1) existente em cada década, a partir de 

1980.  

    Gráfico 1: Abertura de empresas turísticas entre as décadas de 1980, 1990, 
2000 e 2010 em São Miguel do Gostoso 
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                Fonte: Inventário Turístico de São Miguel do Gostoso, 2014. 
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 Como ilustrado no gráfico 01, um total de 63 empresas surgiu 

gradativamente em São Miguel do Gostoso com o objetivo de atuarem na 

oferta de serviços turísticos, sobretudo, a partir dos anos 2000, período que 

deu início à criação de novos negócios turísticos. Ainda, de acordo com a 

pesquisa, a maioria dos negócios gerados é voltada para o setor de 

hospedagem.  

A primeira empresa turística inaugurada em São Miguel do Gostoso, no 

final de década de 1980, como mostra o gráfico 01, foi a “Pousada do 

Gostoso”, um empreendimento de hospedagem construído para atender os 

visitantes e as demandas do mercado turístico local, de forma elementar e 

pioneira. Essa ação empreendedora é vista como um marco do turismo local, 

um ponto de partida para a estruturação da cidade como destino turístico anos 

depois. 

 O crescimento expressivo de abertura de novos negócios turísticos a 

partir dos anos 2000 foi impulsionado, de forma determinante, pela obra de 

prolongamento da BR101 Norte, concluída no ano de 1998, ligando os 

municípios de Natal a Touros22. Esse empreendimento de infraestrutura se 

configura até os dias correntes, como a principal via de acesso ao município de 

São Miguel do Gostoso, o que possibilitou a atração de mais investimentos 

públicos e privados e, especialmente, o incremento e aumento do fluxo turístico 

do destino. 

 O gráfico 2 explicita a evolução de abertura de empreendimentos do 

setor de hospedagem, com destaque para as empresas do tipo Pousada, que 

segundo o Inventário Turístico de São Miguel do Gostoso (2014), totalizou 32 

negócios especializados nesse setor. 

 

 

 

                                                 
22

A implantação do trecho da Rodovia BR 101 Natal/Touros, foi viabilizada em 1998, quando o 
programa PRODETUR-RN, estava em pleno processo de implantação, o que proporcionou, 
junto com os demais investimentos que aconteceram simultaneamente, como a implantação da 
Rota do Sol, no litoral Sul, um grande impulso na atividade turística em toda a região que 
compõem o litoral leste do Estado (RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PRODETUR-RN I, 
PDITS). 
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Gráfico 2: São Miguel do Gostoso - Número de Meios de Hospedagem 
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       Fonte: Inventário Turístico de São Miguel do Gostoso, 2014. 

 

 Como observado no gráfico 2, existe apenas uma empresa do setor de 

hospedagem na década de 1980, que se trata da Pousada do Gostoso, 

primeiro empreendimento turístico de São Miguel do Gostoso, construído antes 

do prolongamento da BR101 Norte e das ações do PRODETUR RN, que 

promoveram mais infraestrutura urbana para o fomento da atividade turística a 

partir da década de 2000, período pós emancipação política de São Miguel do 

Gostoso e de maior divulgação do destino turístico. 

 No que se refere ao número de postos de trabalho criados no setor 

turístico, o gráfico 03 demonstra que o turismo assumiu um papel importante 

nos últimos anos na geração de empregos no município. 

 
Gráfico 03: São Miguel do Gostoso - Número de empregos formais 

gerados pelo turismo em 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
 
 
 
 
 
 

                             Fonte: Inventário Turístico de São Miguel do Gostoso, 2014.. 
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 Com base nas informações coletadas há 252 pessoas atuando, 

formalmente no turismo em São Miguel do Gostoso, conforme os dados 

constados na pesquisa de campo (INVTUR, 2014). Vale ressaltar que, em 

períodos de alta estação, é de praxe a contratação de funcionários 

temporários, aumentando o número de pessoas que atuam diretamente na 

cadeia produtiva do turismo na localidade. 

 Segundo o Censo 2010 do IBGE, o município de São Miguel do 

Gostoso possui 94623 pessoas ocupadas, ou seja, empregadas, formalmente, 

sendo distribuídas em 157 empresas, aproximadamente, em atividade no 

município. Nesse caso, o setor turístico representa cerca de 24% da população 

empregada de acordo com os dados levantados. A renda média mensal é de 

1,6 salários mínimos. 

Os números apresentados reafirmam que apesar de São Miguel do 

Gostoso ser um município que está ainda em processo de urbanização, bem 

como de ter se inserido de maneira incipiente na atividade turística, somente 

após os anos de 1980, passou a concentrar no atual cenário uma rede de 

serviços turísticos substanciais para a estruturação e crescimento dessa 

atividade econômica e, especialmente, para atrair e atender os anseios 

comerciais do consumidor turístico, o turista.  

 As políticas públicas de turismo de desenvolvimento local, embora 

sejam efetivadas de forma morosa e embrionária, começam a fazer parte da 

agenda governamental dos atores políticos que se encontram à frente do poder 

executivo municipal. Contudo, vale ressaltar que, São Miguel do Gostoso 

completou 21 anos de emancipação política em 2014, passando de um Distrito 

do município de Touros, cuja atividade econômica tradicional era a pesca e a 

agricultura, à categoria de cidade. 

 A apropriação do litoral de São Miguel do Gostoso pela atividade 

turística vem ocorrendo antes mesmo da emancipação política municipal, uma 

vez que, o turismo chega sem pedir licença e se apropria, ferozmente, do 

patrimônio ambiental dos lugares com valor turístico. Um dos efeitos dessa 

apropriação do litoral pelo viés do turismo, mesmo que de forma incipiente, 

                                                 
23

Fonte: IBGE, Cadastro Central de Empresas 2013. Rio de Janeiro: IBGE, 2015. 
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foram as melhorias das condições urbanas da cidade, com a estruturação e 

oferta de uma rede de serviços urbanos necessários (abastecimento de água, 

coleta de lixo, calçamento das ruas, sinalização, construção de praças, 

paisagismo etc.) à qualidade de vida dos residentes e visitantes. Soma-se a 

esse cardápio de serviços, pontos de atendimento bancário, ampliação e 

diversificação do comércio e oferta de serviços turísticos especializados como 

já mencionado, anteriormente. 

 Em outros destinos turísticos, a prática de veraneio e de segunda 

residência está entre os principais motivos de apropriação dos lugares para fins 

turísticos, o que não aconteceu em São Miguel do Gostoso, pois a apropriação 

deu-se por outras vias, especialmente por meio da divulgação da paisagem 

natural (em vários aspetos), bem como pelo viés das políticas públicas e, por 

conseguinte, pelo interesse dos visitantes para a prática do turismo náutico 

fomentado pelo consumo das belezas naturais e a localização geográfica 

diferenciada.  

 A gestão pública municipal e o trade turístico local, de forma conjunta 

e, muitas vezes, separadamente, também desempenharam um importante 

papel do que diz respeito à promoção turística do destino, principalmente, na 

participação em feiras nacionais e internacionais do setor turístico, o que 

contribuiu para a divulgação em larga escala nas diferentes mídias existentes, 

sobretudo, junto aos destinos emissores em âmbito global (São Paulo, Rio de 

Janeiro, Lisboa, Barcelona, dente outros). 

 Essa apropriação pode causar efeitos danosos ou não ao meio 

ambiente e à população local pois, como atividade econômica, o turismo não 

apenas consome o espaço, mas também a cultura e o cotidiano das pessoas. 

Tal afirmação não é consensual no seio da sociedade e entre os 

pesquisadores, mas é um alerta para as implicações socioculturais, políticas, 

econômicas e ambientais que o processo de apropriação pode gerar nos locais 

e lugares, em que se impõem como lógica dominante à produção e reprodução 

do capital econômico-financeiro. 

 Na segunda parte dessa tese serão abordadas duas secções que 

discutirão aspectos teóricos com base nas políticas públicas, processo de 
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turistificação e construção do capital turístico. As políticas públicas setoriais e o 

processo de turistificação se apresentam como os principais fatores que 

intensificam a expansão e o desenvolvimento da atividade turística em São 

Miguel do Gostoso, dando origem a um importante e conflituoso território 

turístico e à construção do capital turístico local. 
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II PARTE 

 

 

 POLÍTICAS PÚBLICAS, TURISTIFICAÇÃO E 

 CAPITAL TURÍSTICO  
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Deixa-me encantar 

Com tudo teu e revelar,  

O que vai acontecer 

Nesta noite de esplendor 

O mar subiu na linha do horizonte 

Desaguando como fonte  

Ao vento a ilusão teceu 

O mar!  

Por onde andei mareou, mareou!  

Rolou na dança das ondas, No verso do cantador 

 

Dança quem tá na roda 

Roda de brincar 

Prosa na boca do vento, E vem marear  

 

Eis o cortejo irreal 

Com as maravilhas do mar 

Fazendo o meu carnaval 

É a vida a brincar 

A luz raiou pra clarear a poesia 

Num sentimento que desperta na folia 

Amor! Amor! Amor sorria,  

Um novo dia, despertou 

 

E lá vou eu, Pela imensidão do mar 

Esta onda que borda a avenida de espuma 

Me arrasta a sambar 

 
 

Das maravilhas do mar, 
 fez-se o esplendor de uma noite:  

David Corrêa e Jorge Macedo 
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SECÇÃO 03 – POLÍTICAS PÚBLICAS E O DESENVOLVIMENTO DO 
TURISMO 
 
 

oi nesse embalo das maravilhas comerciais proporcionadas 

pelos novos usos e funcionalidades aferidos ao mar que 

foram canalizadas uma série de políticas públicas para 

efetivação e o fomento de atividades econômicas modernas, dentre elas o 

turismo.  

 A partir desse ponto serão analisadas as principais políticas de turismo 

do cenário nacional, sobretudo as direcionadas para o desenvolvimento do 

turismo no litoral do Nordeste do Brasil. Ao falar em litoral, remete-se ao 

modelo de turismo de sol e praia, que foi e ainda é, o segmento turístico mais 

beneficiado com os investimentos promovidos e fomentados pelas políticas 

públicas nos estados e municípios litorâneos dessa região e, particularmente, 

no Rio Grande do Norte. 

 

3.1 Políticas Nacionais de Turismo 

 

 Considera-se que uma política pública é uma forma de intervenção 

estatal junto a uma dada realidade social, que gera impactos de natureza 

positiva ou não nessa realidade contemplada com a efetivação da política. 

Esses impactos são construídos durante todo o processo e trajetória, desde o 

momento da elaboração da política até a operacionalização, assumindo 

importância decisiva na formação das correlações de forças envolvidas na 

arena de poder e asseguração de interesses diversos. 

 O Estado e a sociedade civil não são instâncias separadas, e, que, 

portanto, as políticas públicas são resultado de uma correlação de forças 

sociais, que partem do pressuposto que elas nascem do contexto da própria 

sociedade civil, incluindo o Estado e os agentes econômicos envolvidos na 

concepção das políticas (BONETI, 2006). 

 Para Boneti (1996, p.91) “uma política pública é sempre gerada de um 

fato político e este a acompanha mesmo na instância em que os burocratas se 
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ocupam dela na elaboração dos procedimentos administrativos, e, na 

operacionalização”. O autor continua a reflexão a respeito das políticas 

públicas e interação com a sociedade civil: 

...o fato político que a acompanha desde o seu nascimento se soma 
ao que ela gera com a intervenção do Estado na realidade social. 
Isso significa dizer que não se trata de pensar as políticas públicas 
sob uma ótica dicotômica da sua horizontalidade ou da sua 
verticalidade, dependendo da participação ou não da população na 
sua elaboração e operacionalização. 
 

 Concorda-se com Boneti (2006) sobre a não dicotomia entre Estado e 

sociedade civil no que diz respeito à elaboração de políticas públicas, mas que 

existe um ambiente de forças sociais composto por grupos que são 

responsáveis pela concepção das políticas, o que não garante a representação 

plena e igualitária e o poder de decisão de todos os grupos e atores envolvidos. 

 No cenário internacional o mundo vive um momento de instabilidades e 

incertezas no campo da política e na economia global. O turismo internacional 

se expande e acelera o crescimento econômico em diversos países da Europa 

e Estados Unidos, comportando-se como um “fenômeno social de massas”, tal 

expansão iniciada nos anos de 1950. No caso do Brasil, o Governo Federal 

considera o turismo uma possibilidade de desenvolvimento e alternativa 

econômica para minimizar os impactos da crise mundial que também o atinge. 

 No Brasil, as políticas nacionais de turismo, historicamente, destinaram 

as principais ações para o desenvolvimento da atividade turística em todas as 

regiões geográficas do país. Contudo, percebe-se nos documentos oficiais que 

os principais investimentos públicos se concentraram nos estados e municípios 

litorâneos, o  que fortaleceu e consolidou o modelo de turismo de sol e praia 

que, além de ser hegemônico nos debates teóricos e políticos, também exerce 

poder de supremacia na perspectiva econômico-financeira nas agendas de 

governos e nos discursos apologéticos ao desenvolvimento provocado pelo 

turismo e sobre os efeitos benéficos junto à sociedade e às macro e 

microeconomias. 

  Dentre os principais mecanismos no campo da legislação em relação 

ao planejamento e organização do turismo, destaca-se a criação do Decreto-lei 

nº 3.010/38, que regulamentou a atividade de agência de viagens no país, 
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sobretudo o funcionamento desse tipo de empresa e a comercialização de 

passagens aéreas. Outra ação de extrema importância para o segmento 

turístico brasileiro foi à criação da Divisão de Turismo, no ano de 1939, durante 

a gestão do Presidente Getúlio Vargas (1930-1945), sendo subordinada ao 

Departamento de Imprensa e Propaganda, vinculada à Presidência da 

República, e que tinha como principal atribuição “superintender, organizar e 

fiscalizar os serviços de turismo interno e externo” (CRUZ, 2001). 

 Essas ações foram de suma importância do ponto de vista jurídico e 

deram início ao desenvolvimento no campo do legislativo para o planejamento 

e organização da atividade turística doméstica.  Uma década após a 

efetivação, foi criada a Comissão Brasileira de Turismo (COMBRATUR) e a 

Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), em 1958 e 

1959, respectivamente, no período da gestão do Presidente Juscelino 

Kubistschek (1956-1961). 

 No caso particular da Combratur, órgão subordinado à Presidência da 

República, anos depois a extinção da Divisão de Turismo sinaliza um marco 

histórico para as políticas nacionais de turismo, pois pela primeira vez se faz 

alusão a uma política de turismo no país, conforme o trecho a seguir do 

Decreto nº 48.126, de 19 de abril de 1960, Art. 2º da Seção II, que aprovou o 

regimento da Combratur: 

A Combratur terá por finalidade coordenar, planejar e supervisionar a 
execução da política nacional de turismo, com o objetivo de facilitar o 
crescente aproveitamento das possibilidades do país, no que respeita 
ao turismo interno e internacional. 
 

 Nesse contexto, a Combratur é concebida como o órgão maior do 

Governo Federal, responsável pelo planejamento, coordenação e fiscalização 

da atividade turística no país, visando o desenvolvimento dessa atividade nas 

dimensões nacional e internacional, conforme destacado no decreto 

presidencial. 

 A Combratur é extinta pelo Decreto nº 572, de fevereiro de 1962, o que 

interferiu nas atividades de planejamento turístico do país e impossibilitou 

devido ao curto tempo de vida do referido órgão a colocar em práticas as 

diretrizes nacionais de turismo.  
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 Em 1961, o Ministério da Indústria e Comércio promove uma 

reestruturação (Lei 4.048, de 29 de dezembro), em que criou a Divisão de 

Turismo e Certames, subordinada ao Departamento Nacional de Comércio 

desse ministério (CRUZ, 2001; FERRAZ, 2001). Segundo o Decreto nº 533, de 

23 de janeiro de 1963, Art. 21º, dentre as atribuições do novo órgão de turismo, 

destaca-se: “II – Dar execução a todas as diretrizes que forem traçadas pela 

política nacional de turismo, articulando-se, para isso interna e externamente, 

com os órgãos públicos e entidades privadas que estiverem vinculadas ao 

assunto”. Nessas condições, o turismo legalmente continua sendo uma 

questão de desenvolvimento econômico importante para o país, dessa vez 

tendo que se articular com setores públicos e privados afins. 

 Foi criado o Decreto-lei 55/66 que fazia parte do Plano de Ação 

Econômica do Governo (PAEG), que tratava de uma política nacional de 

turismo, no período do Governo de Humberto Castello Branco (1964-1967). O 

Artigo Primeiro desse Decreto-lei dizia: 

Compreende-se como Política Nacional de Turismo a atividade 
decorrente de todas as iniciativas ligadas à indústria do turismo, 
sejam originárias do setor privado ou público, isolados ou 
coordenados entre si, desde que reconhecido seu interesse para o 
desenvolvimento econômico no país (CRUZ, 2001, p. 49). 
 

 O Decreto-lei 55/66 explicitou o desejo do Governo Federal em 

fomentar a atividade turística em âmbito nacional, institucionalizando tal 

discurso por meio da legislação brasileira. Segundo esse Decreto, sobressaem-

se as criações do Conselho Nacional de Turismo (CNTur) e da Empresa 

Brasileira de Turismo (EMBRATUR), em 13 de novembro de 1966, que instituiu 

a sistemática de funcionamento do Sistema Nacional de Turismo24, englobando 

entidades federais, estaduais e municipais, representantes da iniciativa privada 

para planejar e deliberar sobre as ações públicas do turismo no Brasil.  

 Vale ressaltar a notoriedade e importância que a EMBRATUR obteve 

no cenário nacional no que concerne à política nacional de turismo, uma vez 

que, até a criação do futuro Ministério do Turismo (em 2003), a EMBRATUR 

                                                 
24

Conjunto de órgãos criado com o objetivo de planejar e coordenar a execução da Política 
Nacional de Turismo, foi criado pelo Decreto-lei 55, de 18 de novembro de 1966. Esse decreto 
definiu o que corresponderia à Política Nacional de Turismo e também criou o Conselho 
Nacional de Turismo (CNTur) e a Empresa Brasileira de Turismo. 
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era uma empresa de natureza pública e, posteriormente transformada em 

autarquia (Lei nº 8.181, de 29 de março de 1991), sendo a responsável por 

todas as atividades do setor turístico pelo planejamento, coordenação, 

fiscalização e registro de empresas e profissionais do setor, divulgação e 

marketing, incentivos fiscais, fomento à melhoria da infraestrutura turística 

nacional e, quaisquer demandas diretamente ligadas ao turismo brasileiro. 

 O Fundo Geral de Turismo (FUNGETUR) foi criado e aprovado a partir 

do Decreto-Lei nº 1.191 de 27 de outubro de 1971, sendo um dos principais 

mecanismos de fomento ao turismo nacional e era administrado pela 

EMBRATUR. O Fundo destinava recursos financeiros para a construção, 

ampliação ou reforma de hotéis, obras e serviços específicos do setor 

turísticos, desde que os projetos fossem aprovados pelo CNTur. Nesse 

contexto histórico, período da gestão do Presidente Emílio Garrastazu Médici 

(1969-1974), o turismo brasileiro era concebido pelo poder público como uma 

atividade econômica de interesse nacional. 

 Na arena política são elaborados os Planos Nacionais de 

Desenvolvimento I, II e III, e implantados entre os anos de 1972 a 1985 

(período de Regime Militar), dos quais o Plano Nacional de Desenvolvimento II 

(PNT II – 1975/1979) introduziu uma dimensão inovadora em relação às ações 

de desenvolvimento, uma vez que, mostrou uma preocupação com o bem-estar 

e qualidade de vida das populações das grandes cidades, estabelecendo uma 

política de ocupação e uso do solo, de controle industrial e de preservação do 

meio ambiente (CAVALCANTI, 1993). Esses planos, embora não 

contemplassem a atividade turística de forma explícita, mas à medida em que 

promoviam ações públicas visavam a urbanização, implantação e melhoria da 

infraestrutura de transportes, industrialização e geração de energia. 

 Em relação à política nacional de turismo foram implementadas ações 

em todo o território nacional para incentivar o desenvolvimento da atividade 

turística no Brasil, sobretudo do segmento de turismo de sol e praia, que 

despontava como principal produto turístico no país e “vocacionado” a se 

ramificar pelo litoral brasileiro, especialmente na região Nordeste. 
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 O segmento de turismo de sol e praia é responsável por, 

aproximadamente, 79% da demanda turística internacional que visita o Brasil, 

segundo dados do Ministério do Turismo (2007-2013)25, tal porcentagem se 

repete em relação ao turismo doméstico.  Esses dados estimulam cada vez 

mais investimentos setoriais das instituições políticas e financeiras na atividade 

turística e, por conseguinte, não apenas reafirmaram a concentração de 

riquezas nas regiões litorâneas na mesma proporção que se faz urgente à 

aplicação de políticas que visem o desenvolvimento, mas que também 

persigam a diminuição da segregação socioespacial, a degradação ambiental e 

a fragilidade da valorização cultural das regiões que recebem esse fluxo de 

turismo atraído pelo potencial natural (sol, praias, lagoas, paisagem, clima etc.). 

 Ao pensar outro modelo de desenvolvimento, com um conteúdo mais 

social, Furtado (1991) foi enfático ao criticar o desenvolvimento econômico 

vigente, denominando-o de mito pois, segundo ele, o Estado utiliza muito mais 

a ideia do desenvolvimento nos discursos político-ideológicos para convencer a 

sociedade que há uma intenção de promover o desenvolvimento integral, justo, 

democrático e coletivo. Porém, o que se verifica no cotidiano coletivo é que o 

desenvolvimento na essência conceitual chega apenas para poucos, para um 

grupo hegemônico materializado pelas elites dominantes que utilizam os 

instrumentos do controle do poder, do capital e do Estado, para suprir os 

interesses particulares do grupo que se encontra em determinado contexto 

desse mesmo poder.  

 Ao longo dos anos foram pensadas várias políticas para promover e 

planejar a atividade turística no país, mesmo antes da crise dos anos de 1980. 

O papel do Estado Nacional no campo do turismo foi de intervenção visando à 

expansão e consolidação do setor turístico como atividade produtiva geradora 

de riquezas, postos de trabalho e desenvolvimento econômico. 

 A EMBRATUR26 deixa de ser Empresa Brasileira de Turismo e passa a 

se denominar de Instituto Brasileiro de Turismo, em 1991, cuja missão é 

                                                 
25

Estudo da Demanda Turística Internacional – 2007-2013. Brasília: Ministério do Turismo, 
2014. 
26

Em 1991, após a aprovação da Lei nº 8181 de 28 de Março de 1991, a EMBRATUR deixa de 
ser uma empresa pública e passa a ter natureza jurídica de direito público, passando a ser 
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“formular, coordenar e executar a Política Nacional de Turismo”, uma ação 

política no campo do turismo implementada durante a gestão do Presidente 

Fernando Collor de Mello (1990/1992).   

 Nesse mesmo ano foi criado o PRODETUR-NE que foi incorporado 

pela Política Nacional de Turismo e incluído na estrutura dos programas 

destinados aos projetos de infraestrutura básica e turística em âmbito nacional, 

com enfoque no turismo de lazer e de sol e praia. O PRODETUR também foi 

implementado em outras regiões brasileiras com as denominações de: 

Programa de Desenvolvimento do Ecoturismo na Amazônia Legal 

(PROECOTUR) que abrangeu as áreas da Amazônia, Centro Oeste e Pantanal 

mato-grossense, focado no ecoturismo; Programa de Desenvolvimento do Sul 

(PRODETUR-SUL) com foco no MERCOSUL; e o Programa de 

Desenvolvimento do Sudeste (PRODETUR-SE) atuando, individualmente em 

cada estado da região. O PRODETUR e o PROECOTUR foram os programas 

mais maduros e que obtiveram os melhores resultados quantitativos e de 

natureza qualitativa até o momento atual (CRUZ; 2001; BENI, 2006; 

FONSECA, 2005). 

 Em 1992, o Governo Federal institui o Ministério de Indústria, Comércio 

e Turismo no Governo do Presidente Itamar Franco (1992/1995), para assumir 

as demandas provenientes a esse órgão, dentre elas, o turismo. Mas, a 

EMBRATUR continuou a legislar, planejar e realizar as políticas de turismo em 

âmbito nacional. Nesse período, foi lançado o Plano Nacional de Turismo 

(PLANTUR). 

 O PLANTUR foi estruturado em sete programas e subprogramas, são 

eles: Polos Turísticos, Turismo Interno, Mercosul, Ecoturismo, Marketing 

Internacional, Qualidade e Produtividade do Setor Turístico, e Formação de 

Recursos Humanos para o Turismo. Conforme Cruz (2001, p. 62) o Plano 

tinhas as seguintes diretrizes: a) preservação e valorização do meio ambiente e 

recursos; b) a eficiência administrativa; c) a interação e trabalho cooperativo 

                                                                                                                                               
responsável pela execução, formulação, coordenação e planejamento da Política Nacional do 
Turismo, outrora funções de responsabilidade do CNTur, conselho extinto pela mesma Lei. 
Assim, a EMBRATUR passa a denominar-se Instituto Brasileiro de Turismo e sua sede é 
transferida do Rio de Janeiro para Brasília. 
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com outras esferas e instâncias governamentais e d) execução das ações pela 

iniciativa privada e atividade de fomento de suporte pelo Governo Federal. Os 

programas revelavam uma preocupação da política de turismo em comtemplar 

os diversos setores que implicavam no desenvolvimento do turismo nacional. 

 Ainda em 1992 foi criada a Política Nacional de Turismo por meio do 

Decreto n° 448, de 14 de fevereiro de 1992, que tinha por finalidade o 

desenvolvimento do turismo e seu equacionamento como fonte de renda 

nacional que seria formulada, coordenada e executada nos termos do Art. 2° 

da Lei n° 8.181, de 28 de março de 1991, pela EMBRATUR. As principais 

diretrizes da politica são: I - a prática do Turismo como forma de promover a 

valorização e preservação do patrimônio natural e cultural do País, e; II - a 

valorização do homem como destinatário final do desenvolvimento turístico. 

 Outra importante ação concretizada nesse período foi a realização da 

Eco-92, uma conferência da Nações Unidas para debater as questões ligadas 

ao meio ambiente no contexto planetário. O evento reuniu liderança e chefes 

de Estado de dezenas de países de todos os continentes do mundo, resultando 

na construção de um documento oficial com as principais diretrizes sobre o 

desenvolvimento de forma sustentável e responsável a ser seguida pelos 

países como uma questão fundamental para a sobrevivência dos povos a partir 

do século XXI, denominado de Agenda 21 Global. 

 Finalizada a Eco-92, cada país deveria construir a própria Agenda 21 

de acordo com a realidade econômica, política, sociocultural e ambiental 

encontrada em cada cenário e, por conseguinte, os estados ou regiões ou 

províncias, e os municípios formulando as agendas locais. O documento 

contemplou temas ligados ao turismo, por se tratar de uma atividade 

econômica expressiva que causa efeitos satisfatórios, mas também danosos 

aos destinos turísticos em todo o mundo. 

 Em 1994 foram elaborada e lançada as Diretrizes para uma Política 

Nacional de Ecoturismo (inspirada na Agenda 21 Nacional) e criado o 

Programa Nacional de Municipalização do Turismo (PNMT), mas essas ações 

foram efetivadas a posteriori. 
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 Foram efetivadas diretrizes e programas contemplados no Decreto 

488/92, durante o período do Governo do Presidente Fernando Henrique 

Cardoso (1995-2003), com a finalidade de fomentar a Política Nacional de 

Turismo, coordenada pelo, então, Ministério do Esporte e Turismo (criado em 

2001). Tratava-se de um documento mais completo e que detalhava as 

demandas e ações do setor segmento turístico do país. O novo PNT tinha as 

ações balizadas em quatro macroestratégias, a saber: 1ª) ordenamento, 

desenvolvimento e promoção da atividade pela articulação entre o governo e a 

iniciativa privada; 2ª) qualificação profissional dos recursos humanos 

envolvidos no setor; 3ª) a descentralização da gestão turística por intermédio 

do fortalecimento dos órgãos delegados estaduais, municipalização do turismo 

e terceirização de atividades para o setor privado e 4ª) implantação de 

infraestruturas básica e turística adequadas às potencialidades regionais. 

 Das quatro macroestratégias turísticas, a terceira assumiu um papel 

mais relevante, pois deu origem ao PNMT que marcou politicamente a gestão 

do turismo do país no Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso.  

 Nesse governo, o PNMT foi desenvolvido no Brasil no período de 1994 

a 2002 que, segundo Brusadin (2005, p. 88) “previa uma abordagem 

comunitária participativa e a formação de Conselhos e Planos de Turismo com 

uma proposta teoricamente ascendente, cujos fundamentos derivariam das 

bases da sociedade”. O princípio central do PNMT era direcionar as politicas 

públicas para a unidade municipal, uma vez que, era no município que o 

turismo se concretizava e deveria se qualificar para isso. No período em que 

vigoraram as ações do PNMT aconteceram oficinas de capacitação e 

conscientização turística em todo o território nacional que, por meio de 

metodologia própria, visava-se difundir os conceitos fundamentais do turismo, 

bem como, padronizar a forma e o conteúdo da atividade turística em 

diferentes realidades do contexto nacional. 

 O território municipal foi alvo das ações que nortearam o planejamento 

e a gestão do turismo no Brasil por meio do PNMT. Becker (1993, p. 135) 

constata que a gestão do território consiste em um processo em que os 

esforços do desenvolvimento são “baseados na parceria construtiva entre 
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todos os atores do desenvolvimento através da discussão direta, onde as 

normas e ações são estabelecidas e responsabilidades e competências são 

definidas”. Nessa perspectiva, contemplaria o poder local com base no 

desenvolvimento e na gestão do território, o que não ocorreu com a efetivação 

do PNMT ao longo da execução. 

 A Política Nacional de Turismo desde o ano de 2003 passou a ser 

pensada e executada pelo Ministério do Turismo, criado no primeiro ano do 

Governo do Presidente Luís Inácio Lula da Silva (2003-2011). O órgão máximo 

do turismo nacional atua até os dias vigentes tendo como missão institucional:  

Desenvolver o turismo como uma atividade econômica sustentável, 
com papel relevante na geração de empregos e divisas, 
proporcionando a inclusão social. O Ministério do Turismo inova na 
condução de políticas públicas com um modelo de gestão 
descentralizado, orientado pelo pensamento estratégico. 
(MINISTÉRIO DO TURISMO) 
 

 Com a criação de um ministério específico para atuar no campo do 

turismo, a EMBRATUR é incorporada para esse novo órgão federal que passa 

a ser o grande responsável por todas as ações que dizem respeito ao 

desenvolvimento da atividade turística nacional. Nesse novo cenário, a 

EMBRATUR assume, exclusivamente, a função de promover e fomentar ações 

de marketing do produto turístico nacional (BENI, 2006). 

 Após a criação do Ministério do Turismo foram elaborados dois Planos 

Nacionais de Turismo, sendo o primeiro intitulado de “PNT – Diretrizes, Metas e 

Programas” para ser desenvolvimento durantes os anos de 2003 a 2007 e; o 

segundo “PNT – uma viagem de inclusa” para ser efetivado entre os anos de 

2007 e 2010. Ambos os documentos, tiveram por finalidade direcionar por 

meios de grandes programas e projetos, ações para desenvolver a atividade 

turística no país de forma organizada, integrada e descentralizada, o que foi 

recebido como uma novidade e certa satisfação pelos gestores públicos do 

turismo e o trade turístico nacional. 

 No ano de 2008 foi aprovada a Lei nº 11.771, de 17 de setembro de 

2008, cujo princípio norteador diz “A Política Nacional de Turismo obedecerá 

aos princípios constitucionais da livre iniciativa, da descentralização, da 

regionalização e do desenvolvimento econômico-social justo e sustentável” 
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(Seção I, Subseção I. Art. 4ª, Parágrafo Único). A lei é considerada um marco 

no país por tratar o turismo com o rigor jurídico e contemplar diversos 

segmentos do setor turístico nacional, mesmo que as premissas não sejam 

consenso junto ao trade turístico e à sociedade em geral. 

 No ano de 2011 é lançado pelo Ministério do Turismo, o Documento 

Referencial do Turismo no Brasil (2011-2014), considerado como a Política 

Nacional de Turismo, que foi o norte para o desenvolvimento do turismo no 

país nos quatro anos para o qual foi concebido no que diz respeito ao 

planejamento e gestão do turismo nacional, ocorrido no primeiro período de 

Governo da Presidenta da República, Dilma Rousseff (2011-2015). Nesse 

mesmo ano foi criado o Programa Nacional de Acesso ao Trabalho e Emprego 

(PRONATEC) por meio da Lei 11.513/2011, que está sob a tutela do Ministério 

da Educação (MEC) no que diz respeito à gestão e execução, cujo objetivo é 

“expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de educação 

profissional e tecnológica no país, além de contribuir para a melhoria da 

qualidade do ensino médio público” (BRASIL, 2014). 

 O PRONATEC possui um catálogo de cursos técnicos e integrados que 

são oferecidos em várias cidades brasileiras, como em São Miguel do Gostoso, 

que foi um dos municípios contemplados coma a oferta de cursos nas áreas de 

turismo, hotelaria e gastronomia com base na demanda apresentada pela 

gestão pública municipal ao MEC e às entidades executoras do programa no 

Rio Grande do Norte (SENAC, UFRN e IFRN, por exemplo). 

 O Plano Nacional de Turismo (2013-2016) intitulado de “O Turismo 

fazendo muito mais pelo Brasil”, trata-se do mais novo documento que 

contempla a Política Nacional de Turismo até o ano de 2016, que tem objetivo 

e estratégia ambiciosos, a saber: “sair da sexta para a terceira economia 

turística do planeta, ficando atrás apenas dos gigantes China e Estados 

Unidos, exigirá um crescimento anual médio de mais de 8% no turismo do 

Brasil” (BRASIL, 2013).  
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 Outra ação em escala internacional implementada no Brasil foi a 

realização da Copa do Mundo FIFA27 2014, o que movimentou diversos setores 

da economia, especialmente o turístico, em 12 capitais brasileiras, diretamente, 

mas segundo os órgãos oficiais de turismo do governo federal. A Copa do 

Mundo foi o maior evento realizado no Brasil da atual década e mobilizou 

diversos setores da sociedade, da economia e todas as esferas de poder e 

instâncias de governança. Nesse período houve um aumento dos gastos e do 

fluxo de visitantes estrangeiros ao Brasil, conforme dados a seguir: 

Os visitantes estrangeiros que estiveram no Brasil em junho e julho, 
quando foi disputada a Copa do Mundo, gastaram US$ 1,586 bilhão, 
segundo dados do Banco Central. Em julho, a entrada de dívidas, 
também recorde para o mês desde 1947, somou US$ 789 milhões, 
valor pouco abaixo dos US$ 797 milhões de junho. Na comparação 
com o mesmo período de 2013, houve aumento de 60% 
(EMBRATUR, 2015). 

 

 Assim como a realização da Copa do Mundo no Brasil, outro evento 

desperta o interesse do setor turístico, especialmente do destino turístico 

nacional mais visitado por brasileiros e estrangeiros, a cidade do Rio de 

Janeiro, que sediará em agosto de 2016 os Jogos Olímpicos, evento planetário 

que reunirá atletas, modalidades esportivas e turistas do mundo inteiro em 

terras brasileiras.  

 Ambos os eventos são vistos pelos organismos oficiais de turismo no 

Brasil, assim como pelo trade turístico como uma oportunidade de geração de 

negócios, circulação de riquezas, criação de postos de trabalhos efetivos e 

temporários e, especialmente para a divulgação do produto turístico nacional, 

uma vez que, tais eventos têm o poder de despertar incontáveis reportagens 

(notícias) na forma de mídia espontânea sobre o país sede, com destaque para 

as riquezas naturais e culturais, o que agrega valor ao produto turístico interno. 

Contudo, os eventos também podem acarretar problemas socioculturais e 

ambientais para a sociedade, o que não é noticiado pela grande mídia por ser 

                                                 
27

 FIFA – Federação Internacional de Futebol (do francês: Fédération Internationale de Football 
Association), é a instituição internacional que dirige as associações de futsal, futebol de areia 
ou futebol de praia e, futebol, o esporte coletivo mais popular do mundo. Filiada ao Comitê 
Olímpico Internacional, a FIFA foi fundada em Paris, em 21 de maio de 1904 e tem sua sede 
em Zurique, na Suíça (www.fifa.com). 
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também beneficiada com o alto volume financeiro que circula no país antes 

durante e pós-evento para alguns setores da economia.  

 Nota-se que é perceptível que o discurso político e governamental vê o 

turismo como uma importante atividade econômica geradora de riquezas e 

desenvolvimentos social, mas vale salientar que é preciso investir na educação 

da população (dos brasileiros), melhorar a infraestrutura das cidades, as 

estradas, os principais aeroportos, investir na segurança e na saúde pública e 

pensar em políticas de turismo que possam contribuir com a melhoria efetiva 

da qualidade de vida dos brasileiros e não se limitar apenas às questões de 

natureza econômica. 

 Nesse sentido, o Estado Nacional incentivou o crescimento da 

atividade turística com a idealização e direcionamentos de políticas públicas 

para as regiões menos desenvolvidas do país por meio de investimentos em 

infraestrutura, modernização de equipamentos turísticos, criação e 

comercialização do produto turístico brasileiro. Tais investimentos tiveram por 

objetivo atrair e seduzir o capital representado, na maioria das vezes, pelos 

agentes econômicos privados originários de grupos ou cadeias empresariais 

nacionais e internacionais. Todavia, o discurso do desenvolvimento econômico 

nacional, e, em particular das regiões mais subdesenvolvidas do país (Norte e 

Nordeste) fez parte do conteúdo dessas políticas.  

 Procura-se sintetizar as principais ações institucionais promovidas pelo 

Estado para o planejamento, organização, expansão, fiscalização e legalização 

da atividade turística no Brasil (ver linha do tempo 1). 
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Fonte: TAVEIRA, M. S., 2015. 
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3.2 O Nordeste do Brasil: cenário de investimentos públicos 

 

 No ano de 2014 ocorre no Nordeste e em outras regiões do Brasil a 

pior seca dos últimos 100 anos da história. A seca é comum na Região 

Nordeste, especialmente no território que recebe influência do clima semiárido, 

caracterizado pelo pouco volume pluviométrico com períodos longos de 

estiagem. Como tal realidade não é algo novo nessa região, o que sempre 

motivou os discursos dos políticos em todas as esferas do poder. 

 No ano de 1946, foi criado o Departamento Nacional de Obras contra 

as Secas (DNOCS) para combater os efeitos devastadores decorrentes dos 

frequentes períodos de estiagem na Região Nordeste, por meio de 

investimentos e intervenções técnicas e operacionais (CRUZ, 2001). E que 

mesmo não tendo sido demandado de uma política específica de turismo, o 

DNOCS teve um papel fundamental para a equalização de muitos problemas 

ocasionados pela seca (desaquecimento das economias dos pequenos e 

médios municípios, desemprego, dificuldade na manutenção de plantios 

agrícolas e da criação de animais, dentre outras), como também para a 

melhoria da infraestrutura básica (abastecimento de água potável, construção 

de barragens e açudes) em vários de municípios que, posteriormente optaram 

pelo desenvolvimento da atividade turística, como é o caso de algumas cidades 

localizadas no Seridó Potiguar e Paraibano. 

 Mais uma ação estatal de extrema importância para o setor turístico, foi 

a criação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), 

em 15 de dezembro de 1959, que segundo a instituição: “representou uma das 

conquistas mais significativas do povo brasileiro, na história recente do país, 

porque deu início a uma nova era, marcada pela incorporação progressiva da 

Região Nordeste” e, posteriormente, da Amazônia por meio da 

Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), em 30 de 

novembro de 1966, ao processo de desenvolvimento nacional conduzido pelo 

governo federal, que até aquela data se concentrava nas Regiões Sudeste e 

Sul do Brasil. 
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 Os principais objetivos da SUDENE foram conscientizar e mobilizar a 

sociedade brasileira quanto à situação de abandono secular em que se 

encontrava a Região em relação às políticas nacionais de promoção do 

desenvolvimento, resultado do atraso crescente, diante dos avanços realizados 

nas áreas mais desenvolvidas do País. A criação e atuação foram conduzidas 

sob a liderança de suas forças sociais, econômicas e políticas mais 

representativas do Nordeste daquele contexto histórico. 

 Assim, a SUDENE foi originada por meio de ação política para o 

desenvolvimento econômico para a Região Nordeste, que desenvolveu 

projetos de infraestrutura para o crescimento do turismo na região, 

especialmente nas cidades litorâneas. As ações da SUDENE em prol do 

desenvolvimento do Nordeste ocorreram até 2001, ano de extinção da entidade 

e substituição pela atual Agência de Desenvolvimento do Nordeste (ADENE), 

devido à recessão dos anos de 1980, que afetou inclusive os investimentos da 

antiga autarquia federal.  

 A SUDENE retoma as atividades em 200728 para continuar 

promovendo por meio de políticas públicas, o desenvolvimento do Nordeste, 

que dentre as novas competências institucionais, destaca-se: “promover, 

juntamente com organismos e instituições locais, a implementação de 

programas e ações voltados ao desenvolvimento econômico, social, cultural e à 

proteção ambiental na área de atuação da entidade” (SUDENE) o que, na 

prática, afeta os investimentos no setor turísticos em todas as dimensões 

voltadas para o desenvolvimento. 

                                                 
28

A SUDENE é uma autarquia especial, administrativa e financeiramente autônoma, integrante 
do Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal, criada pela Lei Complementar nº 125, 
de 03/01/2007, com sede na cidade de Recife, Estado de Pernambuco, e vinculada ao 
Ministério da Integração Nacional. E tem por finalidade promover o desenvolvimento includente 
e sustentável de sua área de atuação e a integração competitiva da base produtiva regional na 
economia nacional e internacional. Sobre a substituição da SUDENE pela ADENE devido à 
grande recessão mundial (crise do petróleo) que afetou também o Brasil a partir dos anos de 
1980, o portal virtual da nova entidade faz a seguinte crítica: “a criação da ADENE sofreu 
severa rejeição da sociedade nordestina, abrindo espaço para a discussão de propostas 
alternativas quanto à política de desenvolvimento regional”. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp125.htm
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 A Comissão Integrada do Turismo do Nordeste (CTI-NE29) foi criada em 

1970, sendo subordinada à SUDENE e tinha intuito promover o turismo do 

Nordeste, realizar estudos técnicos, estimular o fluxo turístico e fomentar uma 

política turismo de integração regional. 

 Ainda em relação às principais políticas públicas implantadas no 

Nordeste do Brasil, a criação do Fundo de Investimentos do Nordeste 

(FINOR30) por meio do Decreto-lei nº 1.376, de 12 de dezembro de 1974, teve 

o intuito de incentivar financiamentos para a construção de obras de 

infraestrutura como: pontes, viadutos, estradas e as rodovias federais como as 

BR 101 (Natal/RN – Osório/RS), BR 316 (Maceió/AL – Belém/PA), BR 116 

(Fortaleza/CE – Rio de Janeiro/RJ), BR 235 (Aracajú/SE – Juazeiro/BA), BR 

110 (Salvador/BA – Paulo Afonso/BA), BR 304 (Natal/RN – Fortaleza/CE) e BR 

222 (Fortaleza/CE – Teresina/PI).  

 Outras fontes de investimentos também foram responsáveis nas duas 

últimas décadas (1990 e 2000) pela melhoria das rodovias federais, sendo 

algumas duplicadas, ampliadas e/ou modernizadas, devido ao crescimento 

econômico e ao aumento da frota e veículos e do fluxo dos viajantes que 

transitam na região, inclusive do turismo rodoviário que é expressivo no país. 

 Concomitantemente à implantação do FINOR foi institucionalizado o 

Programa de Apoio ao Turismo Regional do Nordeste (PROATUR), ambos 

compõem o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), cujo 
                                                 
29

Formada por representantes dos órgãos oficiais de turismo dos nove estados da Região, 
além da SUDENE, EMBRATUR, BNB e companhias aéreas que participam como convidadas, 
a CTI desempenha desde sua criação, um papel fundamental na promoção de forma conjunta 
do produto turístico do Nordeste, em todas as suas faces. Para atingir esse objetivo, o órgão 
desenvolve ações para divulgar o Nordeste no Brasil e no exterior, por meio de permanente 
parceria com o trade turístico regional e nacional.  

30
FINOR – Fundo de Investimentos do Nordeste - FINOR é um benefício fiscal concedido pelo 

Governo Federal, criado pelo Decreto-Lei nº 1.376, de 12/12/1974, e reformulado pela Lei nº 
8.167, de 16/01/1991, regulamentada pelo Decreto nº 101, de 17/04/1991, com modificações 
introduzidas pela Medida Provisória nº 2.199-14, de 24/08/2001 (última reedição da MP nº 
2.058, de 23/08/2000). Constituído de recursos aplicados em ações e debêntures, destina-se a 
apoiar financeiramente empreendimentos instalados ou que venham a se instalar na área de 
atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE. O objetivo é 
contribuir para o desenvolvimento econômico da Região Nordeste e parte dos estados de 
Minas Gerais e Espírito Santo, além de ser um investimento atrativo para as empresas 
contribuintes do imposto de renda de todo o País. 
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objetivo central é promover o desenvolvimento econômico e social do Nordeste 

por meio de financiamentos junto aos setores produtivos da região. 

 Enquanto o FINOR direcionou as ações de investimentos para 

fomentar a infraestrutura industrial e turística do Nordeste, o PROATUR atuou 

na implantação, ampliação e modernização de micro e pequenos 

empreendimentos do setor turístico regional. 

 A partir dos anos de 1990 as políticas públicas federais em parceria ou 

não com as esferas estaduais e municipais, convergiram para a melhoria da 

infraestrutura urbana do Nordeste, especialmente para os aglomerados 

urbanos localizados no litoral nordestino. As duas políticas que inseriram o 

Nordeste no cenário nacional do turismo foram: primeiramente, os 

“Megaprojetos Turísticos31” e, depois, o Programa de Ação para o 

Desenvolvimento do Nordeste (PRODETUR-NE). Ambas, contribuíram de 

forma efetiva para o crescimento e o planejamento setorial do turismo regional 

no Nordeste do Brasil, que na visão de Cruz (2001, p. 77) a primeira visa 

ampliar a infraestrutura hoteleira regional e, a segunda, melhorar aspectos da 

infraestrutura básica e de acesso e aperfeiçoar o sistema institucional de 

gestão da atividade turística. 

 Os quatro megaprojetos turísticos implantados no Nordeste na ordem 

de concretização foram: 1º) Parque das Dunas/Via Costeira (PD/VC – 

Natal/RN); 2º) Projeto Cabo Branco (Paraíba); 3º) Projeto Costa Dourada 

(Pernambuco e Alagoas) e; 4º) Projeto Linha Verde (Bahia). Para Cruz (2001, 

p. 81) esses megaprojetos deveriam ser chamados de “megaprojetos 

hoteleiros”, pois o objetivo da viabilização dos quatro projetos foi ampliar a 

infraestrutura hoteleira na região para atrair e atender a demanda crescente de 

visitantes.  

 Vale salientar que, a política de megaprojetos turísticos foi pensada no 

final da década de 1970 influenciada pelo “Modelo Cancún” (que consistia na 

urbanização turística em trechos da costa mexicana, mais precisamente no 

                                                 
31

Megaprojeto Turístico é uma fórmula de desenvolvimento que consiste na realização de um 
projeto integralmente planejado, e que representa a preparação de uma oferta importante de 
terrenos turísticos de primeira qualidade, que oferece à inversão privada, para que esta 
desenvolva, de forma garantida, a infraestrutura e a superestrutura, fortalecendo a imagem e a 
identidade desse centro turístico (BLANCO, 1992, p. 45). 
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balneário turístico de Cancún, com vista ao planejamento e desenvolvimento 

turístico com a concentração de grandes empreendimentos turísticos). Mas, 

somente, foi iniciada no início dos anos de 1980, quando o Rio Grande do 

Norte, de forma pioneira, inaugura o “corretor turístico” via turística (1981), via 

urbana que liga a Praia de Ponta Negra às demais praias urbanas da capital, 

Natal (Areia Preta, dos Artistas, do Meio e do Forte), cujo primeiro 

empreendimento foi o camping Vale das Cascatas. Nos anos subsequentes, 

vários hotéis de capital local abriram as portas devido aos incentivos fiscais do 

governo estadual (CAVALCANTI, 1993; CARACRISTI, 1994; CRUZ, 2001; 

FURTADO; 2005).  

 Essas políticas de forma direta ou, indiretamente, contribuíram 

amplamente para a estruturação e fomento da atividade turística no Nordeste 

do Brasil. No entanto, o PRODETUR-NE foi o programa que mais investiu no 

que se refere ao cenário regional, sendo que na primeira fase (PRODETUR-NE 

I) chegou ao montante de US$ 670 milhões, o que significou US$ 400 milhões 

financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e US$ 270 

milhões pelos estados nordestinos e pela União (no caso específico dos 

aeroportos), conforme dados divulgados por Fonseca (2005). Para a segunda 

etapa do Programa (PRODETUR-NE II) foi estimado cerca de US$ 800 milhões 

para investimentos em obras de infraestrutura, preservação ambiental e 

recuperação do patrimônio histórico. 

 O PRODETUR-NE é concebido por Cruz (2001), Fonseca (2005) e 

Furtado (2005) não como uma política de turismo na perspectiva de implantar 

equipamentos e infraestrutura específicos para o turismo, mas como um 

conjunto de obras de infraestrutura básica centralizado no litoral do Nordeste 

como: aeroportos, rodoviárias e saneamento básico. Portanto, essas políticas 

promoveram por meio de obras e projetos no campo da infraestrutura urbana a 

construção e a reconfiguração do espaço litorâneo nordestino, estruturando e 

equipando os territórios para fins e uso turísticos. 

 O Estado Brasileiro se apresenta como principal agente promotor do 

desenvolvimento do turismo no litoral do Nordeste, sobretudo os governos 

estaduais do Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, Pernambuco e Bahia, 
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que optaram pela implantação dos megaprojetos turísticos por possuírem as 

condições técnicas necessárias como potencial turístico, carência de 

infraestrutura turística adequada, envolvimento do poder público e 

sensibilização dos empresários da região (dos setores da construção civil e das 

comunicações, em especial). 

 Desse modo, as políticas de turismo de maior expressão para o Rio 

Grande do Norte foram: o Megaprojeto Turístico PD/VC e Programa de Ação 

para o Desenvolvimento do Turismo no Rio Grande do Norte o (PRODETUR-

RN), concebido no ano de 199432. 

 As políticas aqui apresentadas não tiveram desdobramentos no destino 

turístico de São Miguel do Gostoso, excetuando o Prodetur RN na segunda 

fase de execução, que desenvolveu algumas ações no município devido ser 

integrante do Polo Costa das Dunas, como será evidenciado, posteriormente, 

no decorrer desta discussão. 

 

3.3 Políticas de Turismo no Rio Grande do Norte 

  

 Antes da implantação das políticas públicas que inseriam o Rio Grande 

do Norte na rota turística nacional e internacional, um leque de políticas 

públicas de âmbito estadual promoveu a estruturação no sentido de 

incrementar a atividade turística no litoral e no interior potiguar. 

 Inicialmente, por vontade política do Interventor Rafael Fernandes 

Gurjão (1935-1946), começou a construção do primeiro hotel de grande porte 

de Natal, o Grande Hotel, em 1938, cuja inauguração se deu após um ano, em 

1939, tendo sido arrendado ao “Major do Sertão” Sr. Teodorico Bezerra, 

representante da oligarquia algodoeiro-pecuária do Rio Grande do Norte 

(CAVALCANTI, 1993). A viabilização desse empreendimento foi motivada por 

fatores econômicos e políticos, sobretudo para atender a demanda de 

hóspedes que visitava o Estado para a realização de negócios ligados ao setor 

                                                 
32

O contrato entre o BID e o Banco do Nordeste Brasil o (BNB) foi firmado em 12 de dezembro 
de 1994, pelo prazo de 25 anos, para os noves Estados do Nordeste/Brasil e o norte do Estado 
de Minas Gerais e Espírito Santo. 
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agropecuário. Tal fato é considerado o pontapé inicial para o processo contínuo 

de investimentos para viabilizar a estruturação da oferta turística local. 

 Em 1949 foi inaugurado o Hotel Bom Jesus, localizado no Bairro da 

Cidade Alta, devido à dinâmica econômica e social que agitava o bairro nesse 

período e para atender a demanda (representantes comerciais) que procura 

esse tipo de serviço na cidade (COSTA, 2011). 

 Na década de 1950 um grupo privado iniciou a construção na cidade de 

Currais Novos (Seridó Potiguar Oriental) do Hotel Tungstênio (1954). E, nos 

anos de 1970 foi inaugurado o Hotel Vila do Príncipe (1973) na cidade de Caicó 

(Seridó Potiguar Ocidental), empreendido pelo governador da época Sr. Dinarte 

Mariz. Ambas as cidades eram polos de desenvolvimento econômico, cujas 

atividades econômicas predominantes eram extração da schellita (Currais 

Novos) e a produção de algodão (Caicó). A construção e a operação desses 

equipamentos de hospedagem, mesmo que de forma incipiente, deram início à 

interiorização ou regionalização da atividade turística no Estado, um marco 

para o desenvolvimento do segmento de turismo de negócios no Rio Grande 

do Norte, impulsionado pela dinâmica econômica da Região do Seridó 

Potiguar. 

 Na década de 1960 o Governador Aluízio Alves (1961-1966) implantou 

uma política para potencializar a infraestrutura básica baseada no trinômio: 

Energia – Transportes – Comunicação. E para atender às exigências impostas 

pelo desenvolvimento do sistema capitalista e do capital privado, o Governo do 

Estado resolveu incentivar a construção de alguns hotéis na capital e no interior 

do Estado e não mais esperar por agentes do setor privado.  

 A decisão de investir na construção de hotéis na capital e no interior foi 

para impulsionar a economia regional, conforme avalia Cavalcanti (1993, p. 73) 

a seguir: 

Com o crescimento de níveis de intercâmbio comercial resultante da 
dinamização da economia que impõe maior movimentação de 
pessoas na realização dos novos negócios, era necessário que a 
rede de serviços hoteleiros crescesse em sentido proporcional ao 
incremento socioeconômico, a fim de evitar distorções prejudicais à 
sua efetivação. 
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 Diante do aquecimento econômico do Estado naquele dado momento 

histórico, surgiu a necessidade de captar recursos federais para a viabilização 

da construção de hotéis em regiões estratégicas do territorial estadual. Sendo 

assim, foi firmada uma parceria entre a Aliança para o Progresso, BID e 

Governo do Estado e o poder público local (de cada cidade) para efetivar a 

construção de diversos hotéis, a saber: Hotel Internacional Reis Magos - Natal 

(1965-66), Esperança Palace Hotel - Mossoró (1966), Cabugi Palace Hotel em 

Angicos (1966), Hotel Balneário Olho D’água do Milho em Caraúbas (1964).  E, 

para a supervisão desse programa de expansão da rede hoteleira potiguar foi 

criada a Superintendência de Hotéis e Turismo de Estado (SUTUR), pelo 

Decreto nº 4.284 de 16 de setembro de 1964.  

 Durante os anos de 1960 foram inaugurados em Natal: o Hotel 

Samburá (1965), a Agência Netuno Turismo (1968) de passagens aéreas e 

marítimas e o Hotel Tirol (1968). Em 1966 foi implantado um sistema de balsas 

ligando a região central de Natal até a Praia da Redinha Velha, fazendo 

diariamente a travessia sob o Rio Potengi de dezenas de pessoas. As 

operações das balsas foram intensificadas a partir dos anos de 1980, dada a 

proporção que o turismo tomava no Estado e a desativação ocorreu após a 

inauguração da Ponte Newton Navarro (“Ponte de Todos”) no ano de 2007. A 

década de 1960 marcou a história e os esforços do poder públicos para uma 

interiorização do turismo no Rio Grande do Norte. 

 Os governos estaduais do Rio Grande Norte a partir dos últimos anos 

da década de 1960 até início dos anos de 1970 direcionaram os investimentos 

para o setor industrial do estado, movidos pela sinergia nacional que visava à 

acumulação de capital (lógica capitalista global), período em que proliferou a 

abertura de fábricas na Região Nordeste. 

 Durante a gestão do Governador Walfredo Dantas Gurgel (1966-1971) 

foi sediado o II Congresso Brasileiro de Turismo em Natal, no ano de 1969, o 

que pode ser entendido como um marco importante para a inserção de Natal 

na rota do turismo nacional e para a construção da imagem da cidade como 

destino turístico (GOMES, SILVA & SILVA, 2000). O evento contou com 300 

pessoas, aproximadamente, de vários estados brasileiros. Sendo um momento 
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importante para impulsionar as mudanças na configuração territorial da cidade, 

despertando nas autoridades e interessados nesse setor a necessidade de se 

implementar políticas públicas voltadas para o setor turístico e, ao mesmo 

tempo, divulgou-se junto aos congressistas do evento, as potencialidades 

turísticas da capital potiguar.  

 Com o apoio institucional da SUDENE, o Governador José Cortez 

Pereira de Araújo (1971-1975) criou a Empresa de Promoção e 

Desenvolvimento do Turismo no Rio Grande do Norte (EMPROTURN) por meio 

do Decreto nº 4.025 de 13 de dezembro de 1971. Tratava-se de uma empresa 

de economia mista com autonomia administrativa e financeira, com a 

competência técnica de coordenar e dirigir as ações governamentais para o 

setor turístico (CAVALCANTI, 1993). 

 Em 1971 um grupo privado construiu no centro da cidade de Natal o 

Hotel Monte Líbano, com recursos provenientes da SUDENE, que foi vendido 

em 1974 ao Grupo União de Empresas Brasileiras (UEB), modificando o nome 

do meio de hospedagem para Ducal Palace Hotel (inaugurado em 1976), 

elevando-o à categoria de hotel “quatro estrelas” conforme classificação da 

EMBRATUR vigente nessa época. 

 Em 1972 foi solicitada a EMPROTURN a realização de estudos 

técnicos sobre as potencialidades turísticas do Rio Grande do Norte. E, no ano 

seguinte, foi criado o Projeto Educacional de Turismo (PROJETUR), destinado 

à qualificação de recursos humanos especializados para atuar no futuro parque 

hoteleiro da cidade em vias de construção (PEREIRA, 2009). Dessa forma, 

esse órgão responsável pelo planejamento e gestão do turismo no âmbito 

estadual desempenhou o papel de organização da atividade turística, que até 

então, era embrionária no território potiguar, configurando-se no plano das 

possibilidades e de uma nova e emergente alternativa econômica para a cidade 

do Natal. 

 A criação do Bosque dos Namorados no ano de 1975, uma área de 

convivência sociocultural e de vivências junto à natureza, incorporado ao 
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Parque Estadual Dunas do Natal33 dois anos depois. Esse espaço de lazer e 

pesquisa junto à natureza compreende nos dias de hoje o maior parque 

ambiental urbano do Brasil sobre dunas, que resguarda uma faixa da mata 

atlântica, além de ser um importante atrativo turístico do estado. 

 O Governador Tarcísio de Vasconcelos Maia (1975-1979) criou o 

Centro de Turismo de Natal (antiga penitenciária pública) no ano de 1976, um 

atrativo histórico-cultural de natureza arquitetônica e paisagística, que abriga 

até os dias contemporâneos, um conjunto de lojas de artesanato e serviços 

gastronômicos que, semanalmente, promove shows da cultura nordestina para 

os turistas e residentes da cidade. 

 Nesse mesmo ano foi assinado um convênio entre o Governo do 

Estado e EMBRATUR para a implantação de vários projetos para incentivar a 

atividade turística potiguar, dentre eles: construção de novos hotéis nas 

cidades de Mossoró, Umarizal, Barra de Cunhaú (Canguaretema), Macau, 

Areia Branca, Martins, Alexandria, Tibau (Grossos), Pau dos Ferros e Pedro 

Velho, todos planejados pela EMPROTURN sob o discurso de interiorização do 

turismo, o que deu continuidade ao processo da expansão da rede hoteleira 

estadual iniciada na década de 1960 e a construção do Centro de Convenções 

de Natal (inaugurado em 1983). 

 A EMPROTURN foi a corresponsável pelas negociações e incentivos 

para a implantação de mais hotéis no estado, foram eles: Hotel Açu (Assú), 

Hotel Eron (Natal). Para que fosse colocado em ação o plano do governo 

estadual para a construção dos hotéis, foi instituída a Rio Norte Hotelaria S/A 

(NORTEL) pela Lei nº 4.663 de 05 de julho de 1977, para otimizar a 

concretização da política voltada para o setor hoteleiro e honrar os 

compromissos assumidos junto a EMBRATUR. 

                                                 
33

O Parque Estadual Dunas do Natal ”Jornalista Luiz Maria Alves" foi criado em 1977 como a 
primeira Unidade de Conservação do Rio Grande do Norte, localizado em Natal, possui uma 
área de 1.172 hectares. Reconhecido pela UNESCO (Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura) como parte integrante da Reserva da Biosfera da Mata 
Atlântica Brasileira (IDEMA). 
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 Nesse período, novos empreendimentos hoteleiros surgem no Rio 

Grande do Norte no ano de 1979: Hotel Thermas34 em Mossoró, Pousada 

Gargalheiras em Acari e o Hotel São Francisco no Bairro do Alecrim em Natal. 

(COSTA, 2011). 

 De acordo com Lopes Júnior (1997, p. 47) o caminho percorrido pela 

política estadual de interiorização do turismo com base na construção de hotéis 

em cidades sem fluxos turísticos, foi “para satisfazer chefes políticos locais e 

mostraram-se, logo, completamente inviáveis”, excetuando apenas o Hotel 

Thermas35 de Mossoró devido à dinamicidade econômica gerada pelo setor 

petrolífero a partir dos anos de 1970. 

 As políticas de Megaprojetos (PD/VC) e o PRODETUR-RN 

possibilitaram que o Rio Grande do Norte se inserisse na rota turística 

doméstica e internacional, provendo-se como destino turístico de lazer voltado 

para o segmento de “sol e mar”. (CRUZ, 2001; FONSECA, 2005). 

 A implantação dessa política no Rio Grande do Norte foi pensada 

desde o período que o estado foi governado por José Cortez Pereira de Araújo, 

mas apenas foi viabilizada pelo grupo familiar que compõe a Oligarquia Maia, 

que por meio de três governos consecutivos, tendo como representante maior 

do poder estadual responsável pela concretização do Megaprojeto PD/VC, os 

senhores: Tarcísio de Vasconcelos Maia que planejou; Lavoisier Maia Sobrinho 

que executou e José Agripino Maia que concluiu. Esse período ficou conhecido 

como a “Era Maia”.  

Para Cavalcanti (1993, p. 78) o PD/VC 

impulsionou a expansão econômica do Rio Grande do Norte, que 
assumiu idêntica natureza de desenvolvimento capitalista do Brasil, 
onde o Estado além de subsidiar e incentivar o capital privado, 
assumiu atividades que se apresentam não rentáveis e fornece toda a 
infraestrutura necessária requerida por esse desenvolvimento. 

 

Corroborando com a autora, a implantação do PD/VC na orla urbana 

de Natal, após 04 (quatro) reformulações polêmicas e repletas de conflitos de 

interesses econômicos, sociais e ambientais, apresenta-se como um marco 

                                                 
34Inaugurado em 12 de janeiro de 1979; o hotel foi financiado e inicialmente administrado pelo 
Governo do Estado, que decidiu privatizá-lo nos anos de 1990. Denomina-se Thermas Hotel & 
Resort. 
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para o turismo potiguar, reforçando o que já foi dito, inserindo de forma 

agressiva e mais profissional Natal na rota do turismo doméstico e 

internacional. A Via Costeira (imagem 16) denominada de Avenida Senador 

Dinarte Mariz, compõe o mais importante corredor turístico de Natal, 

interligando as praias urbanas da cidade (Ponta Negra à porção norte da 

cidade). 

          Imagem 16: Via Costeira de Natal/RN 

 
    Fonte: Acervo de Canindé Soares. 

 

Cavalcanti (1993), Lopes Júnior (1997), Cruz (2001), Furtado (2005) e 

Fonseca (2005) alertam que o marco fundamental para a expansão local e, 

especialmente para a produção social da capital do estado como cidade 

turística, foi a construção da Via Costeira (via urbana litorânea com 8,5 km de 

extensão) e por meio da política de megaprojetos turísticos conforme 

explicitado neste texto. 

Nos anos de 1980 dois fatos importantes aconteceram e tiveram 

rebatimentos no setor turístico do Estado, a saber: a) transferência do 

Aeroporto Internacional Augusto Severo que, na ocasião, era administrado pelo 

Ministério da Aeronáutica para a chancela da Empresa Brasileira de 

Infraestrutura Aeroportuária (INFRAERO) e efetivação de reformas dos 

terminais de passageiros durante o Governo de Lavoisier Maia Sobrinho (1979-
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1983) e b) inauguração de mais três hotéis (“Salinas Hotel Macau” em Macau, 

“Praia Hotel Areia Branca” em Areia Branca, e “Dunas Praia Hotel” em Tibau). 

Dando continuidade à expansão do sistema hoteleiro estadual foi 

inaugurado um equipamento de hospedagem na Região Oeste do Rio Grande 

do Norte (área serrana), o Hotel Serrano em Martins no ano de 1981. Nesse 

mesmo ano, inaugura-se o novo terminal rodoviário de passageiros de Natal, a 

“Rodoviária Nova” no Bairro da Cidade da Esperança. 

No período da gestão do Governador José Agripino Maia (1983-1986) 

foram efetivadas diversas ações em prol do turismo potiguar, dentre as 

principais, destacam-se: a) Inauguração do Centro de Convenções de Natal em 

1983; b) Inauguração da Via Costeira de Natal (parque hoteleiro na via 

litorânea da cidade) no ano de 1985 o que resultou em um boom turístico nos 

anos subsequentes; c) Criação do Conselho Municipal de Turismo de Natal 

(COMTEUR) também em 1985 e; d) Em 1986, a EMPROTURN é extinta e 

substituída pela SECTUR (Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo). 

Durante o Governo de Geraldo José da Câmara Ferreira de Melo 

(1987-1991) poucas ações foram desenvolvidas no âmbito estadual para o 

desenvolvimento da atividade turística, sendo a mais significativa a criação do 

Conselho Estadual de Turismo (CONETUR), em 1989, o qual está em atuação 

desde a data de institucionalização.  

Nesse momento, Natal dotada de infraestrutura urbana e turística, 

sediou o XV Congresso Nacional da Associação Nacional das Agências de 

Viagens (ABAV) no período de 18 a 22 de agosto de 1987, reunindo quatro mil 

congressistas, aproximadamente, no recém-inaugurado Centro de Convenções 

da cidade (FURTADO, 2005; COSTA, 2011). Esse fato marcou o turismo de 

Natal e estimulou a qualificação da cidade e dos serviços para a atração de 

médios e grandes eventos de portes nacional e internacional. 

Na transição dos governos estaduais de Geraldo José da Câmara 

Ferreira de Melo e José Agripino Maia (1991-1994), este último durante a 

segunda gestão à frente do Poder Executivo, foram direcionados incentivos 

fiscais e financeiros a ampliação e estruturação da rede hoteleira da Via 
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Costeira de Natal, o principal polo de meios de hospedagem do Rio Grande do 

Norte nesse período. 

No primeiro governo de Garibaldi Alves Filho (1995-1999), após anos 

de investimentos inexpressivos no setor turístico do estado, várias ações 

institucionais para fomentar o turismo no estado foram concretizadas como: a 

implantação do PRODETUR-RN I, em 1995, o qual contemplou obras de 

infraestrutura nos municípios de Ceará-Mirim, Extremoz, Natal, Nísia Floresta, 

Parnamirim e Tibau do Sul; a criação da Secretaria de Estado do Turismo 

(SETUR), em 1996. 

Ainda na década de 1990, o processo acelerado de urbanização da 

Praia de Ponta Negra e a construção da Rota do Sol – RN 063 (estrada 

estadual que liga Natal às praias do litoral sul), que valorizaram cada vez mais 

os espaços litorâneos e os reproduzindo como objetos de consumo de 

residentes e turistas.  

O Hotel Barreira Roxa, localizado na Via Costeira de Natal é 

transformado no ano de 1998 em Hotel-Escola para a formação do capital 

humano especializado para atuar no turismo, sobretudo no setor operacional 

da atividade. E nesse mesmo ano, é inaugurada a obra de prolongamento da 

Rodovia BR 101 Norte (Natal – Touros), o que impulsionou o fluxo turístico 

naquela porção litorânea potiguar. 

 As políticas estaduais de turismo inspiradas nas diretrizes federais 

demonstram, nas localidades litorâneas do Rio Grande do Norte, um 

considerável crescimento econômico, o que não significa desenvolvimento 

social. Tal cenário é possível perceber, empiricamente, nas comunidades de 

praia do litoral potiguar, mas ainda é cedo para tal afirmação, pois carece de 

pesquisas mais profundas e análises teórico-metodológicas mais consistentes. 

 No ano de 1999, agora no período da segunda gestão do Governo 

Estadual Garibaldi Alves Filho (1999-2002), foi marcado pela Inauguração da 

reforma e ampliação do Aeroporto Internacional Augusto Severo, com 

investimentos provenientes do PRODETUR-RN I. 

 No Rio Grande do Norte a primeira fase do PRODETUR-RN foi 

considerada uma política pública que promoveu importantes rebatimentos no 



 

 

 

 

 
 

 15
0

 

setor turístico em âmbito regional, desconcentrando as ações governamentais 

da capital do Estado, espraiando-as para outras cidades com potencial turístico 

por meio de inúmeras ações de ordem pública. Na primeira fase, as ações 

planejadas foram executadas, inclusive em municípios do litoral potiguar, o que 

proporcionou a melhoria significativa da infraestrutura urbana e turística do 

Estado nos anos subsequentes.    

 Para Fonseca (2005, p. 21) a implantação do PRODETUR-RN, visou 

criar um “ambiente competitivo ou um entorno mais favorável para que a 

atividade turística potiguar pudesse se tornar mais competitiva, através da 

criação de externalidades positivas ou de condições de fatores”. 

 O PRODETUR-RN concretizou algumas ações políticas nas duas 

primeiras fases de atuação, ressaltando que, em ambas as fases, as ações se 

concentraram em alguns munícipios localizados no Polo Turístico Costa das 

Dunas (instância de governança turística). 

 A primeira fase do PRODETUR-RN direcionou os investimentos a seis 

municípios, na segunda fase (PRODETUR-RN II) as ações foram 

concretizadas em diversos municípios do litoral que compõem o Polo Costa 

das Dunas, incluindo São Miguel do Gostoso.  

 O PRODETUR-RN II implantado no ano de 2002 durante o governo de 

Fernando Antônio da Câmara Freire (2002-2003) iniciou os investimentos 

previstos para um número maior de municípios (Natal, Ceará-Mirim, Extremoz, 

Maxaranguape, Rio do Fogo, Touros, São Miguel do Gostoso, Pedra Grande, 

Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, Nísia Floresta, Senador Georgino 

Avelino, Arêz, Tibau do Sul, Canguaretama e Baia Formosa), o que possibilitou 

a inclusão de localidades com potencial turístico a fazerem parte da agenda do 

Governo Estadual e receberem investimentos implantação ou melhoria da 

infraestrutura urbana desses municípios. Segundo Silva (2014) o PRODETUR-

RN II, encontra-se em execução com obras como a implantação do Sistema de 

Esgotamento Sanitário de Pirangi, Cotovelo, Pium, Redinha, Tibau do Sul, além 

da Urbanização de orlas de vários municípios e do Projeto do Museu da 

Rampa (em Natal). 
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 Na projeção do PRODETUR-RN III, por meio do PDITS, foram 

levantadas as demandas para o fortalecimento da atividade turística em três 

instâncias de governança (polos turísticos) do Rio Grande do Norte, ou seja, 

foram solicitados recursos financeiros ao BID para a melhoria da infraestrutura 

básica e turística dos polos: Seridó, Costa Branca e Costa das Dunas.  

 Para Cavalcanti (1993, p. 86) a expansão e o desenvolvimento do 

turismo no Rio Grande do Norte tiveram o papel decisivo do Estado (esferas 

federal e estadual), o que possibilitou ao capital privado, condições atrativas, 

além de fornecer a esse capital a infraestrutura necessária para a instalação e 

reprodução enquanto capital. 

 A década de 2000 se inicia com a inauguração da reforma e ampliação 

do novo terminal de passageiros do Aeroporto Internacional Augusto Severo no 

dia 24 de março deste ano.  A partir dos anos de 2000, as políticas estaduais 

por meio de investimentos federais, otimizam a implantação de mais 

infraestrutura urbana e turística, quer seja na perspectiva da construção de 

novas obras estruturais, quer seja na modernização dos equipamentos urbanos 

existentes. 

 O novo milênio que se apresenta na transição entre os séculos XX e 

XXI anuncia desafios e mais investimentos para o desenvolvimento da 

atividade turística potiguar. Para incitar o debate, destaca-se um fragmento do 

discurso institucional da SETUR (SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 

DO RIO GRANDE DO NORTE) em relação aos investimentos públicos junto ao 

setor turístico: 

É importante ressaltar que os investimentos turísticos deverão 
continuar para que haja a devida confiança por parte da iniciativa 
privada em desempenhar o seu papel de gerador de oportunidades 
de emprego e renda. O governo, por sua vez, necessita demonstrar 
maturidade, conhecimento, e clareza naquilo que planeja e executa, 
fechando a cadeia do processo de desenvolvimento. (SETUR, 2001, 
p. 17). 

 

 Nesse sentido, o discurso afirma a intenção do governo estadual em 

desenvolver de forma estratégica e contínua a atividade turística no Rio Grande 

do Norte, alertando para apenas os efeitos positivos que o turismo gera junto à 

sociedade. 
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 A partir dos anos 2000, inseriram-se no mercado local para operar no 

setor hoteleiro do Estado, cadeias internacionais com sede na Europa com 

destaque para os grupos PESTANA de origem portuguesa (Pestana Natal 

Hotel Beach Resort – 2001) e SERHS de procedência espanhola (Natal Grand 

Hotel Serhs – 2006), classificados com a categoria cinco estrelas pelo 

Ministério do Turismo. Depois da inserção no mercado local desses dois 

grupos, outras redes de hotéis de capital de origem nacional e internacional se 

fixaram em Natal, gerando mais competividade comercial no setor turístico 

regional. 

 A instalação dessas e de outras redes hoteleiras, como também a 

pressão política da cadeia produtiva do turismo local, corroboraram com a 

viabilização de políticas públicas de infraestrutura urbana e turística para 

atender as prerrogativas intrínsecas à reprodução capitalista do turismo. 

 No período do primeiro Governo Wilma Maia de Faria (2003-2007) 

foram institucionalizados, legalmente, em 2005, três polos turísticos (instâncias 

de governança regionais), a saber: Polo Costa das Dunas, Polo Costa Branca 

e, Polo Turístico Seridó. A criação dos polos faz parte da intenção de 

interiorização das políticas de turismo no Rio Grande do Norte, sendo uma 

demanda do Ministério do Turismo e do Programa de Regionalização do 

Turismo, que consiste na regionalização e na descentralização da gestão da 

atividade turística em todo território nacional. 

 No período da segunda gestão da referida governadora (2007-2010) foi 

inaugurada a Ponte Newton Navarro (imagem 17), embora tenha sido 

concebida como projeto, há décadas. Mas, somente foi entregue à sociedade 

potiguar em 2007, uma alternativa a mais para a melhoria da mobilidade 

urbana da cidade que, segundo os personagens da arena política local, tratava-

se de uma ponte destinada, principalmente, para os moradores de Natal, a 

“Ponte de Todos”.  

 Entretanto, outros discursos políticos e a representação do trade 

turístico da cidade deixavam evidente que a ponte mencionada havia sido 

construída para atender à demanda turística, encurtando o trajeto entre a Praia 

de Ponta Negra/Via Costeira das demais praias urbanas ao litoral ao norte de 
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Natal, mais precisamente, a Praia da Redinha Velha. E também aproximou as 

distâncias entre a porção litorânea ao Norte de Natal às praias localizadas ao 

sul da cidade, especialmente as situadas no município de Parnamirim (Pium, 

Cotovelo, Pirangi do Norte). Dessa forma, estrutura-se na capital potiguar um 

corredor turístico urbano, o que estabeleceu uma ligação turística de Natal com 

o Litoral Norte do Estado. O trajeto, anteriormente, só poderia ser realizado por 

uma única ponte mais afastada do corredor turístico ou por uma balsa movida a 

motor que fazia a travessia de pessoas e veículos de pequeno porte (no 

sentido Ribeira-Redinha e/ou Redinha-Ribeira). 

 
            Imagem 17: Ponte Newton Navarro  

 
            Fonte: Google Maps and Google Earth, 2014. 

 

 Com a concretização da Ponte Newton Navarro sinalizou-se novos 

rumos para o desenvolvimento do turismo regional, não apenas pelo fato de 

fazer parte de um conjunto de obras de infraestrutura urbana que atende, 

propriamente, às demandas do capital turístico, mas por direcionar as políticas 

governamentais e mais investimentos públicos para outro espaço urbano da 

cidade, a Região Administrativa Norte da capital (Zona Norte de Natal). 

 Também em 2007 foi criada a Empresa Potiguar de Promoção 

Turística (EMPROTUR), órgão vinculado a SETUR de acordo com a Lei 

Complementar nº 339, de 24 de janeiro de 2007, cuja finalidade é promover o 
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estado do Rio Grande do Norte como destino turístico em âmbito nacional e 

internacional de ações de marketing. 

 Ainda durante o período dessa gestão foram institucionalizados os 

demais polos turísticos do Estado, sendo o Polo Serrano em 2008 e o Polo 

Agreste-Trairí em 2009. Desse modo, o Estado passou a possuir cinco polos 

de governança regional para planejar e coordenar a atividade turística na 

totalidade do território geográfico, direcionando-se às ações de investimentos 

no turismo via políticas públicas. 

 Furtado (2005) problematiza a questão sobre os efeitos das atividades 

ligadas ao setor de Serviços, especialmente no segmento turístico, como 

fatores decisivos para a reconfiguração urbana da capital do Estado. 

Reconfiguração que foi intensificada pela expansão e dinamicidade do setor 

turístico, ocasionando a produção de novos espaços e remodelando antigos 

espaços apropriados para o uso turístico. 

 A elaboração dos Planos de Desenvolvimento Integrado do Turismo 

Sustentável (PDITS) que são pré-requisitos obrigatórios para à concretização 

do convênio entre Governo do Estado e o Banco Mundial, para garantir o 

financiamento de programas e projetos turísticos com recursos oriundo do 

PRODETUR. Nesse sentido, foram elaborados os PDITS dos polos turísticos 

Costa das Dunas, Costa Branca e Seridó, com intuito levantar e apresentar as 

prioridades de investimentos para fomentar a atividade turística no âmbito dos 

municípios que compõem as referidas instâncias de governança. Esses planos 

foram construídos durante o período de gestão do Governador Iberê Paiva 

Ferreira de Souza (2010-2011).  

 Em 2012, o Governo Rosalba Ciarlini Rosado (2011-2015) inaugurou a 

reforma e modernização do Aeroporto Internacional Augusto Severo, 

implantando uma série de melhorias para o atendimento e fluxo dos 

passageiros, demandas pelos usuários e empresas que operavam no 

empreendimento até àquele momento. 

 As ações integradas dos governos federal, estadual e municipal da 

cidade do Natal com a finalidade de equipar, ampliar ou modernizar os 

equipamentos urbanos da RMN, com base no discurso pautado no 
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desenvolvimento econômico e social, e substancialmente, para a adequação 

de Natal para sediar quatros jogos internacionais na primeira fase da Copa do 

Mundo de 2014, promoveram uma verdadeira corrida político-institucional-

financeira para a implantação de projetos de dimensões grandiosas para 

atender às necessidades dos potiguares e dos milhares de visitantes do Brasil 

e do mundo, prioridade dos governos (antes, durante e após a realização do 

megaevento esportivo), sendo as obras de mobilidade urbana e direcionadas 

ao sistema de transportes. 

 As obras de grande porte concretizadas no Estado para suprir as 

carências reais das populações residente e flutuante foram: estádio de futebol 

Arena das Dunas (imagem 18) para a realização dos jogos mundiais, localizado 

no Bairro de Lagoa Nova, região comercial da cidade do Natal e o Aeroporto 

Internacional Aluízio Alves (imagem 19), localizado no município de São 

Gonçalo do Amarante, Região Metropolitana de Natal, com capacidade 

superior de atendimento e de operações de voos superiores aos existentes 

naquele contexto. 

 

           Imagem 18: Espaço multiuso de eventos Arena das Dunas 

 
           Fonte: Arena das Dunas Concessão e Eventos S/A, 2015. 
 
 Foi realizado um investimento em torno de 400 milhões de reais, 

recursos oriundos de uma Parceria Público-Privada (PPP) entre o Governo do 
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Estado e a Arena das Dunas Concessão e Eventos S/A (empresa responsável 

pela obra e pela gestão do estádio por um período de 20 anos), com 

empréstimos federais junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 

e Social (BNDES), a Arena das Dunas (espaço multiuso para a realização de 

eventos) operou com capacidade máxima para o atendimento ao público 

(42.000 torcedores) durante a Copa do Mundo. Depois da realização do evento 

na cidade, a capacidade foi reduzida para 31.375 pessoas segundo 

informações da empresa gestora do empreendimento. 96,9% dos turistas 

estrangeiros que assistiram aos jogos durante o torneio de futebol mundial 

aprovaram as instalações da Arena das Dunas, somando-se a eles, 89,5% dos 

visitantes domésticos (nacionais) que avaliaram positivamente o espaço de 

eventos (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2014). 

 No que diz respeito ao setor de logística de transportes aéreos, as 

políticas públicas (federal e estadual) direcionaram os investimentos para a 

construção e inauguração (antes do início da Copa do Mundo) de um aeroporto 

de cargas e descargas com um moderno terminal de passageiros comerciais. 

Por conseguinte, foi inaugurado no dia 09 de junho de 2014, o Aeroporto 

Internacional Governador Aluízio Alves36 (imagem 20), em São Gonçalo do 

Amarante (município que integra a RMN).  

 O Consórcio Inframérica, venceu a licitação pública em 2011 e poderá 

explorar a estrutura aeroportuária por até 28 anos, cujo investimento total foi de 

500 milhões de reais (GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 

2014). 

 A maior expectativa em relação a esse empreendimento aeroportuário 

é a utilização para fins logísticos (transporte de cargas e descargas) para 

amenizar a deficiência do terminal portuário de Natal, que tem limitações 

físicas, operacionais e de cunho ambiental (pouca profundidade das águas do 

Rio Potengi) e por questões técnicas de engenharia devido à construção da 

                                                 
36

O novo terminal tem capacidade de 6 milhões de passageiros por ano. No saguão são 42 
balcões de check-in e 6 totens de atendimento (GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE 
DO NORTE, 2014). 
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Ponte Newton Navarro que impede a passagem sob a mesma de embarcações 

de grande porte. 

 

  Imagem 19: Aeroporto Internacional Aluízio Alves 

 
          Fonte: Acervo de Canindé Soares, 2014. 
 

 Em discurso na ocasião da inauguração do novo aeroporto, a 

Governadora Rosalba Ciarlini discursou aos presentes: 

"A inauguração do Aeroporto é um marco na história e na economia 
do Rio Grande do Norte. Nos esforçamos para que estivesse pronto 
antes da Copa, pois sabemos da visibilidade e oportunidade de atrair 
novos negócios. Certamente em um futuro próximo poderemos colher 
os frutos de mais essa conquista..." (GOVERNO DO ESTADO DO 
RIO GRANDE DO NORTE, 2014). 

 

  O discurso da governadora vai de encontro ao que está sendo discutido 

nesta pesquisa, pois as políticas públicas possuem um conteúdo amplo e plural 

com foco no desenvolvimento econômico do Estado, especialmente pela via de 

mão dupla a qual transita o turismo. 

 Em 2014 também foi aprovada a contratação de empresa via processo 

licitatório para a obra de duplicação da Rodovia BR 304 (Natal – Mossoró), o 

que não foi adiante até a presente data. E nesse mesmo ano foi concluída a 

duplicação da Rodovia BR 101 Sul (Natal - divisa com o estado da Paraíba), o 
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que vem impulsionando a atividade turística regional por meio do transporte 

rodoviário. 

 O Governo Robinson Mesquita Faria (2015-2019) iniciou a gestão 

estadual com a criação e aprovação da Lei nº 9.931, de 14 e janeiro de 2015, 

que estabelece no Art. 1º. “normas sobre a Política Estadual de Turismo, no 

planejamento, desenvolvimento e estímulo ao setor turístico, disciplina a 

divulgação e promoção do destino turístico, a prestação de serviços turísticos”. 

O que significa um marco para a legislação turística estadual e para o 

desenvolvimento da atividade turístico no Rio Grande do Norte. 

 A soma de todas as políticas aqui abordadas que foram implementadas 

ao longo das últimas décadas, paulatinamente, com destaque para o 

PRODETUR-RN (primeira e segunda fases), impulsionou a exploração e 

fomento da atividade turística no Rio Grande do Norte, em momentos distintos 

de nossa história e por meio dos “ideais” políticas dos governantes do Estado. 

  A implantação dessas políticas contribuiu direta e indiretamente para a 

construção do processo de emancipação política e urbanização do município 

de São Miguel do Gostoso a partir dos anos de 1990, pois a municipalização 

acelerou a organização política, socioespacial e econômica da cidade, 

possibilitando a estruturação enquanto destino turístico para que alcançasse 

anos depois a “crista da onda” a partir dos anos 2000, conforme historicizado 

na sequência da pesquisa. 

 Vale ressaltar que, por ser membro integrante do Polo Costa das 

Dunas, São Miguel do Gostoso foi contemplado com algumas políticas 

estaduais de turismo e por ações oriundos de recursos do PRODETUR RN II 

(carta cartográfica, urbanização de praias urbanas, plano de resíduos sólidos e 

a oferta de cursos de qualificação voltados ao operacional do turismo). 

 As principais ações institucionais fomentadas no Rio Grande do Norte 

com rebatimentos no setor turístico serão destacadas na Linha do Tempo 02.  
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Fonte: TAVEIRA, M. S., 2015. 
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3.4 São Miguel do Gostoso e as Políticas Municipais de Turismo 

 

 As políticas municipais de turismo implementadas em São Miguel do 

Gostoso se destacam a partir da emancipação política e, à medida que o 

turismo se desenvolve e ganha espaço na agenda dos governos locais. 

Contudo, é importante frisar que a fonte dos recursos financeiros empregada 

nas principais obras e ações públicas é de origem federal, uma vez que, o 

município depende, economicamente, quase que, exclusivamente, do repasse 

mensal do Fundo de Participação Municipal (FPM)37, conforme arrecadação 

efetivada em 2015, ilustrado na tabela a seguir: 

 
        Tabela 1: Repasses do FPM ao Município de São Miguel do Gostoso 

FONTE DE RECEITA MÊS – ANO BASE 2015 TOTAL (R$) 

FPM 

JANEIRO 565.743,20 

FEVEREIRO 577.514,19 

MARÇO 420.634,28 

ABRIL 453.975,85 

MAIO 558.263,64 

JUNHO 485.745,97 

JULHO 441.756,08 

      Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional, 2015.  
        Elaboração: TAVEIRA, M. S., 2015. 
 Obs.: No portal online do Tesouro Nacional o município consultado está cadastrado ainda 

com o nome São Miguel de Touros. 
  

 Segundo o Tesouro Nacional, foi repassado ao Município de São 

Miguel do Gostoso, de janeiro a julho de 2015, o valor total de R$ 3.503.633,21 

que é proveniente do FPM.  Os valores mensais repassados ao município pela 

Secretaria do Tesouro Nacional, já deduzem os recursos destinados ao Fundo 

de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB). 

 Nesse sentido, os recursos são ínfimos para atender todas as 

demandas sociais existentes no município, o que justifica, de certa forma, os 

                                                 
37

A partir de 1998, dos valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96, já está 
descontada a parcela de 15 % (quinze por cento) destinada ao FUNDEF. E a partir de 2007, 
dos valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96 e do ITR, já estão descontados da 
parcela destinada ao FUNDEB.  
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baixos investimentos no setor turístico com recursos próprios por parte da 

gestão municipal. Sendo assim, a maioria das ações institucionais direcionadas 

ao turismo local é fomentada por meio de parcerias privadas e, principalmente, 

por meio de convênios junto ao Ministério do Turismo. 

 Apesar dessa situação, o município tem procurado desenvolver ações 

institucionais direcionadas ao turismo, as quais se materializam por meio de 

políticas públicas locais com rebatimentos no dinamismo do turismo em São 

Miguel do Gostoso. Essas ações foram implantadas ao longo de quase duas 

décadas por três gestores públicos municipais, a saber: 1º) João Wilson 

Teixeira Neri (1997-2004), com dois mandatados consecutivos; 2º) Miguel 

Rodrigues Teixeira (2005-2012), também com dois mandatos consecutivos e; 

3º) Maria de Fátima Tertulino Dantas Neri (2013-2016), cuja gestão está em 

vigência. 

 A política que se apresenta como a de maior relevância para o 

desenvolvimento da atividade turística em São Miguel do Gostoso e, 

coincidentemente, a primeira a ser implantada foi a construção da Rodovia RN-

221 (em 1998), ligação rodoviária até a BR101 (o que possibilitou melhor 

acesso às cidades vizinhas cortadas por essa rodovia e à Natal.), e, 

consequentemente, ao município de Touros. Contudo, ressalta-se que essa 

política é de natureza estadual, mas beneficiou, de sobremaneira, a população 

local e contribuiu com a expansão do setor turístico regional.   

 Sabe-se que, sem acesso, dificilmente uma localidade desenvolverá 

qualquer atividade econômica nos moldes modernos, sobretudo, o turismo, que 

é uma atividade que necessita de infraestruturas básica e turística (meios de 

hospedagem, agências de receptivo e passeios, equipamentos gastronômicos, 

dentre outras) para se desenvolver e especialmente de vias de acesso para os 

lugares visitados.  

 Sendo o turismo uma atividade de múltiplas definições e 

interpretações, de natureza holística e diferenciada das demais atividades 

econômicas, precisa de infraestrutura básica e turística para se desenvolver de 

maneira mais adequada. Para Beni (2001, p. 126) a infraestrutura básica 

compreende: 
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acesso com seus componentes viários e de transportes, sistema de 
telecomunicações, de distribuição de energia, de água, de captação 
de esgotos e outros, sem os quais nenhuma classe de consumidor 
disporia dos serviços públicos básicos. 

  

  Conforme ressaltado por Beni (2001), a infraestrutura básica é uma 

condição sine qua non para o crescimento, organização e planejamento dos 

espaços urbanos, com destaque para os destinos turísticos, pois os 

componentes de infraestrutura elencados pelo autor são de extrema 

necessidade para a estruturação de qualquer atividade econômica moderna, 

em especial, o turismo. 

 Durante a primeira gestão municipal, após a emancipação de São 

Miguel do Gostoso foram concretizadas três relevantes ações institucionais prol 

turismo, foram elas: implantação da sinalização turística, em 1999; construção 

do Terminal Turístico na Praia da Xêpa, em 2000 e alteração do nome do 

município de São Miguel de Touros para São Miguel do Gostoso, em 2001, 

para atender às reivindicações populares e os desejos das forças políticas e 

econômicas locais. 

 Esse conjunto de ações públicas para viabilizar a atividade turística no 

município, resultou no aumento do fluxo de visitação na década de 2010 e, por 

conseguinte, na atração de novos investimentos empresariais no setor turístico 

da cidade. Foram obras setoriais de infraestrutura para equipar São Miguel do 

Gostoso de oferta turística condizente com a atual conjuntura política e, para 

suprir as necessidades mínimas dos turistas ao chegarem a esse destino de 

viagem. 

 A conclusão da BR 101 Norte (em 1998) e a RN 221 otimizou a 

dinâmica e o fluxo turístico em São Miguel do Gostoso. O gráfico 4 revela que 

os veículos do tipo carro são os meios de transportes mais utilizados pelos 

visitantes para se chegar ao município, o que é possível nos dias atuais devido 

às condições logísticas do sistema de transporte dessa região, que ainda é 

precário em termos de manutenção e sinalização rodoviária. 
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     Gráfico 4: São Miguel do Gostoso - Meios de transportes utilizados 

 
      Fonte: Pesquisa do autor, 2014. 

 

 Os números do gráfico 04 além de apresentar a importância das 

rodovias para o acesso a São Miguel do Gostoso, ratifica a importância do 

turismo regional impulsionado pelas políticas de infraestrutura e atração de 

novos investimentos comerciais que têm rebatimentos no setor turístico. 

Também, sinaliza que, apesar do município possuir uma dinâmica de turismo 

internacional, o turismo doméstico, sobretudo o de natureza regional ainda é 

predominante naquele contexto, pois muitos visitantes utilizam veículos 

próprios ou locados para conhecer esse destino, com destaque os oriundos de 

Natal e Região Metropolitana. 

 Outra fase das políticas públicas com foco no desenvolvimento turístico 

em São Miguel do Gostoso inicia-se durante o segundo governante do poder 

executivo local, que assim como primeiro gestor, desempenhou as funções 

administrativas há exatos oito anos, pois também foi reeleito por meio de 

processo eleitoral legal.  

 Nesse contexto, os investimentos no setor de infraestrutura básica e 

turística foram oriundos do PRODETUR-RN II por meio de convênios 

institucionais (contrapartidas financeiras dos Governos Federal e Estadual, com 

participação do BID). Dentre as principais ações efetivadas, destacam-se: 

 Plano de Resíduos Sólidos – 2007; 

 Base Cartográfica – 2007; 

 Conclusão da Sinalização Turística – 2009. 
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 Essas ações foram realizadas com recursos do PRODETUR-RN II, mas 

não foram exclusivas a São Miguel do Gostoso; foi um “pacote” de 

investimentos direcionados aos municípios que integram o Polo Costa das 

Dunas, entretanto, as ações foram fomentadas obedecendo a um calendário de 

execução, ou, nem sempre efetivaram-se, simultaneamente, para todos os 

municípios. A figura 6 apresenta os cinco polos turísticos (regiões turísticas) ou 

instâncias de governança do Rio Grande do Norte. E, na sequência, a figura 7 

destaca o Polo Costa das Dunas, do qual faz parte o município de São Miguel 

do Gostoso. 

 

Figura 6: Mapa dos polos turísticos do RN 

 
 Fonte: FONSECA, M. A. P. da, 2007. 
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      Figura 7: Mapa do Polo Costa das Dunas, Rio Grande do Norte 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                  
 
                  
 
 
 
                  

       
Fonte: PDITS, 2011. 

 

 Outras ações de maior relevância no campo do turismo foram 

efetivadas com recursos próprios e/ou com repasses de verbas por meio dos 

convênios junto ao Governo do Estado e, principalmente, ao Ministério do 

Turismo.  As ações de maior expressividade foram: projeto de infraestrutura 

turística (2005) que implementou obras de sinalização e urbanização da 

cidade; construção do pórtico da entrada da cidade (2007), um monumento 

arquitetônico em forma de jangada com uma frase de boas vindas aos 

visitantes; construção de praças e urbanização da cidade (2008); urbanização 

do pórtico da entrada de São Miguel do Gostoso (2008), estruturação de 

calçadas, canteiros e iluminação públicos; elaboração do plano diretor de São 

Miguel do Gostoso (2008), construído por uma equipe multidisciplinar da 

UFRN, mas que não foi aprovado pela Câmara Municipal de Vereadores e 

publicado em Diário Oficial e a urbanização da orla marítima (2010) para a 

efetivação de obras de infraestrutura (calçadões, estacionamento, quiosques e 

banheiros públicos, iluminação e paisagismo) nas praias urbanas (Praia da 

Xêpa, Praia do Maceió, Praia do Cardeiro). 
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Todas as ações tiveram rebatimentos no setor turístico e, por 

conseguinte, no cotidiano das pessoas que vivem e transitam em São Miguel 

do Gostoso. Destaca-se o plano diretor que tem por finalidade a regulação por 

meio de legislação, a política de expansão urbana do município com foco na 

pluralidade das questões sociais, econômicas, culturais e ambientais, mas que 

não foi aprovado, legalmente, e nesse sentido, o uso e o planejamento do 

território se encontra em “xeque” devido a não oficialização legal desse 

instrumento, ou seja, do plano diretor. 

Na gestão municipal em vigência que tem a frente do Executivo uma 

mulher, primeira prefeita eleita da cidade, após 16 anos que o município, 

contou com dois homens na administração pública local, também encampou 

algumas ações institucionais para a impulsão do setor turístico. Dentre as 

ações, as efetivadas até presente data foram: a) oferta de cursos de 

qualificação profissional em diversas áreas do conhecimento, fruto de convênio 

com o Governo Federal por meio do Pronatec; b) criação do Conselho 

Municipal de Segurança, composto por atores públicos, agentes econômicos e 

outros representantes sociais; c) elaboração do Inventário Turístico – Edição 

2014, em parceria com o Curso de Turismo do CERES da UFRN e d) criação 

do Conselho Municipal de Turismo, que foi oficializado via lei municipal, mas 

que os membros ainda não foram empossados, portanto, não chegou ainda a 

desenvolver as atividades competentes e corroborar com a gestão municipal da 

atividade turística. 

Existem outras ações públicas para fomentar o turismo no município 

previstas para o ano de 2015. Serão todas implementadas por meio de 

convênios junto ao Governo Federal, são elas: urbanização da Avenida dos 

Arrecifes com serviço de duplicação dessa avenida (iluminação, paisagismo e 

construção dos canteiros centrais – 1ª etapa); urbanização da Avenida dos 

Arrecifes incluindo serviços de duplicação da avenida com iluminação e 

construção dos canteiros centrais (2ª etapa); obra de urbanização da Avenida 

dos Arrecifes (3ª etapa) e urbanização da Avenida dos Arrecifes (4ª e 5ª 

etapas). 
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O conjunto dessas ações é voltado para as obras de infraestrutura, 

urbanização, iluminação e paisagismo da avenida central da cidade, pois, além 

de concentrar o maior número de empresas comerciais e de prestadores de 

serviços turísticos, também engloba a rede de serviços públicos (posto de 

saúde, correios, serviços bancários, escolas e ponto de transportes coletivos) e 

a maior trânsito de residentes e visitantes devido à funcionalidade econômica e 

social desse espaço público. 

Ressalva-se que, o leque de ações institucionais apresentado e 

ilustrado na Linha do Tempo 3, está aquém da adequada estruturação urbana 

e planejamento turístico do município para atender às demandas sociais, 

culturais, econômicas e ambientais da população residente e dos visitantes, 

uma vez que, o município apresenta problemas de infraestrutura básica 

(iluminação, coleta e destino adequado lixo, abastecimento de água, segurança 

pública etc.), turística (sinalização, qualificação profissional, gestão pública 

setorial e informações turísticas) e serviços, especialmente, os bancários (a 

cidade não possui nenhuma agência bancária, apenas correspondentes 

autorizados como correios, lotérica e caixa automático de um banco privado). 

Percebe-se por meio do cenário apresentado que o destino turístico, 

embora tenha crescido em aspectos urbanísticos, as políticas públicas são 

pontuais e não conseguiram estruturar de maneira desejável para atender a 

demanda turística e proporcionar mais qualidade de vida para a população 

residente. Nesse sentido, o domínio e a hegemonia do poder político local sob 

a tutela do mesmo grupo familiar, não contribuiu ao longo de duas décadas pós 

emancipação política de São Miguel do Gostoso, com o desenvolvimento social 

da cidade e o crescimento ordenado e sustentável da atividade turística local. 

Todavia, mesmo com as fragilidades apontadas no campo das políticas 

públicas existentes em São Miguel do Gostoso, acontece no município, desde 

a década de 1990, e com maior intensidade depois dos anos 2000, um 

processo turistificação que repercutiu na construção de capital turístico do 

destino. 
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Fonte: TAVEIRA, M. S., 2015. 
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A alodé Yemanjá odoiá! 

A alodé Yemanjá odoiá! 

Senhora que é das águas 

Tome conta de meu filho 

Que eu também já fui do mar 

Hoje tô véio acabado 

Nem no remo sei pegar 

Tome conta de meu filho 

Que eu também já fui do mar 

 

A alodé Yemanjá odoiá! 

A alodé Yemanjá odoiá! 

 

Quando chegar o seu dia 

Pescador véio promete 

Pescador vai me levar 

Um presente bem bonito 

Para Dona Yemanjá... 

Filho seu é quem carrega 

Desde terra inté o mar 

 

A alodé Yemanjá odoiá! 

A alodé Yemanjá odoiá! 

 

Promessa ao Pescador: Dorival Caymmi 
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SECÇÃO 04 - INTERNACIONALIZAÇÃO DA DEMANDA TURÍSTICA DE SÃO 

MIGUEL DO GOSTOSO: TURISTIFICAÇÃO E O CAPITAL TURÍSTICO 

 

 Até dezembro de 2013, as Atividades Características do Turismo 

(ACTs)38 eram responsáveis por, aproximadamente, 1,938 milhões de 

ocupações no Brasil, sendo cerca de 985 mil (51%) empregos formais e 954 

mil ocupações informais (49%)39. Essa ocupação representa 2,2% da ocupação 

da economia global do país, em que os empregos formais do turismo representam 

2,5% do total de empregos formais da economia e os informais, 1,9%, conforme 

dados do Ministério do Turismo e do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA) publicados em 2015. 

 O Rio Grande do Norte é um estado em que o turismo ocupa 

importante expressão e posição econômica, que promove a geração de muitos 

postos de trabalho e impulsiona a dinâmica de inúmeros negócios empresariais 

que compõem o setor turístico regional. Contudo, não se tem dados confiáveis 

e reais sobre o número de pessoas que atuam na atividade turística (no 

mercado formal e informal), tampouco o quantitativo de empresas voltadas 

para esse setor. 

 Em relação à segmentação de mercado, o turismo de sol e praia é o 

principal responsável pela atração de turistas nacionais e internacionais no 

território potiguar e em todo o Nordeste do Brasil. Por conseguinte, muitos 

povoados de praia, inicialmente, e posteriormente transformados em distritos e 

até mesmo em municípios por meio da emancipação política, localizados no 

litoral do Brasil, tornaram-se com o passar dos anos importantes destinos 

turísticos, devido possuírem mais possibilidades de atração de investimentos 

públicos e privados, em especial para a estruturação de infraestrutura básica e 

da oferta turística local. 

                                                 
38

Setores/Segmentos da economia que compõem as ACTs são: Alojamento, Agências de 
Viagem, Transporte Terrestre, Transporte Aéreo, Transporte Aquaviário, Aluguel de 
Transportes, Alimentação e Cultura e Lazer. 
39

A base da metodologia para caracterização da ocupação informal está no documento 
“Estimativas atualizadas da ocupação informal do turismo baseadas nos dados da Pesquisa 
Nacional por Amostragem de Domicílios - PNAD 2006, para o Brasil, regiões e estados”, de 

maio de 2008 (MINISTÉRIO DO TURISMO/IPEA, 2015). 
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 Algumas praias que possuem uma forte dinâmica turística, 

especialmente, as localizadas no Nordeste do Brasil ganharam destaque no 

cenário nacional e internacional, dentre elas, tem-se: Porto de Galinhas (PE), 

Porto Seguro, Trancoso e Costa do Sauípe (BA), Maragugi e Francês (AL), 

Canoa Quebrada e Jericoacoara (CE), Pipa e Genipabu (RN), além de muitas 

outras que se apresentam no mercado como destinos de lazer e de férias.  

 São atribuídos à atividade turística o consumo do espaço baseado em 

transações de mercado e às atuais condições pertinentes à produção do 

capital. Contudo, não se nega a importância do turismo como promotor de 

oportunidades profissionais operacionais e gerenciais. 

 No Rio Grande do Norte as praias de maior potencial turístico se 

concentram nos Polos de Turismo localizados no litoral potiguar (Costa das 

Dunas e Costa Branca). As praias mais exploradas pelo setor turístico são: 

Ponta Negra, Galinhos, Pipa, São Miguel do Gostoso, Barra de Cunhaú, 

Genipabu, Maracajaú, Rio do Fogo e Baía Formosa. As demais praias do 

estado possuem outros usos (como destino de veraneio e produção do 

imobiliário turístico, por exemplos), além de abrigarem populações residentes e 

atividades voltadas à pesca, à agricultura e à produção de artesanato. 

 A Praia da Pipa localizada no município de Tibau do Sul e as praias do 

município de São Miguel do Gostoso (Ponta de Santo Cristo, Xêpa, Tourinhos 

e Praia do Marco) integram no cenário atual, os principais destinos turísticos 

internacionais do Estado. Excetua-se, nessa análise, o município de Natal que 

concentra a maior oferta de bens, serviços e equipamentos turísticos, sendo 

um destino indutor40 (juntamente com Tibau do Sul), segundo o Ministério do 

Turismo, pois é responsável pela atração da maioria dos turistas que visita o 

Rio Grande do Norte.  

  Na visão de Lopes Júnior (1997), o Estado por meio de mecanismos 

institucionais e de poder foi o maior responsável pelo incentivo à ocupação 

socioespacial desordenada, no intuito de promover a atividade turística local. 

                                                 
40

O Brasil possui 65 Destinos Indutores do Desenvolvimento Turístico Regional, que são 
municípios que possuem infraestrutura básica e turística e atrativos qualificados, que se 
caracterizam como núcleo receptor e/ou distribuidor de fluxos turísticos (MINISTÉRIO DO 
TURISMO). 
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Desse modo, não apenas Natal constrói a imagem de cidade do prazer e do 

lazer, mas o Rio Grande do Norte tomou novos rumos no sentido da 

organização de territórios litorâneos para o desenvolvimento do capital turístico. 

 Na história da expansão turística do Rio Grande do Norte, a cidade do 

Natal, desde os anos de 1980, como discutido na secção anterior dessa tese, 

preparou-se para se inserir no cenário do mercado turístico a partir de políticas 

públicas implantadas pelo Estado, para dinamizar a economia local e projetar a 

capital como destino de turismo de sol e praia para o consumo global de 

atividades de lazer na sociedade contemporânea. 

 No entanto, não foi apenas Natal que se organizou urbanisticamente 

para expandir a atividade turística no decorrer das três últimas décadas, outros 

destinos a partir dos nos de 1990 também fomentaram o crescimento turístico 

como importante atividade econômica, inclusive em São Miguel do Gostoso por 

meio de políticas públicas e investimentos privados. 

 No caso de São Miguel do Gostoso, os discursos dos atores sociais 

(moradores, lideranças comunitárias, gestores públicos e empresários do setor 

turísticos) expressam que o turismo praticado no município segue outra 

perspectiva de desenvolvimento, diferentemente do que se vivencia em outras 

praias como, por exemplo, Pipa, apesar de ambos os destinos turísticos 

produzirem e reproduzirem o mesmo segmento de mercado, o turismo de “sol e 

praia”. 

 A expansão da atividade turística revigorada pela atuação do poder 

público e pelo capital privado por meio de políticas públicas e investimentos 

financeiros, respectivamente, acelerou o processo de turistificação em diversos 

municípios litorâneos, como também ocasionou ao longo das duas últimas 

décadas a criação de um capital turístico proveniente do desenvolvimento da 

atividade turística alicerçada no modelo de turismo de “sol e praia”, que impera 

na realidade brasileira e, sobretudo no contexto turístico de São Miguel do 

Gostoso, conforme discussão posta a partir deste ponto. 
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4.1 Segmentação de mercado e o triunfo do turismo de sol e praia 

 

 O turismo, embora, tenha surgido como fenômeno social e uma 

atividade econômica ainda no século XVIII, foi em meados do século XX que 

ele se consolidou como importante fenômeno de massa, cuja maior ambição é 

a produção e o consumo dos destinos turísticos em larga escala de acordo com 

a lógica capitalista dominante. 

 A ocupação do litoral para usufruto de atividades de lazer foi 

ocasionado pelo fenômeno de segunda residência que, no caso do Rio Grande 

do Norte se materializa no período de veraneio (durantes as férias escolares 

e/ou profissionais que ocorrem, anualmente, nos períodos compreendidos 

entre dezembro e fevereiro), em que a população residente de determinadas 

cidades, como Natal, por exemplo, e visitantes de outros estados e, até mesmo 

de outros países, passam uma temporada em casas ou outros tipos de 

moradias de uso ocasional localizadas em áreas de praia.  

 Para Silva (2012, p. 71) no litoral brasileiro, principalmente nas praias 

do Nordeste, a expansão dos diversos equipamentos turísticos de restauração 

(setor de alimentos e bebidas), lazer e entretenimento, meios de hospedagem, 

residências secundárias, dentre outros, tem implicado na ocupação de trechos 

da costa marítima e na reconfiguração de territórios, inclusive para fins 

turísticos. 

 O turismo se apresenta nesse cenário como um vetor de mudanças 

socioespaciais que influenciam a urbanização dos destinos regionais e que 

intensificam novos usos no litoral brasileiro, sobretudo no litoral potiguar. 

 Remetendo-se a uma parábola de Heráclito, revelada por meio da 

frase: “em um rio não se pode entrar duas vezes nas mesmas águas”, 

referindo-se à dinâmica natural das águas, pois um rio jamais será o mesmo 

devido à correnteza das águas e fluidez em direção ao mar. Com base nessa 

reflexão eternizada por esse filósofo grego, explica-se a recente conjuntura 

política e econômica contemporânea, pois o modelo de turismo focado nos 

bens naturais “sol e praia” também são fluidos, frágeis e impactados pelas 

atividades econômicas modernas, dentre elas, o turismo. 
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 A estrutura de serviços públicos comerciais e de lazer é criada também 

em espaços apropriados pelo turismo para a produção, reprodução e o 

consumo dos elementos da natureza (mar, clima, vegetação, paisagem, dentre 

outros). E a procura por espaços litorâneos, quer seja para o descanso, quer 

seja para vivências de lazer relativas à atividade turística, é uma realidade do 

mundo contemporâneo, devido à relevância sociocultural que o mar adquiriu na 

segunda metade do século passado por meio de atividades de lazer, turismo, 

esporte e entretenimento, que podem ser realizadas nesse cenário natural. 

 O forte apelo comercial atribuído ao espaço litorâneo brasileiro, com 

destaque para o território potiguar, que a partir dos anos de 1990, intensificou 

os investimentos na atividade turística pela via do PRODETUR-RN I (1995-

2000) e por meio da efetivação de políticas de infraestrutura urbana. Tais 

investimentos tiveram rebatimentos no turismo e contemplaram os municípios 

de Ceará-Mirim, Extremoz, Natal, Nísia Floresta, Parnamirim e Tibau do Sul, 

que foram beneficiados com várias obras e ações oriundas dessas políticas 

(estradas, construção de planos diretores, saneamento básico e vias de 

acesso). Essa infraestrutura foi necessária para que o turismo se reproduzisse 

de acordo com as premissas do capital e do modelo de desenvolvimento 

turístico adotado, ou seja, baseado no turismo de “sol e praia” (FONSECA, 

2005; TAVEIRA, 2008). 

 As ações do PRODETUR-RN I foram de suma importância para 

atender as necessidades imediatas dos municípios que faziam parte de Polo de 

Turismo Costa das Dunas e, atrair mais investimentos de natureza nacional e 

estrangeira. Dessa forma, aprofundou-se a procura por imóveis e, 

consequentemente a especulação com motivos imobiliários, devido à 

efervescência do mercado e das condições político-financeiras praticadas na 

época, à mesma medida em que eram efetivadas as melhorias implantadas 

pelas políticas públicas para estruturar a atividade turística na região que 

abrangia os seis municípios.  

 Um investimento oriundo da primeira fase do PRODETUR-RN foi o 

asfaltamento da BR 101 (Natal-Touros), o que intensificou o processo de 

ocupação do litoral norte e a procura por imóveis de todos os tipos naquele 
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espaço, incluindo nessa oferta o município de São Miguel do Gostoso o qual 

antes da recuperação dessa rodovia tinha acesso muito difícil até às praias e 

demais atrativos turísticos localizados naquele lugar. 

 Fonseca & Silva (2012, p. 122) afirmam que as novas funções 

(imobiliário-turístico, lazer e turismo) assumidas pelos agentes de mercado na 

área litorânea do Rio Grande do Norte, “decorrem da expansão do fenômeno 

de segunda residência e da atividade turística, que se repercutem no espaço, 

absorvendo uma nova forma e um novo conteúdo”. Para os autores, os 

recentes empreendimentos caracterizados por construções de grande porte e o 

consumo de dimensões consideradas dos espaços litorâneos pelo capital 

nacional e estrangeiro, que surgem ao longo da linha costeira, estão entre os 

principais fatores que provocaram mudanças ambientais, socioculturais e 

econômicas que atingiram esses espaços. 

 O PRODETUR-RN II (2001-2008) deu continuidade às ações iniciadas 

pela primeira fase do programa como a questão das obras de infraestrutura 

urbana, mas intensificou o leque da política pública atuando diretamente no 

setor turístico para atender às demandas da atividade. Nesse ponto, o 

programa potencializou e investiu na capacitação do capital humano do setor 

turístico (níveis operacional e gerencial), como também efetivou a elaboração 

dos diagnósticos turísticos dos municípios dos polos turísticos (Costa Branca, 

Costa das Dunas e Seridó), além da viabilização dos PDTIS para cada um 

desses polos para justificar e balizar a implantação da terceira fase do 

programa.  

 A segunda fase do programa promoveu ações para os demais 

municípios do Polo de Turismo Costa das Dunas, não restringindo as ações 

aos seis municípios contemplados na primeira experiência dessa política. 

Essas ações promoveram transformações nos municípios beneficiados com 

essa política de desenvolvimento turístico, inferindo mudanças no patrimônio 

ambiental em prol da atividade turística. 

 Boyer (2003) ao realizar estudo sobre a história do turismo de massa 

que, de acordo com as pesquisas, originou-se na França e se difundiu 

mundialmente, a partir do período pós-guerras (1950-1980), mudou a forma e 
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conteúdo do turismo enquanto fenômeno sociocultural. Para Boyer (2003, p. 

46) o “turismo causou mutações profundas, ele mudou nosso olhar sobre o 

mar, as montanhas, as paisagens, sobre os valores”.  

 Essa inquietação sobre o fenômeno turístico, apontada pelo autor, 

revela os efeitos que o turismo causa nas pessoas sobre as coisas e o 

conteúdo dessas coisas. Esse autor sugere um caminho para a nossa reflexão, 

quando ele diz que o turismo foi o responsável por ampliar e mudar o nosso 

olhar sobre vários aspectos da natureza e da vida, inclusive sobre o conteúdo 

social conferido ao mar, que também é apropriado para fins turísticos. 

 O turismo litorâneo, no qual o mar triunfa sobre os demais espaços de 

lazer da sociedade contemporânea, ao incorporar as zonas de praia dos 

municípios que desenvolvem a atividade turística sob a lógica dos princípios 

capitalistas de produção e consumo, é impulsionado pelas políticas públicas 

governamentais, particularmente o PRODETUR-NE que, além de promover a 

ordenação equipando o litoral de infraestrutura adequada, intensifica o 

processo de turistificação ao potencializar as condições urbanas necessárias 

para a reprodução do turismo, seduzindo o capital turístico e imobiliário para as 

zonas de praia. 

 Entender o comportamento do mercado turístico por meio da 

segmentação tem sido uma máxima entre os pesquisadores e os agentes 

comerciais, pois ao detalhar as premissas da oferta, da demanda e da rede de 

distribuição de bens e serviços, é possível viabilizar políticas públicas e ações 

mercadológicas para o setor turístico. 

 Ansarah (1999) traçou um panorama das principais tendências e 

perspectivas do turismo no país e analisou os pontos vitais que compõem as 

diversas ramificações do mercado turístico pelo viés da segmentação. Segundo 

a autora, segmentar o mercado turístico significa identificar clientes com 

comportamentos homogêneos no que se refere a gostos e preferências. 

 Para a autora, a “segmentação possibilita o conhecimento dos 

principais destinos geográficos, dos tipos de transportes, da composição 

demográfica dos turistas e da situação social e estilo de vida, entre outros 

elementos” (ANSARAH, 1999, p. 9). 
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 Com base nessa discussão sobre a segmentação do turismo, percebe-

se que a atividade turística desenvolvida no litoral, incentivada por iniciativas 

públicas para atender às necessidades dos agentes produtivos do mercado, 

sobressaíram-se nesse contexto com novos usos sociais relativos ao mar, o 

que propiciou a hegemonia cultural, política e econômica do modelo de “Sol e 

Praia” (segmento de turismo de sol e praia) que triunfa no âmbito do consumo 

de massa de produtos e serviços turísticos concentrados no litoral potiguar. 

 Esse triunfo tem rebatimentos em todas as dimensões políticas da 

sociedade, sobretudo junto às populações das zonas costeiras do Rio Grande 

do Norte, o que provocou efeitos positivos e negativos nas comunidades de 

praia. Nessa perspectiva, São Miguel do Gostoso além de fazer parte dessas 

zonas costeiras, ver o turismo como a principal atividade econômica local, e 

também alcançou o triunfo proporcionado pelas riquezas naturais existentes na 

faixa litorânea, ao se posicionar na “crista da onda” a partir dos anos 2000. 

  

4.2 Oferta e demanda turística e a internacionalização do destino turístico 

 

 Entende-se que a demanda turística é o conjunto de consumidores dos 

produtos e serviços turísticos, cujo consumo se materializa na concepção e 

realização das viagens, ou seja, os denominados turistas. O Ministério do 

Turismo (2006) define a oferta turística como um conjunto de atrativos 

turísticos, serviços e equipamentos e toda infraestrutura de apoio ao turismo. 

Para Lohmann & Panosso Netto (2008, p. 369) “todos os bens e serviços que 

estão à disposição dos consumidores-turistas, por um dado preço em 

determinado período de tempo, podem ser caracterizados como oferta 

turística”. 

 Os autores também definem demanda turística da seguinte maneira: 

“indivíduos cujas necessidades incluem ‘consumo e a experiência de lugares”. 

E complementam: “é, portanto, o total de pessoas participando em atividades 

turísticas, quantificado como o número de chegada ou saída de turistas, valor 

em dinheiro gasto ou outros dados estatísticos” (LOHMANN & PANOSSO 

NETTO, 2008, p. 237). 
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A oferta turística de São Miguel do Gostoso é oriunda de investimentos 

exógenos, na maioria dos casos, composta por meios de hospedagem, 

equipamentos gastronômicos, escolas de esportes de aventura de natureza 

náutica e por empresas locais de passeios turísticos. 

A demanda turística pode ser de natureza internacional quando o 

destino turístico possui atratividade e fluxo de visitantes advindos de outros 

países, ou seja, quando o destino é internacionalizado pela via do turismo, 

consequentemente, a oferta busca se qualificar para atender os anseios da 

demanda que não é apenas doméstica, é também internacional. 

 Com o intuito de conhecer de forma mais aprofundada a oferta e a 

demanda turística (nacional e internacional) de São Miguel do Gostoso, 

realizou-se duas pesquisas de campo, a saber: a) Inventário da Oferta Turística 

e b) Estudo da Demanda Turística; ambas em 2014. O inventário teve por 

objetivo central levantar de forma detalhada a oferta turística do município, 

enquanto que, a pesquisa de demanda teve por finalidade a análise do perfil do 

turista nacional e internacional que visita o destino turístico em questão.  

 No próximo tópico dessa tese será abordada uma discussão sobre a 

real oferta turística de São Miguel do Gostoso e os efeitos sobre a atividade 

turística local. 

  

4.2.1 A OFERTA TURÍSTICA LOCAL E OS ENCANTOS DA CIDADE DOS 

VENTOS 

Foi o vento de lá 
Foi de lá que chegou 
Foi o vento de Iansã 

Dominador que dormia nos braços da manhã 
E despertou 

Mestre Chico jangadeiro 
Depois de olhar o céu 

Guardou a rede de arrasto 
Não foi pescar xaréu 

Mercador que foi pra feira 
Não encontrou freguesia 

E não teve capoeira 
Que mostrasse valentia 
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Foi o vento de lá 
Foi de lá que chegou 
Foi o vento de Iansã 

Dominador que dormia nos braços da manhã 
E despertou 

Lia que nunca rezava 
Foi rezar naquele dia 

O querer por quem chorava 
Voltou pra sua companhia 

A barra do mar fechava 
Mas a flor do amor se abria 

Lia foi sambar só, foi sambar só 
Lia foi sambar só na ventania 

Foi o vento de lá 
Foi de lá que chegou 
Foi o vento de Iansã 

Dominador que dormia nos braços da manhã 
E despertou 

Lia foi sambar só, foi sambar só 
Lia foi sambar só na ventania 

Lia foi sambar só, foi sambar só 
Lia foi sambar só na ventania 

Embelezou eu, embelezou eu 
Embelezou, embelezou 

Embelezou eu 

Imbelezô Eu / Vento De Lá: Roque Ferreira 

 

 São Miguel do Gostoso que tem como principal patrimônio os bens 

naturais composto por praias, paisagem, biodiversidade marinha, localização 

privilegiada e a presença constante dos ventos alísios, busca a consolidação 

no mercado turístico nacional e internacional como um importante destino de 

viagem de turismo de sol e praia em escala internacional. O lugar é propício 

para o descanso devido à existência de uma tranquilidade singular, bem como 

para a prática de esportes náuticos de aventura relacionados à natureza.  

 Os ventos assumem papel fundamental nesse cenário, pois são 

responsáveis pelo desenvolvimento de atividades de aventura de natureza 

náutica no litoral do município, com destaque para os esportes Kitesurf e 

Windsurf, amplamente praticados na região. 
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 Na inventariação turística realizada durante o período compreendido 

entre julho e novembro de 2014 foi detectada que a maior parte das empresas 

que atua no setor turístico local se concentra nos segmentos de hospedagem e 

alimentação, majoritariamente. A tabela 2 se refere à tipologia e ao número de 

equipamentos de hospedagem existentes no município de São Miguel do 

Gostoso. 

 

Tabela 2: São Miguel do Gostoso - Oferta de Meios de Hospedagem 
MEIOS DE HOSPEDAGEM 

Tipo Quantidade 

Pousada 41 

SPA 01 

Albergue 01 

Flat/Apart-hotel 05 

Chalé 15 

Cama e Café 01 

Suíte 04 

Casa 12 

Condomínio 02 

Camping 01 

TOTAL                                            83 

                       Fonte: Inventário Turístico de São Miguel do Gostoso, 2014. 

  

 Na ocasião da realização do inventário turístico de São Miguel do 

Gostoso, o município contava com 83 equipamentos de hospedagem das mais 

variadas tipologias, sendo que quase 50% das empresas pesquisas foi do 

segmento de pousadas, cujos proprietários são de origem internacional, 

nacional e alguns do próprio município. Os chalés também são bastante 

comercializados e colocados à disposição dos visitantes nos períodos de baixa 

e alta temporada turística. Essa estrutura hoteleira é significativa para o destino 

turístico que conta com dez mil residentes, aproximadamente, mas que recebe 

milhares de visitantes, anualmente, o que justifica a envergadura da oferta de 

meios de hospedagem devido ao fluxo turístico nacional e internacional. 
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 A tabela 3 apresenta além dos tipos de empreendimentos de 

hospedagem, a quantidade de unidades habitacionais (quartos e/ou 

apartamentos) e de leitos disponíveis para os visitantes de São Miguel do 

Gostoso ao longo de cada ano e nova estação turística. 

 

                   Tabela 3: São Miguel do Gostoso - Oferta de UH e Leitos 
CAPACIDADE HOTELEIRA 

Tipo Número de UH Número de Leitos 

Pousada 311 750 

SPA 04 08 

Albergue 10 32 

Flat/apart-hotel 63 72 

Chalé 30 69 

Cama Café N/I N/I 

Suíte N/I 06 

Casa N/I N/I 

Condomínio N/I N/I 

Camping N/I N/I 

TOTAL 418 937 

Fonte: Inventário Turístico de São Miguel do Gostoso, 2014. 
N/I – Não Informado.             
 

Foram contabilizados 418 unidades habitacionais e 937 leitos, de 

acordo com o último levantamento realizado pelo projeto de inventariação 

turística do município, sendo um número próximo da realidade empresarial do 

setor turístico local, pois algumas empresas deixam de operar no período de 

baixa temporada turística, o que dificulta a coleta de dados e levantamento 

adequado da totalidade de empreendimentos que compõem à oferta turística 

do destino. 

Outro segmento de suma importância para atividade turística de 

qualquer destino turístico é o setor de alimentos e bebidas, que no caso de São 

Miguel do Gostoso se apresenta como grande diferencial de mercado, sendo 

responsável pela oferta de um dos três polos gastronômicos do RN, ao lado de 

Natal e Pipa. O vigor e a singularidade da gastronomia local têm se colocado 

como fator competitivo e de atração turística nacional e internacional, pois os 
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pratos típicos, sobretudo à base dos frutos do mar, compõem o portfólio da 

culinária que se faz presente na região, em que, os restaurantes se 

especializaram nas cozinhas regional ou internacional e, em alguns casos, nas 

cozinhas brasileiras, como, por exemplo, a conhecida comida baiana. A tabela 

4 elenca os tipos de equipamentos gastronômicos e, consequentemente, a 

capacidade de atendimento para atender a demanda turística e local. 

 

Tabela 4: São Miguel do Gostoso - Oferta e capacidade  
dos empreendimentos de A&B 

EQUIPAMENTOS DE ALIMENTOS E BEBIDAS 

Tipo Capacidade de Atendimento 

Restaurante 1096 

Bar 140 

Outros/creperia 50 

Cafeteria 30 

Confeitaria/padaria 100 

TOTAL                                      1416 

             Fonte: Inventário Turístico de São Miguel do Gostoso, 2014. 

 

Fundamental para o desenvolvimento do turismo, o setor de 

restauração (alimentos e bebidas) de São Miguel do Gostoso contempla 1.416 

assentos junto aos estabelecimentos especializados do segmento 

gastronômico para que as pessoas possam usufruir desses serviços 

diariamente. Vale ressaltar que, os empreendimentos do tipo restaurante são 

os que oferecem a maior oferta e estrutura física e humana para atender aos 

consumidores dos serviços. Contudo, o destino turístico também conta com 

bares, cafeterias, pizzarias, sorveterias, tapiocarias, padarias e outros tipos de 

empresas que oferecem serviços de A&B para os turistas e população 

residente. 

O município de São Miguel do Gostoso ainda conta com três agências 

de passeios turísticos, um centro de cultura, praias urbanizadas (dotadas de 

calçadas, estacionamentos, iluminação, coleta de lixo, sinalização etc.), lojas 
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de artesanato e souvenir, três escolas com equipamentos para locação e 

equipes de instrutores especializadas em esportes náuticos, museu da cultura 

nordestina, calendário de eventos (culturais e esportivos) e dezenas de 

atrativos naturais para atender aos anseios dos visitantes da região. 

 A cidade possui um calendário de eventos direcionado à cultura e, 

especialmente, aos esportes de praia, para otimizar o fluxo turístico e a 

permanência dos visitantes no município, além de estimular a divulgação dos 

bens naturais (praias, faixa de areia, calor e ventos) e do potencial turístico do 

lugar. Dentre os principais eventos realizados na cidade estão: Desafio Beach 

Tênis de Praia, Mostra de Cinema de Gostoso, Gostoso Music Festival, 

Festival dos Ventos (campeonato de kite e windsurf), Fest Bossa & Jazz, Rally 

RN 1500 (realizado em 2012, cujo roteiro foi realizado por motocicletas e 

veículos 4x4 ou off road).  

 Os eventos são promovidos com base em ações de mercado para 

diminuir os efeitos negativos da baixa temporada turística. Nesse sentido, a 

finalidade da realização desses eventos é o aumento do fluxo turístico e da 

permanência média dos visitantes nos períodos de baixa estação. Outro 

impacto não desejável desses períodos, o aumento do índice de empregos 

gerados pela atividade turística, uma vez que, sem clientes que justifiquem o 

número de empregos necessários para atender de forma satisfatória os 

turistas, as empresas demitem boa parte dos colaboradores e contratam 

prestadores de serviços em caráter temporário. 

Serão apresentados alguns banners dos principais eventos realizados em 

São Miguel do Gostoso ao longo do ano, sendo que alguns fazem parte do 

calendário de eventos permanentes da cidade, conforme ilustrado na seguinte 

figura: 
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Figura 8: Principais eventos culturais e esportivos de São Miguel do Gostoso 

 

  

Fonte: Prefeitura Municipal de São Miguel do Gostoso. 
Organização: TAVEIRA, M. S., 2015. 
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 Nesse contexto, a oferta turística de São Miguel do Gostoso vem se 

estruturando para atender à demanda de forma diversificada e adequada, o 

que tem sido um desafio permanente, pois o município depende, quase que 

exclusivamente, de investimentos federais e dos esforços da iniciativa privada 

para desenvolver a atividade turística e atender às demandas sociais da 

cidade. Tais esforços contribuíram para que a vila de pescadores se tornasse 

um importante destino turístico, de relevância internacional no segmento de 

turismo de aventura de natureza náutica.  

 Além dos eventos, hospitalidade, gastronomia, artesanato e 

infraestrutura turística presentes na “cidade dos ventos”, a paisagem e os 

atrativos naturais são os principais elementos da oferta turística do lugar, pois 

são esses bens turísticos os responsáveis por despertar o interesse dos 

visitantes nacionais e estrangeiros em conhecer a oferta turística de São 

Miguel do Gostoso. Nessa perspectiva, destacam-se as praias (imagem 20) e 

os ventos como os principais atrativos turísticos da região. 

 
             Imagem 20: Praia do Marco 

 
     Fonte: Google Maps and Google Earth, 2015. 

 

 A Praia do Marco mencionada anteriormente é um exemplar da riqueza 

e exuberância dos atrativos naturais existentes ao longo da orla de São Miguel 
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do Gostoso. Somando-se à atratividade das praias do lugar, os ventos 

assumem importante papel no cenário turístico da região, pois são eles os 

responsáveis pelo desenvolvimento do turismo de aventura na modalidade de 

esportes náuticos (imagem 21), ou seja, o principal produto turístico desse 

destino de viagens. 

 

          Imagem 21: Turistas na vivência do kitesurf em São Miguel do Gostoso 

 
            Fonte: Escola Gostoso de Instrução Esportiva, 2014. 

 

 A paisagem, cenários de praias e ventos é o principal atributo da 

natureza e atrativo turístico de São Miguel do Gostoso, sendo um componente 

primordial da oferta turística da cidade, apreciada por residentes e turistas de 

várias partes do mundo. 

 Na outra ponta, tem-se a demanda turística, que é a complementação 

da oferta, das leis do mercado, uma relação sine qua non, em que a oferta se 

estrutura para atender às necessidades demandas pelos turistas e, por 

conseguinte, os visitantes são atraídos e condicionados a viajarem e 

permanecerem no destino dependendo da oferta turística existente. Nesse 

sentido, oferta e demanda são elementos fundamentais para a análise e 

interpretação do fenômeno turístico e das demais relações estabelecidas pelos 

agentes do mercado, poder público, residentes e turistas.  
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 Sendo assim, faz-se necessário compreender os principais aspectos 

sobre o perfil da demanda turística de São Miguel do Gostoso, bem como se 

deu o processo de internacionalização desse destino turístico. 

 

4.2.2 A DEMANDA TURÍSTICA E A INTERNACIONALIZAÇÃO DO LUGAR 

 

 A partir deste ponto serão apresentados dados coletados na pesquisa 

de demanda turística nacional e internacional realizada em São Miguel do 

Gostoso, em dezembro de 2014. Embora, os dados reflitam sobre a realidade 

turística do município na perspectiva quantitativa, as análises serão aferidas de 

forma qualitativa de acordo com as teorias no campo das ciências sociais e 

humanas. 

 A demanda é entendida aqui em termos da relação entre as 

motivações que levam os indivíduos a viajar e a capacidade de fazê-lo. Após 

um exame da literatura a esses dois aspectos, dois conjuntos de fatores podem 

ser arrolados para aprofundar a discussão sobre o crescimento do fluxo 

turístico internacional e doméstico (PEARCE, 2003). 

 O perfil da demanda turística de São Miguel do Gostoso é um 

importante termômetro para um melhor entendimento sobre as reais 

necessidades, motivações, hábitos de consumo e de viagem dos turistas que 

visitam o município, contribuindo, dessa forma, para que esse destino turístico 

de interesse internacional seja pensado de forma integrada, responsável e com 

base nas premissas da sustentabilidade.  

 Em relação ao número de visitantes que passaram pelo município 

durante o período pesquisado, a maioria era proveniente do próprio contexto 

potiguar, justificada pela realização da II Mostra de Cinema de Gostoso, evento 

cultural com exibição de filmes e documentários nacionais, responsável pela 

visita das pessoas residentes no Rio Grande do Norte que estavam presentes 

na cidade nesse período, impulsionando o turismo regional naquela ocasião.  

 Na sequência, os visitantes advindos do estado de São Paulo foram os 

que mais visitaram São Miguel do Gostoso, seguidos por outros estados do 

Brasil (gráfico 5). 
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          Gráfico 5: Estado de residência da demanda turística doméstica 

 
            Fonte: Pesquisa do autor, 2014. 

 

 O gráfico 6 aponta a nacionalidade dos turistas de origem internacional 

que visitaram São Miguel do Gostoso no período da implementação da 

pesquisa, com destaque os europeus que representam a maioria de visitantes, 

quer seja os que residem em outros países, quer seja os que moram no Brasil, 

compondo assim, o fluxo turístico do destino.  

 

 Gráfico 6: Nacionalidade dos estrangeiros que visitaram o destino 

 
  Fonte: Pesquisa do autor, 2014. 

  

 Pearce (2003) levanta a discussão sobre os fluxos turísticos nacional e 

internacional em relação a diferentes escalas geográficas (nacional, regional e 

local), cujo foco principal é analisar de forma criteriosa quais os padrões e 

hábitos de viagens da demanda turística internacional em regiões delimitadas - 
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áreas urbanas, resorts costeiros e ilhas. No caso do gráfico mencionado, 

anteriormente, mostra que o público europeu foi o que predominou no destino 

pesquisado durante a realização da consulta investigativa. 

 O autor destaca, ainda, que o turismo internacional pode ser 

considerado em diferentes escalas, em que os padrões globais de consumo 

identificados, são também pertinentes e influenciam a natureza e extensão do 

turismo no circuito internacional, especialmente, em grandes mercados 

mundiais de produção e consumo turístico. 

 No quesito país de residência (gráfico 7), os turistas que moram no 

Brasil e que estavam visitando São Miguel do Gostoso representam a maioria, 

mesmo sendo esses de origem estrangeira. Contudo, 75% dos entrevistados 

residem no continente europeu, o que chancela o destino turístico como lugar 

de interesse e atratividade internacional. 

 Destaca-se, ainda, que a maior parte dos turistas internacionais 

pesquisados era oriunda da Alemanha, França e Holanda, e por outros 

visitantes de várias partes da Europa. Essa demanda é justificada por causa da 

motivação desses turistas em relação ao destino, ou seja, que visam praticar 

esportes náuticos de aventura, o principal diferencial de mercado de São 

Miguel do Gostoso, que possui um dos melhores ventos do mundo e condições 

climáticas favoráveis para a realização desses esportes. 

 Esse perfil de turista, segundo pesquisas institucionais, que procuram 

por atividades que fazem parte do segmento de turismo de natureza, 

especialmente, ligados à práticas de aventura, possui maior poder aquisitivo. 

nível de formação acadêmica acima da média (no mínimo, graduação) e 

estabilidade econômico-financeira, em síntese seria esse o perfil do público 

alvo do turismo de aventura. 
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Gráfico 7: País de residência dos turistas estrangeiros 

 
Fonte: Pesquisa do autor, 2014. 

 

 A média de idade dos visitantes nacionais se encontra na faixa etária 

entre os 30 e 50 anos de idade (46%), seguida de perto pela faixa etária entre 

18 e 20 anos de idade, conforme ilustrado no gráfico 8. Esses turistas preferem 

as modalidades de turismo de sol e praia (descanso, férias e descanso) e o 

turismo de aventura, existentes em São Miguel do Gostoso, principalmente, por 

causa de aspectos ligados ao mar e ao velejo que são mais difundidos e 

consumidos pelos públicos jovem e adulto. 

 

         Gráfico 8: Faixa etária dos visitantes brasileiros 

 
Fonte: Pesquisa do autor, 2014. 
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 No que concerne aos visitantes estrangeiros, 75% (gráfico 9) são da 

faixa de idade entre 18 e 29 anos, sendo a maioria absoluta do público que 

procura os esportes náuticos na região para fins de lazer e competições 

promovidas pelas entidades e escolas de kite e windsurf da cidade. Essa 

expressiva parcela de jovens que visita o município além de ser responsável 

pelo aquecimento econômico da cidade, também promove uma série de 

tensões e conflitos sociais como: aculturação, inserção de novos costumes 

junto à população local, relações sexo-afetivas com os jovens (meninas e 

rapazes) que residem no município, aumento do consumo e comercialização 

de drogas ilícitas e acelera o número de gravidez na adolescência.  Tais fatores 

são atribuídos, quase que exclusivamente, à atividade turística, mas serão 

apresentados mais adiantes outros dados que mostram que não é somente o 

turismo o fator responsável por esses problemas de cunho sociocultural, mas 

outros fatores, como: a exploração de energia eólica e a ineficácia de políticas 

nos campos da educação e do emprego. 

 

             Gráfico 9: Faixa etária da demanda turística internacional 

 
                Fonte: Pesquisa do autor, 2014. 

 

 O gráfico 10 apresenta um total de visitantes que estão solteiros, 

aproximadamente 64% dos entrevistados, o que agrava, ainda mais, as 

questões socioculturais do destino turístico, sobretudo no que diz respeito às 

atividades de fins sexuais e uso de drogas. Sendo esse percentual de turistas, 

o que mais visita São Miguel do Gostoso, que busca o turismo de sol e praia e 
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de aventura (responsáveis pelo crescimento da economia e a expansão da 

atividade turística desse destino). 

 
    Gráfico 10: Estado civil dos turistas nacionais 

 
     Fonte: Pesquisa do autor, 2014. 

 

 No caso dos turistas internacionais, embora a maioria pertença ao 

estado civil casado, 46% se revelaram solteiros, o que ratifica a análise em 

relação aos turistas nacionais, ou seja, o destino turístico São Miguel do 

Gostoso é muito procurado pelo público jovem e, consequentemente, os 

solteiros, devido à oferta turística do lugar ser voltada para o turismo de 

aventura, o que é comum entre esse perfil de turista. 

 

          Gráfico 11: Estado civil dos visitantes estrangeiros 

 
            Fonte: Pesquisa do autor, 2014. 
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 Quanto ao nível educacional dos entrevistados nacionais e 

internacionais, há uma distância considerável entre os dois públicos em relação 

à porcentagem das respostas, pois os turistas domésticos possuem ensino 

superior completo (a maioria), chegando a quase 55% dos entrevistados 

(gráfico 12); enquanto, os visitantes de origem estrangeira chegam a 91% o 

número que declarou na pesquisa possuir nível superior completo (gráfico 13). 

Os dados, além de revelarem o perfil educacional dos visitantes de São Miguel 

do Gostoso, demostram ainda a disparidade entre os índices nacionais e os 

estrangeiros em relação à formação educacional dos turistas entrevistados. 

  

Gráfico 12: Nível educacional dos visitantes brasileiros 

 
Fonte: Pesquisa do autor, 2014. 

 

Gráfico 13: Nível educacional dos visitantes estrangeiros 

 
Fonte: Pesquisa do autor, 2014. 



 

 

 

 

 
 

 19
4

 

 Os visitantes viajam, majoritariamente, na companhia de amigos, 

segundo a pesquisa, sendo 41,1% e 55%, (observar gráficos 14 e 15) de 

turistas nacionais e estrangeiros, respectivamente. O destino São Miguel do 

Gostoso, especializado em turismo de aventura atrai cada vez mais esse perfil 

de visitantes, ou seja, solteiros, que viajam com amigos ou sozinhos e 

possuem formação em nível superior conforme mostram os dados empíricos. A 

viagem em família também é uma informação relevante, pois o destino é 

lembrado pelos visitantes como um local tranquilo, familiar e apropriado para a 

vivência do ócio e do descanso. 

 

                Gráfico 14: Companhia dos brasileiros durante a viagem  

 
                  Fonte: Pesquisa do autor, 2014. 

 

              Gráfico 15: Companhia dos estrangeiros durante a viagem  

 
                 Fonte: Pesquisa do autor, 2014. 

  



 

 

 

 

 
 

 19
5

 

 Os visitantes nacionais e estrangeiros vêm a São Miguel do Gostoso 

com recursos privados, sendo os responsáveis diretos pela organização (ver 

gráficos 16 e 17) e realização da viagem para fins turísticos, salientando que, a 

maioria viaja na companhia de amigos ou sozinhos, o que chancela também os 

hábitos de viagem dos turistas que visitam esse destino turístico, sobretudo, os 

destinos direcionados para os segmentos de turismo de sol e praia e de 

turismo de aventura. 

 

       Gráfico 16: Organização da viagem da demanda turística nacional 

 
        Fonte: Pesquisa do autor, 2014. 

 

Gráfico 17: Organização da viagem da demanda turística 
internacional 

 
               Fonte: Pesquisa do autor, 2014. 

 

 Segundo à pesquisa de demanda turística realizada em 2014, o 

transporte mais utilizado pelos visitantes foi do tipo rodoviário, uma vez que o 



 

 

 

 

 
 

 19
6

 

destino turístico encontra-se a mais de 100 km da capital do estado, portão de 

entrada para quem vem de outros estados brasileiros. No caso do turista 

estrangeiro, o transporte mais utilizado é do tipo aéreo (gráficos 18 e 19), 

usado para se chegar até o território potiguar. Percebe-se que o visitante de 

origem nacional ou internacional utiliza o sistema multimodal de transportes, ou 

seja, o turista chega até o Rio Grande do Norte de transporte aéreo e depois 

utiliza serviços de transportes rodoviários (locação de veículos e/ou contração 

de traslado ou transfer). Enquanto, os turistas de origem regional, do próprio 

Rio Grande do Norte, fazem uso mais do transporte rodoviário (veículos de 

passeio), o que justifica que a maioria dos brasileiros entrevistados tenha feito 

uso desse de tipo modal de transporte para visitar São Miguel do Gostoso no 

período de realização da pesquisa. 

 A utilização mais expressiva do transporte rodoviário, ou seja, do 

veículo de passeio particular, deve-se também ao fato da pesquisa ter sido 

executada durante a realização da II Mostra de Cinema de Gostoso, evento 

esse que atrai a maioria dos visitantes das cidades vizinhas de São Miguel do 

Gostoso, sobretudo, de Natal. Desse modo, o veículo mais apropriado para o 

descolocamento é do tipo automóvel (carro de passeio).  

 
     Gráfico 18: Transportes utilizados pelos brasileiros 

 
       Fonte: Pesquisa do autor, 2014. 
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        Gráfico 19: Transportes utilizados pelos estrangeiros 

 
         Fonte: Pesquisa do autor, 2014. 
 

Somando-se o percentual de turistas nacionais e internacionais que 

utilizaram o tranporte aéreo em algum momento da viagem, chega-se a 81,3%, 

uma marca do turismo de massa do séculos XX e XXI. Boyer (2003, p. 83) 

aponta que o “avião  se tornou um meio do turismo somente após 1950-1960”, 

no período conhecido na história como Pós-Guerra. Segundo o autor, o 

desenvolvimento tecnológico que popularizou o transporte do tipo aéreo 

aconteceu, paralelamente às grandes invenções e repercussões 

automobilísticas. 

Em relação aos meios de hospedagem mais utilizados pelos turistas 

brasileiros e estrangeiros, foram do tipo pousada (gráficos 20 e 21), 

equipamento de hospedagem mais presente nesse tipo de destino turístico 

situado no litoral brasileiro, pois são estruturas menores que devem comportar, 

no máximo, 30 UH (apartamentos), de acordo com o Sistema de Classificação 

Brasileiro de Classificação de Meios de Hospedagem (SBCLASS) do Ministério 

do Turismo. Entretanto, é possível encontrar, inclusive em São Miguel do 

Gostoso, equipamentos de hospedagem que fogem dos padrões estabelecidos 

por esse sistema de classificação, ultrapassando o número de UH e não 

oferencendo os serviços pertinentes aos meios de hospedagem do tipo 

pousada. 
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    Gráfico 20: Meios de hospedagem utilizados pelos brasileiros 

 
      Fonte: Pesquisa do autor, 2014. 

 
 
 Gráfico 21: Meios de hospedagem utilizados pelos  
 estrangeiros 

 
  Fonte: Pesquisa do autor, 2014. 
 

 O novo Sistema de Classificação Brasileiro de Classificação de Meios 

de Hospedagem define pousada como: 

Meio de hospedagem de característica arquitetônica 
predominantemente horizontal, com até três pavimentos, 30 unidades 
habitacionais e 90 leitos, com serviços de recepção e alimentação. 
Nota: a pousada pode ser em um prédio único ou com chalés ou 
bangalôs (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2010). 

 

 Antes dessa classificação implantada pelo órgão maior do turismo no 

país, só havia um sistema de avaliação classificatório para os meios de 

hospedagem do tipo hotel, o que a partir de 2010 mudou com a chegada do 

novo sistema de adesão voluntária por parte dos empresários. Em São Miguel 
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do Gostoso, existem apenas três pousadas que consquistaram esse tipo de 

classficação, sendo todas de categoria três estrelas41, o que agrega valor ao 

produto turístico desse destino de viagem. 

 Os empreendimentos do tipo hostel (similar um albergue) também se 

apresentam como uma forte tendência em todo o Brasil, existindo algumas 

empresas desse tipo em São Miguel do Gostoso, que são utilizados, 

predominantemente, por turistas estrangeiros, devido ao conceito plural de 

hospedagem e acomodação, de convivência,  coletividade e jovem, atribuídos 

aos hostels. 

 São Miguel do Gostoso possui uma estruturada oferta de meios de 

hospedagem, com destaque ainda para aluguel de casas de temporada, flats, 

chalés e similiares, fruto do mercado do imobiliário turístico que representa o 

capital da construção civil e repercurte em toda a cidade. 

 O destino turístico mais demandado pelos turistas entrevistados foi São 

Miguel do Gostoso, representando quase a totalidade dos consultados, ou seja, 

88,7% (gráfico 22) entre os visitantes brasileiros, e o que representou  a 

preferência de 50% (ver gráfico 23) no que diz respeito ao público 

internacional.  

 

    Gráfico 22: Destino da viagem da demanda doméstica 

      
     Fonte: Pesquisa do autor, 2014. 
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                 Gráfico 23: Destino da viagem da demanda internacional 

 
                      Fonte: Pesquisa do autor, 2014. 
 

 A escolha de São Miguel do Gostoso como destino da viagem dos 

visitantes nacionais e estrangeiros deve-se a um conjunto de fatores 

(atratividade, acesso, infraestrutura turística, rede de serviços, hospitalidade, 

dentre outros) que fazem com que esse destinto turístico esteja entre os mais 

visitados no Rio Grande do Norte. 

 São Miguel do Gostoso é um destino turístico de escala internacional, 

mas que também é muito visitado por brasileiros. Nesse sentido, o tempo 

médio de permanência dos turistas nesse destino é de até uma semana 

(gráficos 24 e 25) aproximadamente, salientando que isso refere a um final de 

semana, o que geralmente acontece em destinos de turismo de sol e praia.  

 

           Gráfico 24: Tempo de permanência dos brasileiros 

 
             Fonte: Pesquisa do autor, 2014. 
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           Gráfico 25: Tempo de permanência dos estrangeiros 

 
            Fonte: Pesquisa do autor, 2014. 

 

 Os dados em relação à estada também revelam que um número 

significativo de turistas permanecem até duas semanas, o que é mais comum 

entre os visitantes estrangeiros que se programam para passar esse período 

mais longo no destino de viagem escolhido para o lazer, descanso e outras 

motivações turísticas. 

 Vale ressaltar que, São Miguel do Gostoso possui um longo periodo de 

alta estação ou alta temporada turística, que chega a durar seis meses ao 

longo do ano, devido ao principal atrativo, ou seja, os ventos, frequentes e 

intensos na região, propícios para a prática de esportes de aventura de 

natureza náutica, um diferencial de mercado para esse destino turístico. 

 Tal período de permanência, implica em gastos financeiros diários, 

como em qualquer temporada em um experiência de viagem turística. O gráfico 

26 apresentado a seguir, ilustra a distribuição por gasto diário do turista que 

frequenta São Miguel do Gostoso: 
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 Gráfico 26: Gasto médio diário do turista nacional 

 
  Fonte: Pesquisa do autor, 2014. 

 

 Embora a maioria dos turistas invistam em média R$ 100,00/dia no 

destino turístico com alimentação, hospedagem, passeios, compras e outros 

tipos de serviços turísticos; o destino recebe, com frequência, um tipo de turista 

mais “elitizado” que chega investir mais de R$ 500,00/dia na experiência 

turística do lugar. Essa disparidade depende, exclusivamente, do perfil do 

turista (origem, nível de renda, motivação e de outros fatores) que visita o 

destino ao longo do ano, bemo como, o que ele consome em termos de 

produto. Uma vez que, o turismo de aventura, especialmente, as práticas de 

kite e windsurf, os mais consumidos na região, são também os mais caros e 

valorizados pelo mercado turístico doméstico e internacional, e contribuí 

diretamente para a elevação do gasto médio diário do turista que visita São 

Miguel do Gostoso. 

Para Pearce (2003, p. 67) “à medida que os padrões de vida têm se 

elevado e as rendas crescido, mais pessoas têm sido capazes de se conceder 

viagens e de fazer valer direitos a férias mais extensas”. Aliado a esse fator 

sinalizado pelo autor, outro fato se faz importante, o nível de escolarização dos 

turistas, que garantem renda maior para quem possui mais escolaridade entre 

os brasilerios, o que se reflete também no consumo turístico, conforme mostra 

tabela 5. 



 

 

 

 

 
 

 2
0

3
 

Tabela 5 – Turistas nacionais por nível de escolaridade, renda média mensal e gasto 
diário 

Renda mensal e gasto médio 
diário 

Nível de Formação 

Ensino 
Fundamental 

Completo 

Ensino Superior 
Completo 

Ensino Superior 
Completo 

Incompleto 
Técnico 

De 1 a 2 SM         

Até R$100,00 3,13% 3,13% 6,25% 0,00% 

De R$100,01 a R$200,00 3,13% 3,13% 0,00% 3,13% 

De 2 a 5 SM         

Até R$100,00 3,13% 15,63% 0,00% 0,00% 

De R$100,01 a R$200,00 0,00% 6,25% 0,00% 0,00% 

De R$200,01 a R$500,00 3,13% 6,25% 0,00% 0,00% 

Acima de 5 SM         

Até R$100,00 3,13% 9,38% 3,13% 0,00% 

De R$100,01 a R$200,00 0,00% 6,25% 0,00% 0,00% 

De R$200,01 a R$500,00 0,00% 12,50% 0,00% 0,00% 

Acima de R$500,00 0,00% 9,38% 0,00% 0,00% 

Total Geral 15,63% 71,88% 9,38% 3,13% 

Fonte: Pesquisa do autor, 2014. 

 

 Com base na tabela supracitada, a renda mensal (em salários mínimos 

= SM) e o gasto médio diário em São Miguel do Gostoso, elevam-se de acordo 

com o nível de escolaridade dos turistas, sendo que a maioria dos visitantes 

(mais de 70%) possui formação em nível superior. Isso sinaliza que, além de 

ser um público com maior poder aquisitivo, também prefere destinos turísticos 

mais dispendiosos como é o caso de São Miguel do Gostoso. 

 Outro dado que deve ser considerado é que 100% dos turistas que 

gastam valores acima de R$ 500,00, possuem nível superior completo, o que 

ratifica que os efeitos da alta escolarização impactam, diretamente, nos 

rendimentos financeiros do perfil do turista entrevistado que visita esse destino 

turístico. 

 Em relação aos gastos médios diários do turista de origem estrangeira, 

todos os percentuais aumentam em comparação com os gastos do turista 

doméstico, porém os dois grupos pesquisados concentram os investimentos 

durante o período da viagem (permanência no destino turístico) na faixa de até 

R$ 100,00 (gráfico 27). 
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 Gráfico 27: Gasto médio diário do turista estrangeiro 

 
    Fonte: Pesquisa do autor, 2014. 

 

 
 O motivo da viagem difere de acordo com o perfil de cada visitante, 

levando-se em consideração o perfil socioeconômico, cultural e psicológico. Os 

fatores motivadores ou motivacionais “são aqueles que determinam as 

necessidades pelas quais uma pessoa viaja“ (LOHMANN & PANOSSO 

NETTO, 2008, p. 242).  

Para o autor, os fatores podem possuir natureza mais genérica, quando 

se referem à motivação para que as pessoas tirem férias, ou um elemento mais 

específico que um indivíduo tenha para gozar determinadas férias, para um 

dado destino turístico, em particular. Estão entre os principais motivadores, os 

aspectos: físico (para descanso, saúde, prática esportiva, redução de tensões 

do cotidiano); cultural (busca pela novidade, atividades culturais e educativas); 

interpessoal (desejo de conhecer gente, fazer novos amigos, visitar amigos e 

parentes, viagens românticas) e; status/prestígio (desenvolvimento pessoal ou 

autoestima, turismo de elite, ostentação, distinção social) (LOHMANN & 

PANOSSO NETTO, 2008). 

No caso dos brasileiros que visitaram São Miguel do Gostoso, no 

período da pesquisa, embora 39% estivessem no município por motivo de 

trabalho, especialmente devido à II Mostra de Cinema e às atividades 



 

 

 

 

 
 

 2
0

5
 

relacionadas à energia eólica (muito forte na região), quando somados os 

demais fatores motivacionais (lazer, esporte, cultura e descanso) chega-se ao 

percentual de mais de 60% (observar gráfico 28), o que legitima o destino 

turístico como um lugar procurado, predominantemente, para a realização de 

atividades vinculadas ao lazer. 

 

             Gráfico 28: Motivo da viagem da demanda doméstica 

 
  Fonte: Pesquisa do autor, 2014. 

 

Em relação aos turistas estrangeiros, devido ao perfil diferenciado, as 

motivações, embora sejam semelhantes, os números diferem nesse quesito. 90 

% dos turistas entrevistados estavam em São Miguel do Gostoso para 

desenvolverem atividades de lazer, sendo que mais da metade desses (60%), 

vieram a esse destino, prioritariamente, para realizarem práticas esportivas 

relativas ao turismo de aventura (gráfico 29), com destaque para as atividades 

de natureza náutica (kitesurf, windsurf, stand up paddle), o que afere a esse 

destino turístico a condição de ser um lugar propício à pratica do velejo, 

revelando-se como o principal produto turístico, que motiva a vinda de milhares 

de turistas estrangeiros, anualmente, para São Miguel do Gostoso. 
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   Gráfico 29: Motivo da viagem da demanda internacional 

 
     Fonte: Pesquisa do autor, 2014. 

 

 No que diz respeito à motivação do turista e ao tempo de permanência 

no destino, o gráfico 30 mostra que o turista que permanece até uma semana 

(finais de semana, sobretudo) procura por atividades ligadas ao lazer 

(descanso, tranquilidade, conhecer o destino e a cultura local) e os visitantes 

que passam mais de uma semana, podendo chegar ao mês, é devido às 

práticas esportivas de natureza náutica. Percebe-se, ainda que, muitos 

visitantes que procuram o município é por motivos de trabalho devido à 

presença de empresas de energia eólica na região, desse modo, também 

utilizam os serviços turístico do destino como hospedagem e equipamentos 

gastronômicos. 

 No quesito que se refere à motivação do turista nacional e o tempo 

médio de permanência no destino visitado, percebe-se que 25% dos 

entrevistados afirmaram permanecer até uma semana em São Miguel do 

Gostoso, sendo o principal motivo da viagem as atividades relacionadas ao 

lazer. Os turistas que buscam participar de atividades pertinentes ao turismo de 

aventura, como os esportes náuticos permanecem até duas semanas no 

destino. Os turistas que passam mais de seis meses em São Miguel do 

Gostoso fazem parte do grupo de pessoas que viaja até o município a trabalho, 

especialmente, os profissionais do setor de geração de energia eólica. 
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Gráfico 30: Motivação da viagem e tempo de permanência dos turistas 
nacionais 

 
  Fonte: Pesquisa do autor, 2014. 

 

  A maioria dos entrevistados nacionais e estrangeiros revelou que era a 

primeira vez que visitava São Miguel do Gostoso, todavia, 16% dos brasileiros 

e 10% (ver gráficos 31 e 32) dos turistas internacionais disseram que visitavam 

a cidade, anualmente, atribuindo ao destino turístico atratividade e uma oferta 

de bons serviços que agradaram os visitantes e os motivam a retornarem para 

usufruírem do lugar em outras ocasiões. 

 

         Gráfico 31: Frequência de visita dos brasileiros ao destino 

 
           Fonte: do autor, 2014. 



 

 

 

 

 
 

 2
0

8
 

 Gráfico 32: Frequência de visita dos estrangeiros ao destino 

 
  Fonte: Pesquisa do autor, 2014. 

 

No que concerne ao desejo de retornar a São Miguel do Gostoso, mais 

de 90% (gráfico 33) do turista nacional afirmou que voltaria ao destino e a 

totalidade dos entrevistados de origem internacional (gráfico 34) explicitou que 

retornaria à cidade. Esses dados demonstram que apesar dos problemas de 

infraestrutura básica e conflitos sociais existentes em São Miguel do Gostoso, 

os atributos naturais (mar, sol, clima e paisagem) somados à hospitalidade e à 

rede de serviços turísticos, com destaque para os meios de hospedagem e 

equipamentos gastronômicos, são os principais motivos responsáveis pelo 

retorno da maioria dos visitantes, em especial, àqueles que visitam 

periodicamente o destino para a realização de práticas esportivas náuticas 

(turismo de aventura). 

 

Gráfico 33: Intenção da demanda nacional de retorno 
ao destino 

 
  Fonte: Pesquisa do autor, 2014. 
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Gráfico 34: Intenção da demanda internacional de retorno  
ao destino 

 
                 Fonte: Pesquisa do autor, 2014. 
 

 A gastronomia e a rede de hospedagem foram produtos/serviços 

turísticos mais consumidos pela demanda doméstica (ver gráfico 35) presente 

em São Miguel do Gostoso durante o período da pesquisa. As atividades 

esportivas, principal produto turístico da cidade, foram apontadas, mas não se 

refletiram na pesquisa como o principal produto de consumo entre os turistas 

nacionais, diferentemente, da demanda internacional. 

 

         Gráfico 35: Produtos e serviços consumidos pela demanda doméstica 

 
           Fonte: Pesquisa do autor, 2014. 
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     Gráfico 36: Produtos e serviços consumidos pela demanda internacional 

 
      Fonte: Pesquisa do autor, 2014. 
  

 Os esportes aparecem como o principal produto consumido pelos 

turistas estrangeiros, dada a oferta natural e estrutura de serviços 

especializada para a prática de esportes de aventura no campo do velejo, o 

que chancela o município como o principal destino turístico potiguar para a 

realização de atividades de esportes como kite e windsurf, como já foi 

mencionado ao longo desse trabalho. Os serviços gastronômicos, a 

hospitalidade e de hospedagem aparecem na sequência como os mais 

consumidos e bem avaliados pelos visitantes de origem internacional. 

 Nesse sentido, a demanda turística de São Miguel do Gostoso, 

embora, bastante eclética em relação ao perfil tanto na perspectiva doméstica 

quanto na internacional, percebe a atividade turística do lugar com grande 

atratividade, em que o conjunto natural, somado à hospitalidade e à cultura 

locais, faz de São Miguel do Gostoso um dos mais importantes e desejados 

destinos turísticos do Rio Grande do Norte, sobretudo, para a prática de 

esportes de aventura de natureza náutica que o consagra como destino 

turístico de dimensões globais, fruto de um processo de intensificação e 

expansão da atividade turística em escala internacional. 

 Fonseca (2007, p. 216-17) aponta três fatores que contribuíram para a 

intensificação e expansão da internacionalização do turismo potiguar, a saber:  
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 Técnico – a diminuição das distâncias, na proporção em que os meios de 

transporte se tornaram mais rápidos, devido às tecnologias 

empregadas; maior acesso à informação que possibilitou mais 

divulgação dos produtos turísticos inseridos no mercado e a redução 

nos custos das viagens; 

 Econômico – a restruturação da economia implicou no desenvolvimento 

da maior parcela dos serviços turísticos ofertados no mercado 

(imateriais e intangíveis); 

 Político – a proliferação de políticas públicas para impulsionar a atividade 

turística no que diz respeito à geração de empregos para amenizar os 

problemas sociais gerados pelos efeitos do desemprego. 

 

 Corrobora-se com Fonseca em relação aos fatores que contribuíram 

para a aceleração da internacionalização do turismo no Rio Grande do Norte. 

Outrossim, São Miguel do Gostoso vem ao longo de quase três décadas se 

estruturando para competir, internacionalmente, como destino turístico de sol e 

praia, e acumulou de forma gradativa, um capital turístico oriundo da 

construção sociocultural do lugar, que possibilitou ao município a partir dos 

anos de 1990, o início de um processo de turistificação intensivo, 

especialmente, depois do advento da emancipação política, que transformou o 

antigo lugarejo em uma cidade com ares de vila de pescadores.  

 

4.3 Turistificação: construção sociocultural e produção do capital 

turístico 

 A formação de destinos turísticos com base no segmento do turismo de 

sol e praia é pertinente à realidade vivenciada nas comunidades de praia 

selecionadas pelo recorte espacial dessa tese, as quais se estruturam em 

cenários políticos, sociais e econômicos no que se refere ao surgimento de 

espaços turísticos, entendidos nesse contexto como uma construção 

segregada oriunda das relações capitalistas de poder. 

 Paradoxalmente aos discursos sobre os efeitos negativos atribuídos ao 

turismo que são verídicos e relevantes na maior parte das abordagens 
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realizadas, no Brasil o discurso em prol do desenvolvimento do turismo para a 

promoção do crescimento econômico e da inclusão social transita nas 

principais agendas de governos em todas as esferas políticas da sociedade, 

como afirma Ouriques (2005): 

O discurso em defesa do turismo, nesses termos, adquire um grande 
poder e persuasão e seduz os poderes públicos e as comunidades 
locais, já que a ideologia dos grupos pós-crescimento “vende” as 
promessas de desenvolvimento, geração de empregos e respeito ao 
meio ambiente de forma tão poderosa que as opiniões contrárias 
acabam sendo rotuladas de “inimigos do progresso”, “dos que querem 
manter o atraso” (OURIQUES, 2005, p. 17). 
 

 Compreender a dinamicidade da atividade turística tem sido um dos 

grandes desafios dos últimos anos enfrentados pelos pesquisadores e 

estudiosos do fenômeno turístico, uma vez que, exige métodos científicos 

apropriados, dados empíricos e análises sobre o desenvolvimento do 

fenômeno em determinados espaços turistificados ou não, sobretudo no que 

diz respeito aos anseios de conciliar turismo e desenvolvimento sustentável 

com inserção e participação ativa das populações residentes em espaços 

litorâneos, na perspectiva da construção de um capital turístico. 

 

4.3.1 TURISTIFICAÇÃO: TEORIA E PRÁXIS  

  

 O conceito sobre turistificação defendido aqui como processo, condição 

necessária e inerente ao desenvolvimento da atividade turístico em 

determinado espaço geográfico, é discutido nesse trabalho com base nos 

pressupostos teóricos relativos ao domínio do território pelo fenômeno turístico, 

que é materializado pela práxis (fusão de teoria e prática) de ordem econômica 

e política. 

 É fundamental entender de que forma a intervenção estatal por meio 

de políticas públicas de turismo repercute em espaços litorâneos em processo 

de turistificação ou já turistificados e como essas políticas aceleram a 

segregação espacial e acentuam, ainda mais, as desigualdades socioculturais 

das comunidades existentes nas localidades litorâneas contempladas na 

pesquisa. 

 Almeida Filho (2014, p. 16) percebe a turistificação como 
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O processo de implantação da infraestrutura turística em lugares com 
potencial turístico, ou seja, é a apropriação deste espaço, bem como 
a sua transformação, para atender aos interesses de pessoas de 
outras localidades que praticam o turismo. 

 

O conceito apropriação é empregado para designar o uso cotidiano que 

é dado ao território, motivado pelas novas lógicas de uso impostas pelo 

turismo. Para Cruz (2001, p. 75): “o uso efêmero desses espaços e a inserção 

dessa nova atividade econômica na vida do lugar, impõe-lhe transformações, 

uma adaptação à nova realidade em construção”. Tomada esta explicação 

como premissa teórica, discutiremos sobre como se dá a apropriação do 

território para o uso turístico no litoral potiguar. 

Knafou (1996) faz uma discussão teórica no cenário científico brasileiro 

sobre o processo de turistificação, que tem representado uma importante 

contribuição do olhar geográfico para os estudos epistemológicos do turismo. 

 Segundo Knafou (1996, p. 69-71) a turistificação é a materialização de 

espaços eleitos para a produção e consumo turísticos. A relação entre turismo 

e território possui três fontes que alimentam esse processo: os turistas que 

estão na origem do turismo, promovendo a criação de lugares turísticos; o 

mercado visto como a segunda fonte de criação desses lugares, que tem por 

finalidade principal a concepção e na colocação de produtos turísticos, 

deixando as questões relativas às práticas turísticas em si em segundo plano; e 

os planejadores e promotores territoriais, que tratam de iniciativas locais, 

regionais ou mesmo nacionais no esforço de planejamento, cuja ideologia é o 

desenvolvimento local. Essas três lógicas são fundamentais para a 

compreensão da existência do turismo e dos lugares turísticos, nas quais a 

ligação dos três atores mencionados é desigual e, em todos os casos, o 

processo de turistificação não vem do próprio lugar. 

Com base na reflexão teórica de Knafou (1996), entende-se que a 

turistificação é um processo que passa pela apropriação do espaço geográfico, 

transformando-o, histórica e socialmente, em território turístico por três vias 

lideradas por atores sociais (turistas, mercado e, planejadores/promotores do 
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território). Esse processo se origina de forma exógena e repercute na realidade 

local em que o turismo se materializa. 

Corrobora-se com o referido autor ao afirmar que a turistificação é um 

processo de apropriação de um dado espaço geográfico para fins turísticos e, 

devido à condição de apropriação imprime um novo território quando existe 

esforço político e estratégico para isso, cujos agentes de produção desse 

território são exógenos ao espaço selecionado pelo e para a produção e 

reprodução do capital privado, os quais possuem origem exógena à lógica do 

próprio espaço (visitantes, mercado e planejadores/promotores).  

Entretanto, discorda-se em relação a não inclusão da população 

residente como ator social que também produz e reproduz dinâmicas 

socioculturais e políticas do cotidiano que fazem parte do processo de 

turistificação de diversos espaços apropriados para fins turísticos, que resultam 

em territórios construídos, histórico e socialmente para atender interesses 

multifacetados imbuídos de relações de poder (dominação e subordinação). 

Nesse sentido, Gomes (1997, p. 14) ratifica a posição entendida por 

território defendida nessa tese, que segundo a pesquisadora é: “a qualificação 

do espaço pelo trabalho resulta no território. A construção do território se dá 

num quadro de relações representadas pela exploração, dominação e 

apropriação”. Sendo assim, o território que é fruto do espaço modificado pela 

inserção do trabalho, traduz relações humanas no campo do poder (incluindo 

todos os elementos que fazem parte da construção do poder). 

Essa categoria conceitual da ciência geográfica, território, que tem 

origem na organização do espaço e nas relações de poder o sentido, é 

indispensável para o entendimento do processo de turistificação, uma vez que, 

o espaço apropriado para fins turísticos resulta em determinado território 

(turístico) por meio desse processo que é gerenciado por atores diversos 

(capital privado, poder público, turistas e residentes). 

A influência dos atores sociais envolvidos no processo de turistificação 

de um dado lugar, não possui, na maioria das vezes, o mesmo peso político e 

econômico e sociocultural, pois os residentes fazem parte de um grupo social, 

ou seja, de moradores e/ou “nativos” que apesar de fazerem a opção pelo 
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turismo quanto atividade econômica são excluídos da elaboração das políticas 

e dos processos decisórios (dominados de maneira hegemônica pelo capital 

privado e pelo Estado), o que caracteriza um paradoxo no contexto da 

democracia e da participação plena dos atores. 

Para corroborar com a reflexão posta, faz-se necessário explicitar qual 

o papel desses atores sociais no percurso de construção de um território 

turístico de determinado espaço geográfico apropriado responsável por 

processos de turistificação: 

a) Agentes Públicos (Estado) – o Estado em todas as esferas e ramificações 

de poder é o principal ator no que diz respeito ao planejamento, organização 

e gestão dos territórios turísticos construídos pela via das políticas públicas 

setoriais, quer sejam essas políticas, focadas diretamente no setor turístico; 

quer sejam direcionadas às atividades afins (infraestrutura básica, educação, 

saúde, segurança, inclusão social, cultura...). Nesse sentido, os agentes 

públicos que representam a ação do Estado são atores que produzem o 

território turístico por meio de intervenção política e investimentos 

financeiros, que visam estrutura e organizar o espaço geográfico para 

atender às demandas turísticas, que resulta em uma construção de 

determinado território para fins turísticos, orientada pelo processo de 

turistificação pelo qual o território foi apropriado e modificado para atender 

os interesses políticos, econômicos e sociais do Estado; 

 

b) Agentes do Mercado (Empresários e Setor Produtivo, o Mercado) – 

representado pelos atores que compõem o trade turístico (grupo de negócios 

e empresas turísticas), o empresariado que vê no turismo uma forma de 

produção e reprodução do capital, atua nesse setor produtivo na área de 

Serviços, cuja oferta desses serviços se estrutura por meio de equipamentos 

de hospedagem, transportes, alimentação, lazer e entretenimento, além da 

intervenção junto ao Estado no campo do fomento de políticas públicas e 

investimentos direcionados ao setor turístico. O binômio de poder Capital 

Privado – Estado, configura-se como a mais poderosa ferramenta de 

apropriação do espaço, transformando-o em território para uso turístico. O 
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processo de turistificação, muitas vezes, impulsionado por uma parceria 

movida de forma unilateral e hegemônica pelo capital privado (o mercado), 

com a cumplicidade do Estado. Outras vezes, o Estado se torna um 

empecilho ao desenvolvimento do capital privado, ao não fomentar políticas 

setoriais (turismo, infraestrutura, transportes, segurança etc.) junto à 

economia, por não liberar investimentos de expressiva envergadura para o 

crescimento turístico e o aparelhamento da infraestrutura adequada, ao não 

compartilhar da mesma ideologia do modelo de desenvolvimento adotado, 

por não facilitar a liberação de licenças ambientais com maior agilidade e 

flexibilidade e, por não incentivar o capital privado a se reproduzir por meio 

de incentivos ficais e tributários das mais diversas naturezas. Essa relação 

complexa entre o capital privado e os demais atores, sobretudo, o Estado, 

interfere diretamente no processo de turistificação, em que o território é 

formado, essencialmente, por interesses similares ou antagônicos aos 

desejos do capital privado, sendo o território a arena de conflitos e de poder 

forjado pelos interesses públicos e privados da sociedade; 

 

c) Residentes – moradores dos destinos de viagem em processo de 

turistificação ou turistificados, também se apresentam como importante 

atores nesse processo, uma vez que, o território turístico é construído social 

e, historicamente, pelos residentes na vivência cotidiana, ora pela via do 

trabalho, ora pelo viés das relações socioculturais e humanas que produzem 

esse território. Isso acontece quando o espaço geográfico possui elementos, 

especialmente, da natureza, que são apropriados para o uso turístico, e 

nessa relação dialética homem-natureza, a população por meio de 

experiências e relação com o espaço de interesse turístico, contribui para o 

processo de turistificação, pois o residente constrói, modifica e é modificado 

por esse processo que atinge não apenas a quem lida diretamente com o 

fenômeno turístico, mas que reside em ambientes turistificados e integram 

os territórios como atores sociais de forma passiva (indiferente ao que 

acontece) ou ativa (atua diretamente nas discussões, organizações sociais 

e, muitas vezes, força de trabalho). Esses atores não foram considerados 
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por Remi Knafou na teoria sobre o processo de turistificação, mas nessa 

análise ele tem papel indispensável para a construção de territórios 

turísticos, pois se é o trabalho que anima, que dá vida ao espaço, é a 

população, as pessoas que dão sentido e significado ao fazer turístico. E 

nessa perspectiva, o residente é compreendido como um ator que ao fazer 

parte do processo de turistificação de dado espaço geográfico, ele muitas 

vezes, também é turistificado (aquisição de novos hábitos e costumes, 

incorporação de outras culturais, crise de identidade), o que alguns autores 

denominam de aculturação42 (processo de troca e/ou fusão entre culturas). 

 

d) Turistas – consumidores de produtos e serviços turísticos que visitam 

destinos de viagem com potencial ou com a atividade turística consolidada. 

Os turistas contribuem diretamente com o fenômeno de apropriação do 

espaço para fins comerciais, sobretudo no campo do turismo, pois ao 

consumir o espaço (principal objeto de consumo do turismo), ele colabora 

com a construção do território turístico e, por conseguinte, com todo o 

processo de turistificação dos espaços. Assim como o capital privado, o 

turista também é seletivo e modifica o espaço, o que afere à prática do 

turismo a condição imprescindível de produção e reprodução do espaço 

(turistificado ou não). Levando-se em consideração que o espaço é formado, 

especialmente, pelas vidas que o anima, o turista, bem como os demais 

atores sociais, é fundamental para a viabilização de existência do território 

turístico, pois ele também se apresenta no cenário contemporâneo como 

uma das forças desse jogo de poder, que movimenta o capital privado e 

alimenta as ações intervencionistas do Estado. A permanência no destino de 

viagem é intermediada pelos agentes do mercado e, sobretudo, pela relação 

com a população residente, quer seja pelo mundo do trabalho, quer seja 

pela interação sociocultural alicerçada pelos princípios da hospitalidade, ou 

                                                 
42

Acontece por meio do contato prolongado ou permanente, em que duas ou mais culturas 
permutam entre si seus valores, conhecimentos, normas, hábitos, costumes, símbolos, enfim, 
traços culturais. Nesse processo, uma cultura se apresenta como doadora e a outra como 
receptora, o que não significa dizer que este seja um processo de via única, ou seja, quando 
em contato, todas as culturas podem sofrer mudanças, pois ocorre aí um processo  de  influxo  
recíproco (ULLMANN, 1991) 
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seja, a relação sine qua non entre visitante-anfitrião, movidas pelas 

premissas: acolher, receber, alimentar e entreter (CAMARGO, 2004). 

Os quatro principais atores sociais, aqui apresentados, são partes 

diretamente envolvidas no processo de turistificação na perspectiva da 

apropriação do espaço para fins turísticos e da construção do próprio território 

turístico (cenário de relações força e poder – dimensões ideológica, política e 

econômica). Esse processo não se materializa com a mesma forma e conteúdo 

nos espaços selecionados pelos atores, de forma isolada ou coletivamente, 

pois depende da composição do espaço geográfico, das condições de 

apropriação para fins turísticos e, de sobremaneira, do território turístico 

construído (ou em construção) do ponto de vista histórico e social.  

 Fonseca (2007, p. 230) destaca dois pontos fundamentais para o 

entendimento da natureza das transformações no litoral devido à exploração da 

atividade turística, são eles: 

 A beleza e exuberância da paisagem ainda pouco transformada, 

que se constitui num recurso primário, aliada evidentemente a 

outros fatores locacionais (praias, conjunto de elementos naturais 

existentes, núcleos de segunda residência para a prática de 

veraneio etc. [grifo nosso]), possibilitou a atração do capital 

internacional, de modo que os estrangeiros têm produzido um 

produto que é consumido por outros estrangeiros; 

 A economia globalizada se alimenta das particularidades locais, 

da diferenciação encontrada no território, pois são justamente 

essas diferenciações que permitem ao capital as condições 

diferenciadas de lucratividade.  

Para a autora, a atividade turística é um caso clássico em meio a esse 

processo, pois o setor produtivo do turismo se revigora com base nas 

características diferenciadas do território. A perspectiva de território presente 

nessa abordagem, diz respeito à dimensão geográfica (recorte espacial, área 

territorial) e não no sentido de campo de forças e poder (fatores indispensáveis 

ao processo de turistificação). 
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Entende-se que turistificação é uma das categorias conceituais e 

analíticas do turismo, embora pouco explorada no campo científico. Enquanto 

categoria analítica, a turistificação assume a natureza de processo e, no que 

corresponde ao caráter conceitual, pode-se compreendê-la nos domínios da 

forma e do conteúdo. 

A turistificação conceituada com base na forma significa como se deu o 

processo de apropriação do espaço pelo turismo, ou seja, refere-se ao espaço 

geográfico que foi fragmentado para atender os interesses do capital privado e 

dos demais atores sociais envolvidos no processo, quer tenha sido de forma 

imediata ou, gradativamente. Nesse caso o espaço pode assumir diferentes 

formas e cenários de cunho geográfico (urbano, litorâneo, ecológico, histórico 

etc.), pois tem a ver com a construção espacial e a geomorfologia do lugar 

apropriado. A partir da apropriação, o espaço em turistificação ou turistificado, 

abrigará diferentes territórios, dentre eles, o turístico, uma consequência 

política, econômica, e ideológica desse processo. 

O conteúdo do processo da turistificação é um misto de complexidade 

e dialética, uma vez que, pode possuir fatores nos campos da política, 

economia, tecnologia, cultura, social, ambiental e, do simbólico (BOURDIEU, 

2010), isoladamente, ou, integralmente, o que afere ao espaço ou lugar 

turistificado a condição de território construído pelo e para o turismo. Esse 

processo é o principal responsável pela dinâmica, especialmente, econômica 

da atividade turística contemporânea, com destaque para os destinos de 

viagens de massa inspirada nos moldes de produção e de consumo fordistas.  

A turistificação apresenta forma e conteúdo diferenciados de acordo 

com a realidade apropriada para fins turísticos. Elementos pertencentes à 

natureza, à sociedade, à cultura, aos aspectos políticos, econômicos e 

financeiros são ingredientes indispensáveis para a melhor compreensão do 

processo que promove a apropriação turística dos lugares, transformando-os a 

partir da lógica do capital privado, das ações dos agentes públicos e dos 

demais atores sociais que compõem à sociedade e a maneira de se apresentar 

no mundo contemporâneo. 
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Nesse sentido, o quadro 1 demonstra a construção da turistificação 

enquanto processo pelas vias da forma e do conteúdo. 

 
                     Quadro 1: Processo de Turistificação 

 
ESPAÇO GEOGRÁFICO 

Processo Resultado 

TURISTIFICAÇÃO 

Forma 

Seleção de ambientes 
urbano, rural, litorâneo, 
serrano ou outro 
fragmento geográfico que 
desperte os interesses do 
capital e/ou do Estado. 

Espaços apropriados pelo 
capital e/ou Estado para 
fins turísticos, cujas 
transformações afetam 
diretamente residentes e 
visitantes. 

Conteúdo 

Princípios ideológicos nos 
campos político, 
econômico, social, 
cultural, ambiental, 
institucional, simbólico e, 
da legalidade. 

Construção de territórios 
turísticos, que compõem à 
arena de forças e poder, 
relações e interesses que 
fazem parte da produção e 
reprodução do capital. 

 Elaboração: TAVEIRA, M. da S., 2015. 

 

A descrição detalhada de forma didática apresentada no quadro sobre 

o processo de turistificação evidencia que esse processo pode ser 

compreendido por meio de dois eixos conceituais (forma e conteúdo) e, que em 

ambos os casos, os processos imprimem resultados quanto ao espaço 

apropriado e a construção de territórios turísticos, uma potente engrenagem 

que aborda questões de interesses políticos, econômicos e sociais, o que 

reflete um cenário dinâmico e contínuo de relações de poder. 

Em São Miguel do Gostoso, o capital privado foi (ainda é) a força 

motriz no que concerne à apropriação do espaço, especialmente, o de domínio 

natural, para uso turístico, impulsionada posteriormente pelos agentes públicos 

que viabilizaram políticas voltadas à organização do espaço e do setor 

produtivo do turismo. Os turistas contribuíram, com certa timidez, para o 

processo de turistificação nas décadas de 1980 e 1990, mas obtiveram mais 

destaque a partir dos anos de 2000, depois da emancipação política do 

município e das ações de divulgação realizadas por empresários e jornalistas, 

o que provou uma expressiva procura pelo recente destino turístico.  

A população residente, inicialmente, voltada para a cultura da pesca, 

participa do processo de turistificação se inserindo pela via do trabalho e, por 
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conseguinte como anfitriã, na qualidade de “povo hospitaleiro”, denominação 

aferida pelos residentes e turistas. 

O processo de turistificação presente nas localidades, municípios e 

regiões que optaram por desenvolver a atividade turística como alternativa 

econômica, é causa e resultado da dinamicidade do capital privado, 

investimentos públicos e da lógica de desenvolvimento globalizada pautada 

nos princípios da produção capitalista e da sociedade de consumo. Desse 

modo, surge de forma, historicamente, construída, o capital denominado de 

turístico, que será debatido a partir deste ponto da tese. 

 

4.3.2 CAPITAL TURÍSTICO: DIALÓGOS DE MARX, BOURDIEU E PUTNAM 

 

 A discussão nesse ponto será com base no conceito de capital 

teorizado por Karl Marx, sob o ponto de vista da abordagem aferida por Pierre 

Bourdieu e, a visão de Robert Putnam sobre esse tema. Tal debate levará à 

construção de um conceito sobre capital turístico e a complexidade teórico-

metodológica no campo científico. 

 O conceito de capital foi difundido em proporções globais a partir da 

teoria marxista (estudos teóricos sobre a sociedade, economia e política), em 

que o sociólogo e filósofo alemão Karl Marx, juntamente com Friedrich Engels 

da corrente teórico-filosófica denominada de socialismo científico, comumente 

reconhecida como marxismo discorreram sobre o papel dessa conceituação na 

sociedade. 

 O pensamento de Karl Marx se materializou por meio de importantes 

reflexões teóricas como: a transição gradual para o comunismo, ditadura do 

proletariado, materialismo histórico, materialismo dialético, socialismo científico, 

modo de produção, mais-valia, luta de classes, teoria marxista da ideologia, 

teoria marxista da alienação, fetichismo da mercadoria, dentre outros conceitos 

que contribuíram para a formação do pensamento moderno e das teorias 

clássicas das ciências sociais e humanas. 

 Com base na teoria crítica, Karl Marx defende que é preciso unir o 

pensamento a uma prática real, revolucionária, o que ele denominou e práxis 
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(relação teoria-prática). Esse pensamento impactou diretamente as teorias 

modernas das relações sociais e o campo das humanidades, inspirando a 

construção de novas teorias e métodos de análise com base na práxis. 

 O Capital: crítica da economia política, a obra máxima de Karl Marx, 

revolucionou o mundo e a forma de pensar a sociedade, a política e a 

economia. Essa obra foi desenvolvida com base em estudos e pesquisas sobre 

a história, sociologia, economia, religião e política, inspirada nesse contexto 

histórico e sociocultural, mais precisamente, na segunda metade do século 

XIX, durante a temporada em Londres. O Capital se apresenta como uma 

análise estrutural, um estudo longitudinal, em que a sociedade é vista como 

uma instância onde ocorre a troca de mercadorias e a produção do capital e 

das relações de poder. 

 Marx teorizou no período compreendido entre 1867 a 1894 

(FERACINE, 2011) um sistema de ideias de forma profunda e substancial a 

respeito do processo de produção do capital durante os primórdios da 

estruturação moderna do sistema capitalista ou modo de produção capitalista, 

cujo capital é tido como origem e o fim desse processo. Nesse sentido, Marx 

por meio do método materialismo-dialético-histórico, pensa a sociedade pela 

via da estrutura econômica, ou seja, pelo modo de produção vigente. 

 Ao questionar e não concordar com os efeitos perversos do modo de 

produção alicerçado pelo capital, Marx se depara com problemas de ordem 

social e política naquele contexto vivido, século XIX, cujo pano de fundo era o 

cenário europeu, sobretudo o contexto da Inglaterra. Para ele, o “homem é 

dominado por seus produtos” e não o contrário, uma vez que, que esse homem 

também é meio de produção e refém e produto do modo de produção moderno, 

em suma, o homem (trabalhador) também é capital. 

 O ideário da Nova Divisão Internacional do Trabalho apontado por 

Marx, baseia-se no sistema em que os países menos desenvolvidos (colônias e 

ex-colônias – Novo Mundo) se especializaram na produção da matéria-prima 

para suprir as necessidades emergentes de países centrais como a Inglaterra 

(Velho Mundo) que se encontrava em pleno desenvolvimento industrial e de 

produção e reprodução do capital. Esse fenômeno capitalista denominado de 
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“industrialização” marca a passagem do domínio do capital mercantil para o 

capital industrial da era moderna. 

 Nesse aspecto, o capital sistematizado teoricamente por Marx explica 

uma série de acontecimentos históricos vivenciados na transição do período 

feudal para a Idade Moderna, período de intensificação da luta de classes 

(burguesia – proletariado) e da dominação do modo de produção capitalista 

sob a sociedade. 

 O trabalho na concepção de Marx também se transforma em 

mercadoria. A mercadoria possui valor de uso (qualidade do produto fruto do 

trabalho concreto) e de troca (quantidade da mercadoria, equivalente a 

dinheiro, fruto do trabalho abstrato). O que determina a grandeza do valor é o 

tempo de trabalho, que é socialmente necessário para a produção de um valor 

de uso. 

 De acordo com Marx, o mercado é o espaço onde ocorre a troca de 

mercadorias, sendo que o valor da mercadoria envolve salários, estrutura da 

maquinaria, matéria-prima e o trabalho empregado pelo operário. O dinheiro 

aparece como expressão e fonte da mercadoria, componente importante para a 

relação de produção e consumo do capital. 

 Marx (1973, p. 93) ao falar de consumo e produção do capital afirma 

que 

a produção não é apenas imediatamente consumo e o consumo não 
é apenas imediatamente produção, a produção não é apenas meio 
para o consumo e o consumo não é apenas o objetivo da produção 
(...) mas também, tanto a produção quanto o consumo (...) criam o 
outro, complementando-se e criando-se enquanto o outro. 

 

 A relação dialética entre produção e consumo é inerente ao modo de 

produção capitalista, um elemento sui generis para a compreensão das 

nuances do próprio capital. Com base no sistema de ideias organizado por 

Marx, sobretudo, no estudo profundo sobre as raízes e desdobramentos do 

capital econômico, afirma-se que o capitalismo (propriedade privada dos meios 

de produção) surge quando o capital se apropria da produção, em que esse 

capital é centralizado por meio de monopólios, o que incrementa e intensifica 

as desigualdades sociais no mundo contemporâneo. 
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 O turismo também surge como fenômeno social e atividade econômica 

com base nas relações capitalistas de poder e distinção social, ainda no século 

XVIII, considerado como uma atividade econômica moderna e voltada para o 

domínio do lazer, fora do contexto do trabalho, mas imbricado pela produção 

capitalista da sociedade moderna. Na sociedade contemporânea, esse cenário 

se modificou, uma vez que também existem momentos e atividades de lazer no 

âmbito produtivo e nas ocasiões dedicadas ao ócio. 

 Nessa direção, o capital teorizado por Marx é um dos princípios 

fundantes do capital turístico aqui apresentado, uma vez que, o turismo é uma 

das principais atividades produtivas no campo econômico na 

contemporaneidade e concentrador de riquezas, incluindo e excluindo 

segmentos da sociedade, quer seja pelo processo de turistificação do espaço 

geográfico, quer seja por meio da dinâmica de construção de territórios 

turísticos, ou por ambos os fatores. 

 Segundo Marx (2014, p. 183) “o movimento do capital não tem limites”, 

o que significa dizer que o proprietário do dinheiro, torna-se capitalista, pois o 

dinheiro sai do bolso e retorna para ele em meio ao processo de produção 

capitalista e também de produção social. Para Marx (2014, p. 331) a “natureza 

do capital é a mesma, não importa o grau de desenvolvimento das forças”. 

Nesse sentido, o capital é a força motriz da produção e reprodução do próprio 

capital, seja pela circulação de mercadorias diversas, ora pela movimentação 

do capital no contexto de produção capitalista globalizado e repleto de 

contradições inerentes a esse sistema econômico de produção do capital. 

 Marx & Engels (1998, p. 34) afirmam que o “capital não é, portanto, um 

poder pessoal, mas um poder social”. Sendo assim, o turismo como uma das 

expressões modernas do sistema capitalista, afere ao consumidor (turista) à 

condição efêmera de poder social, uma vez que, necessariamente, o sujeito 

além de possuir o capital financeiro para a realização da viagem, também se 

reveste desse personagem denominado de turista, cujo interesse é se distinguir 

das demais pessoas por meio da condição econômica materializada com o 

advento da viagem (destino, equipamentos turísticos utilizados, lugares 

visitados, produtos e serviços consumidos...). Contudo, o interesse no 
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enriquecimento cultural e na vivência de novas experiências fora da situação 

real do cotidiano também são elementos intrínsecos ao fenômeno turístico, à 

arte de viajar. 

 O sociólogo francês Pierre Bourdieu, pensador do século XX, ao 

teorizar sobre o sentido de campo, dialoga e se aproxima da ideia de esferas 

defendidas por Max Weber e, com o conceito de classe social de Karl Marx. 

Para Bourdieu, o universo social deve ser compreendido sob a perspectiva de 

três conceitos fundamentais: campo, habitus e capital. 

 No livro “Os usos sociais da ciência – por uma sociologia clínica do 

campo científico”, Bourdieu discorre 

o mundo da ciência, como o mundo econômico, conhece relações de 
força, fenômenos de concentração do capital e do poder ou mesmo 
de monopólio, relações sociais de dominação que implicam uma 
apropriação dos meios de produção e de reprodução, conhece 
também lutas que, em parte, têm móvel o controle dos meios de 
produção e reprodução específicos, próprios do subuniverso 
considerado (BOURDIEU, 2004, p. 34) 

 

 Nesse contexto, a ciência é considerada um campo (lugares de 

relações de força que sugerem tendências, cenários e probabilidades objetivas) 

segundo os estudos bourdienianos. A noção de habitus usada por Bourdieu 

(2004, p. 28) diz respeito às “maneiras de ser permanentes, duráveis, que 

podem, em particular, levá-los a resistir, a opor-se às forças do campo”. Para o 

autor, qualquer que seja o campo, ele é objeto de luta, quer seja na 

representação, quer seja na realidade. 

 Todavia, nessa análise se leva em consideração o conceito de capital 

simbólico e as implicações na construção do capital turístico. Assim como a 

contribuição de Marx em relação ao capital econômico, o capital simbólico 

produzido pelo capital cultural de Bourdieu, também traduz sentido e 

significado para o melhor entendimento a respeito do capital turístico aqui 

apresentado como categoria conceitual do campo do turismo. 

 O capital cultural possibilita ganhos em todos os jogos da vida em 

sociedade, pois à medida que esse capital cresce amparado por 

condicionantes de eficiência, ele também determina o sucesso e a posição 

social dos agentes em dado espaço social. A posição de determinado agente 
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no espaço social poderá ser definida de acordo com a condição que ocupa em 

diferentes campos e situações, poderá ser por meio do capital econômico, do 

capital cultural, do capital social ou do capital simbólico, bases para a formação 

de um campo social (BOURDIEU, 2010). 

 O capital simbólico está relacionado a prestígio, reputação, fama e 

posição social, uma forma percebida e reconhecida, legitimamente, nas 

diferentes modalidades de capital. Segundo Bourdieu, é o campo econômico 

que tende impor a estrutura aos demais campos do espaço social. 

 Ao falar sobre o poder simbólico, Bourdieu (2010, p. 114-145) retoma o 

conceito de distinção, que para ele é a “diferença inscrita na própria estrutura 

do espaço social quando percebida segundo as categorias apropriadas a essa 

estrutura”. Assim sendo, o capital simbólico (compreendido como distinção), é 

o capital em qualquer que seja a espécie e forma de atuação no espaço social. 

 De acordo com Bourdieu (2010, p. 153), o espaço social é um espaço 

multidimensional, que consiste em 

conjunto aberto de campos relativamente autônomos, quer dizer, 
subordinados quanto ao seu funcionamento e às suas 
transformações, de modo mais ou menos firme e mais ou menos 
direto ao campo de produção econômica: no interior de cada um dos 
subespaços, os ocupantes das posições dominantes e os ocupantes 
das posições dominadas estão ininterruptamente envolvidos em lutas 
de diferentes formas (sem por isso se constituírem necessariamente 
em grupos antagonistas). 

 

 Sendo assim, o capital simbólico é incorporado pelo próprio capital 

simbólico, não apenas pelo fato da autonomia real do campo de produção 

simbólica não impede que ele permaneça dominado, no funcionamento, e 

pelos constrangimentos que dominam o campo social, mas, sobretudo, devido 

as relações de força objetivas inclinarem-se a reproduzir-se nas relações de 

força simbólicas, na percepção do mundo social que possibilitam a garantia da 

permanência dessas relações de força (BOURDIEU, 2010). 

 Os títulos oficialmente aferidos aos atores ou agentes sociais, seja no 

domínio escolar, profissional, militar, religioso ou nobiliário são expressões 

reais do capital simbólico que identificam posições sociais e solidificam a 

distinção social no âmago da sociedade.  
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 Tais títulos são materializados como um direito adquirido, capital 

simbólico institucionalizado pelas forças de poder, legalmente constituídas, não 

são somente legítimos, mas são ganhos no campo do simbólico e da distinção 

social, valorada cada vez mais na sociedade contemporânea. 

 Sobrenome de famílias, títulos, posição social, ascensão profissional e 

prêmios são símbolos de distinção social, que segundo Bourdieu (2010 p. 149)  

é a “raridade simbólica do título no espaço dos nomes de profissão 
que tende a comandar a retribuição da profissão” (e não a relação 
entre a oferta e a procura de uma certa forma de trabalho) segue-se 
daqui que a retribuição do título tende a tornar-se autônoma em 
relação a retribuição do trabalho. 

  

 De acordo com o autor, a mesma função profissional, o desempenho 

do mesmo trabalho, pode aferir remunerações diferenciadas, conforme o título 

ou status social daquele que a exerce, sendo o título uma instituição poderosa 

como a própria língua. 

 Todo o campo é uma arena de lutas (BOURDIEU, 2010). Nessa 

perspectiva, a força simbólica dos atores e agentes envolvidos em uma luta 

nunca é essencialmente independente da posição de cada envolvido no jogo, 

mesmo que o poder simbólico, propriamente dito, da nomeação e da distinção 

social constitua uma força autônoma (relativa) em relação às demais 

expressões de força social. 

 O poder simbólico de cada agente depende da posição social ocupada 

no espaço e do capital simbólico acumulado, sendo um reflexo do status social 

no campo das representações sociais pelas vias do simbólico. O poder 

simbólico é aquele que lhe está sujeito a dar àquele que o exerce, um crédito 

com que ele o credita, construindo uma relação estreita e de plena confiança 

(BOURDIEU, 2010). Esse poder somente existe devido àquele que lhe está 

sujeito, subordinado, crê que ele é real e concreto e, portanto, existe. 

 O capital simbólico é constituído de forma acumulativa pelas vias da 

representação social, sendo uma derivação do capital cultural e alicerçado pelo 

capital econômico, a mais fina expressão da distinção social entre dominados e 

dominantes, uma apologia à sociedade do status e da diferenciação de classes 

pelo viés do arcabouço econômico e do poder simbólico. 
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 O turismo se reveste do capital simbólico e se revela por meio da 

distinção social entre turistas e não turistas (residentes ou trabalhadores do 

setor turístico ou pessoas que não possuem as condições necessárias à 

realização de uma viagem para fins de lazer). Nesse sentido, o turista é o 

sujeito, o protagonista do fazer turístico, em que todo o sistema produtivo se 

volta para atender as expectativas e desejos. O turista assume posição social 

de destaque, assim como os demais consumidores de bens e serviços no 

campo econômico. 

 O capital simbólico imprime ao turista a designação de agente principal 

da atividade turística, o que encadeia uma série de cuidados junto ao espaço 

geográfico visitado e aos diversos campos envolvidos (econômico, social, 

político, ecológico, cultural e jurídico), para garantir a integridade, segurança, 

bem-estar e hospitalidade durante toda a experiência turística desse ator social 

denominado de turista. 

 Apesar de se encontrar no papel ou na condição de turista, esse ator 

busca a diferenciação social por meio de práticas concretas de vivência 

turística, sendo que o capital econômico e a posição social que ocupa 

contribuem de forma decisiva com o processo de distinção social, almejado 

pelo turista que quer se diferenciar dos demais, ora pela busca de destinos 

turísticos exóticos e pouco visitados, ora pela procura por mercados de luxo e 

elitizados, o que afere ao turista o aspecto de personalização dos serviços e/ou 

exclusividade.  

 Adquirir produtos e serviços exclusivos ou não acessíveis à maioria dos 

turistas é sinônimo de status e posição social privilegiada. O poder aliado ao 

capital cultural e ao capital econômico proporciona a esse tipo de turista, não 

apenas a impressão, mas a certeza que ele é diferenciado e que merece 

tratamento especial, reflexo do capital simbólico no campo do turismo. 

 O cientista político e professor norte-americano, com atuação na 

Universidade Harvard, Robert Putnam, é um dos principais pesquisadores 

contemporâneos a teorizar sobre o capital social. Na visão desse autor, o 

capital social se refere às práticas sociais, normas e relações de confiança que 

existe entre cidadãos de uma determinada sociedade. 
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 A confiança é um componente básico do capital social, uma vez que, 

promove cooperação. “Quanto mais elevado o nível de confiança numa 

comunidade, maior a probabilidade de haver cooperação. E a própria 

cooperação gera confiança” (PUTNAM, 2006, p. 180).  

 Segundo o pensamento de Putnam sobre o capital social, a confiança 

implica uma previsão de comportamento dos atores, de forma independente. A 

relação somente é estabelecida no que se confia (pessoas, entidades, 

organizações, projetos, ideias). A capacidade, a disposição, as alternativas e 

as consequências desses atores podem passar ou não confiança, sendo 

resultado de um convívio direto com esses atores. 

 A teoria sustentada pelos estudos de Putnam em relação ao capital 

social defende que a interação pessoal é um meio legítimo e eficaz para obter 

informações no que diz respeito à confiabilidade dos demais atores envolvidos 

nesse processo.  

 O capital social também ajuda a entender melhor sobre o porquê da 

corporificação em sistemas sociais horizontais de participação cívica, favorece 

o desempenho do governo e da economia e não o oposto disso: sociedade 

forte, economia forte; sociedade forte, Estado forte (PUTNAM, 2006).  

 Deve-se pontuar que os estudos empíricos de Putnam sobre a relação 

comunidade e democracia, tiveram como pano de fundo a experiência da Itália 

Moderna. Desse modo, o autor afirma que os estoques de capital social 

(confiança, reciprocidade, normas e sistemas de participação, civismo, bem 

estar social coletivo, cooperação etc.) são elementos que definem uma 

comunidade ou sociedade cívica que tendem a ser cumulativos e a se 

reforçarem de forma mútua por meio de diferentes instituições e relações 

interpessoais. 

 Sendo as instituições importantes atores sociais para a construção do 

capital social de dada sociedade ou comunidade, Putnam comenta que 

as instituições de cunho cooperativo requerem aptidões e confiança 
interpessoais, mas essas aptidões e essa confiança são igualmente 
inculcadas e reforçadas pela colaboração organizada. As normas e 
os sistemas de participação cívica contribuem para a prosperidade 
econômica e são por sua vez reforçados por essa prosperidade 
(PUTNAM, 2006, p. 190). 
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 Representado também pelas instituições, o capital social não é 

construído de maneira fácil, mas é um condicionante indispensável para o 

funcionamento das democracias existentes em todos os continentes do mundo 

e, especialmente, para as sociedades que vislumbram se tornarem 

democráticas. 

 Com base no conceito de capital social de Putnam, pode-se dizer que 

no contexto contemporâneo os atores sociais como: cooperativas, conselhos, 

associações, sindicatos e demais organizações coletivas, que representam a 

sociedade (Estado, sociedade civil e agentes do mercado), assumiram um 

papel histórico, social, político e cívico de grande relevância para a construção 

e o equilíbrio da vida em sociedade segundo os princípios da coletividade, da 

reciprocidade e da confiança. 

 As diversas abordagens sobre o capital, sobretudo nas dimensões 

econômica, simbólica e social de acordo com os pensadores das ciências 

sociais aqui contemplados são imprescindíveis para a compreensão e o 

desenvolvimento conceitual das bases teóricas do capital turístico, que se 

revela como importante contribuição para o desenvolvimento de estudos e 

pesquisas a respeito do fenômeno turístico contemporâneo em diferentes 

realidades e que se traduz por meio de uma práxis da dialética do mundo real e 

da abstração do poder simbólico. 

 Marx dedicou parte da vida à teorização e sistematização dos 

elementos que corporificaram o capital, que se traduz como uma análise 

complexa e ampla do modo de produção capitalista, bem como a gênese 

histórica e as contradições imanentes da dinâmica do próprio capital. 

O conceito de capital simbólico se origina dos estudos de Bourdieu 

sobre capital cultural (diplomas, nível de conhecimento universal, etiqueta e 

boas maneiras) é utilizado para se distinguir do capital econômico e do capital 

social (rede de relações sociais). Na Distinção, ele expõe duas ideias centrais e 

originais. De um lado, as relações de poder como categoria de dominação são 

analisadas pela metáfora do capital cultural no qual se apoia o princípio de 

reprodução social. De outro, o entrecruzamento das relações de poder com as 

várias formas de ações organizadas favorece a capacidade dos indivíduos para 
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elaborar estratégias que, todavia, não ultrapassam as relações de 

desigualdades sociais (VASCONCELLOS, 2002). Bourdieu também foi um dos 

estudiosos a se dedicar sobre a teoria do campo científico e ao conceito de 

capital social, que anos depois foi retomado por Putnam para explicar as 

tradições cívicas e a experiência da Itália moderna. 

No quadro 2 serão apresentadas as conexões entre o turismo e as 

teorias sociais de Marx, Bourdieu e Putnam, que são os fundamentos teóricos 

para a construção do conceito de capital turístico. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

Quadro 2: O cerne das teorias sociais de Marx, Bourdieu e Putnam e as conexões com o turismo 
 

TEORIA 

                   

CONTÉUDO 

 

DIMENSÕES SOCIOLÓGICAS E O TURISMO 

Material Científico Institucional Turístico 
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- Dinheiro 

- Mercadoria 

- Meios de Produção  

- Propriedade Privada 

- Capital  

- Modo de Produção 

- Divisão Social do Trabalho 

- Trabalhador-Proletariado 

- Capitalista-Burguês 

- Produção do espaço 

- Negócio / Mercado 

- Capital privado 
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- Mundo Social 

- Espaço Social 

- Campo 

- Habitus 

- Capital cultural 

- Distinção 

- Poder simbólico 

- Agentes políticos e sociais 

- Instituições científicas 

- Agentes jurídicos 

- Mercado de Trabalho 

- Tempo Livre/Lazer 

- Turista 

- Status Social 

- Consumo do espaço 

- Experiências 

- Hospitalidade 

- Mundo do trabalho 
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- Comunidade  

- Democracia 

- Instituições públicas 

- Experiência cívica 

- Desempenho institucional 

- Participação cívica 

- Confiabilidade / confiança 

- Reciprocidade 

- Crédito 

- Estado / Sociedade 

- Governo regional 

- População italiana 

- Instituições civis 

- Legislação 

- Terceiro Setor 

- Infraestrutura social 

- Capital humano 

- Poder público 

- Políticas de turismo 

- Governança 

Elaboração: TAVEIRA, M. S., 2015 a partir de Marx, Bourdieu e Putnam.  



 

  

 

 Com base nos elementos conceituais expostos no quadro sobre as 

teorias de Marx, Bourdieu e Putnam, imprime-se o conceito de capital turístico 

para uma melhor compreensão do fenômeno turístico e de aspectos 

econômicos, simbólicos e sociais. 

Nesse sentido, o capital turístico é o legado econômico, social e 

simbólico proporcionado por fatores técnicos, científicos, informacionais, 

empresariais e públicos, com participação de organizações governamentais e 

não governamentais e das comunidades, materializado e desenvolvido em 

lugares apropriados pelo turismo articulados com os outros lugares. 

O capital turístico é alimentado pelo capital econômico por meio dos 

agentes de mercado que produzem e reproduzem o espaço apropriado para a 

o desenvolvimento do turismo como atividade econômica, produtiva, que 

oportuniza a geração de riquezas financeiras e de negócios empresariais 

voltados a esse setor. Nesse domínio, o capital de origem privada é o principal 

motor que impulsiona a economia do turismo e acelera o processo de 

turistificação no espaço selecionado pelo capital. 

O capital simbólico que faz parte do mundo social interfere diretamente 

no fenômeno turístico, sendo componente fundamental na condição de status 

social aferida aos turistas, atribuindo a esse uma conotação de diferenciação e 

destaque perante aos demais atores da sociedade. O poder simbólico estar 

presente nesse capital por meio das mais variadas esferas de poder, no mundo 

do trabalho, na relação hóspede-anfitrião (cultura da hospitalidade), na 

dinâmica dos agentes produtores do espaço e na diversidade das experiências 

turísticas, especialmente nos destinos turistificados. Os elementos concretos e 

abstratos inerentes ao capital simbólico são também atributos significativos na 

construção do capital turístico, uma vez que, a distinção social e o poder 

simbólico são incorporados pelo turismo na essência e operacionalização. 

O capital social representado pelas normas, instituições e sistemas 

organizacionais, também é um conceito fundante para o entendimento do 

capital turístico, uma vez que, o turismo é um fenômeno social e uma atividade 

econômica multifacetada. Sendo assim, um complexo de ações dos campos 

econômico, institucional e jurídico funcionam como alicerce indispensável ao 
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desenvolvimento da atividade econômica. A infraestrutura que serve ao 

turismo, os investimentos de ordem pública, o sistema de financiamento e de 

crédito oficial dos governos em todas as esferas de poder, a concepção de 

governança das regiões e destinos turísticos, além da participação ativa de 

representações do terceiro setor (ONGs, associações, cooperativas, 

instituições de ensino, conselhos comunitários e setoriais, sindicatos e muitas 

outras) contribuem, efetivamente, para o bom desempenho institucional do 

setor turístico. As políticas públicas são implementadas em diversos segmentos 

da atividade turística, desde a viabilização de ações infraestruturais de ordem 

jurídica e de capacitação de capital humano, necessárias ao desenvolvimento 

do turismo e fundamentais para a construção do capital turístico. 

 Diante das evidências teóricas e empíricas é inegável a existência de 

um capital turístico, que ganha forma e conteúdo de acordo com a natureza e o 

nível de desenvolvimento da atividade turística em dado espaço apropriado 

para esse fim. O capital turístico é a materialização de uma miscelânea de 

fatores de ordem pública, privada, jurídica e simbólica, que reflete os efeitos de 

uma construção histórica, politica, econômica, social e cultural. 

 A próxima parte dessa tese apresenta duas secções de extrema 

relevância da tese, uma que descreve a dinâmica social da vida em 

comunidade e outra que aborda questões do cotidiano relacionadas aos 

diversos atores sociais que vivem em São Miguel do Gostoso. 
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III PARTE 

 

 

 

COMUNIDADES DE PRAIA DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO 
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Amores são águas doces 
Paixões são águas salgadas 

Queria que a vida fosse 
Essas águas misturadas 

 
 

Eu que já fui afluente 
Das águas da fantasia 

Hoje molho mansamente 
As margens da poesia 

 
 

Cachoeira da Vitória 
Timbó das pedras de seixo 
Vocês são minha memória 

Correm em mim desde o começo 
 
 

Quando o Subaé subia 
Beijando o Sergimirim 

Um amor de águas limpas 
Nascia dentro de mim 

 
 

E foi assim pela vida 
Navegando em tantas águas 

Que mesmo as minhas feridas 
Viraram ondas ou vagas 

 
 

Hoje eu lembro dos meus rios 
Em mim mesma mergulhada 
Águas que movem moinhos 
Nunca são águas passadas 

 
 

Eu sou memória das águas 
Eu sou memória das águas 

 
 

 

Memória das Águas: Roberto Mendes / Jorge Portugal 
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SECÇÃO 05 – COMUNIDADES DE PRAIA E A PLURALIDADE DE 

EXPERIÊNCIAS 

 

s águas que fazem parte da história, socialmente construída e 

da memória dos pescadores e moradores mais antigos, 

especialmente, das zonas de praia (sede e distritos rurais) de 

São Miguel do Gostoso, ao longo dos anos têm assimilado diferentes usos, 

entre eles: a reprodução da vida marinha (tartarugas), a pesca, esconderijo 

(para invasores) e posição geográfica estratégica (para as forças militares), e 

para o uso do lazer e do turismo no atual contexto histórico. E, principalmente, 

a relação atividade turística – comunidades de praia, bem como as 

experiências no que diz respeito aos aspectos do cotidiano e que fazem parte 

das relações socioculturais existentes no município. Para isso, o debate teórico 

se faz necessário para uma melhor compreensão e análise das informações 

coletadas junto aos diversos atores sociais consultados. 

 Woortmann (1991) desenvolveu pesquisa sobre a atividade pesqueira 

no litoral do Nordeste, em que algumas praias do litoral potiguar foram 

contempladas no recorte espacial desse estudo, que teve por finalidade 

analisar a relação entre o espaço, a construção do gênero e a condição 

feminina em comunidades que se identificassem como “pesqueiras”. Os 

resultados empíricos resultantes da pesquisa de campo de abordagem 

etnográfica foram provenientes das comunidades de praia da zona costeira do 

Rio Grande do Norte, que revelaram que o processo de mudança se deu de 

forma diferenciada no tempo, pois para a autora em algumas realidades o 

processo estava avançado, enquanto em outras permaneciam naquele 

momento ainda em situação tradicional. 

 A autora revelou que, embora, as comunidades "pesqueiras” tivessem 

no primeiro momento a imagem vinculada à atividade pesqueira, também 

desenvolviam práticas ligadas à terra (à agricultura). A discussão da autora tem 

foco na questão do gênero e nas relações socioespaciais reproduzidas por 

meio da divisão social do trabalho baseada em atividades masculinas, em que 

o mar é domínio do homem e a terra, domínio da mulher.  

 A 
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 Na construção da identidade de uma comunidade (tribal, pesqueira, de 

praia, ribeirinha, urbana, virtual, religiosa, comercial, dentre outras) são muitos 

os fatores que fazem parte dessa construção, o que além de ser um processo 

social da existência humana é também político. Nessa direção, o modelo da 

estrutura político-social-econômica é fator determinante para o processo 

contínuo de construção da identidade individual e coletiva. 

O modelo hegemônico de crescimento econômico fundamentado em 

princípios do sistema capitalista e a concepção de democracia e 

desenvolvimento têm sido hostil à participação ativa dos cidadãos na vida 

política e comunitária e, até mesmo, em escala local. As comunidades situadas 

nas praias do litoral potiguar podem encontrar dificuldades em se organizarem 

conforme os padrões republicanos, tanto na discussão de problemas comuns à 

sociedade e como para a inserção junto às atividades econômicas no campo 

do Turismo, uma vez que as estruturas de poder formadas e representadas 

pelo Estado e o Capital não propiciam nem oportunizam a participação e a 

autonomia dos demais atores sociais. 

 Dentre os principais fatores que podem dificultar a inserção das 

comunidades de praia no setor turístico, destacam-se: nível de qualificação 

profissional e educacional; as baixas remunerações do setor; fragilidade da 

organização comunitária e o modelo de desenvolvimento hegemônico vigente, 

que é, na totalidade, excludente. Outros motivos não devem ser descartados e 

ao longo da construção desse texto serão adequadamente apresentados e 

justificados. 

 A categoria teórica comunidade também está presente neste estudo, 

pois entender os elementos culturais que fazem parte do cotidiano e que 

contribuem para o desenvolvimento coletivo dos sujeitos organizados, 

socialmente, é imprescindível para a construção dessa tese. 

 A concepção de Comunidade é um assunto que vem sendo estudado 

há décadas por cientistas sociais e políticos, filósofos, ecólogos e antropólogos 

de várias partes do mundo. A tipologia de comunidade foi desenvolvida ao 

longo dos anos por pesquisadores clássicos e contemporâneos, 
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especialmente, por aqueles que se dedicam às questões sociais da 

humanidade e à vida em sociedade. 

 Um dos pesquisadores, pioneiro a se dedicar aos estudos sobre 

comunidade e sociedade foi Ferdinand Tönnies, sociólogo alemão. Ferdinand 

Toennies, ao lado de Max Weber e George Simmel, é um dos pesquisadores 

mais representativos da tradição sociológica alemã, apontados pela 

singularidade que se materializaram na fundação da sociologia moderna.   

 Para ele, a comunidade é uma relação de sangue (unidade de 

existência) e tende a se desenvolver como comunidade de lugar 

(fundamentada na habitação comum) que, consequentemente, desdobra-se em 

comunidade de espírito (baseada em atividade comum). A comunidade de 

pensamento, que se expressa pelo conjunto coerente de vida mental, seria 

para o autor a mais elevada forma de comunidade. Em outras palavras, a base 

da vida comunitária estaria na comunhão de pensamento e de ideais. Os 

aspectos preponderantes na composição de uma comunidade segundo este 

autor são: parentesco (laços de sangue), vizinhança (confiança, favores) e, a 

amizade e os laços sociais, construídos, historicamente (TÖNNIES, 1995). 

  No entendimento de Tönnies, em uma comunidade os indivíduos agem 

sob a influência da vontade natural e tudo se passa como se as ações (fruto 

das tradições e costumes) não necessitassem de qualquer justificação; e na 

Sociedade, por outro lado, a conduta, guiada pela vontade racional, é 

determinada pelas metas estabelecidas pelo indivíduo, sendo tal ação racional 

na medida em que se define em termos de uma adequação de meios afins, 

cujo objetivo será sempre o lucro.  

 A teoria de Tönnies sobre a estrutura social se baseia nesses dois tipos 

de vontade, expressas dessa forma: na comunidade, a ação é resultado de um 

talento ou vocação; e na Sociedade, age-se em virtude de uma obrigação 

exterior. Tal estrutura social é formada por duas matrizes essenciais em termos 

de concepção teórica, fundamentais para o entendimento da organização 

coletiva via sociabilidade, ou seja, sob o ponto de vista de dois mundos 

opostos: as relações comunitárias e as societárias. O autor enfatiza que 

comunidade possui teoria própria para análise e entendimento: 
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A teoria da comunidade se deduz, segundo as determinações da 
unidade completa das vontades humanas, de um estado primitivo e 
natural que, apesar de uma separação empírica e que se conserva 
através desta, caracteriza-se diversamente segundo a natureza das 
relações necessárias e determinadas entre os diferentes indivíduos 
que dependem uns dos outros (TÖNNIES, 1973, p. 98). 
 

A preocupação central de Ferdinand Tönnies é articular princípios 

gerais para a edificação de uma estrutura social baseada na vontade integral 

ou natural e na vontade racional, cujas categorias sociológicas Comunidade e 

Sociedade se apresentam como elementos de discussão nas diferentes 

correntes filosóficas e teóricas de autores do pensamento moderno. 

 Ainda sobre a compreensão a respeito de comunidade, os autores 

Martin Buber (2006; 2008) e Zygmunt Bauman (2003) que também discutem as 

concepções de comunidade e as ramificações na sociedade contemporânea, 

irão contribuir para aprofundamento dos debates sobre o tema em questão.  

 Buber, filósofo de existencialismo religioso, descreveu no livro “Sobre 

comunidade”, elementos para uma ampla e profunda discussão sobre as 

formas de existência coletiva, com destaque para a experiência comunitária, 

cuja essência da obra é refletir sobre a possibilidade de os homens conviverem 

em sociedade, respeitando-se e sem destruírem uns aos outros. 

 Segundo Buber (2008, p. 17) existem vários tipos de comunidades, que 

vão além de laços sanguíneos e/ou pelas tradições imemoriais que, 

historicamente são substituídas pela “sociedade”, como defendido por 

Toennies e discípulos. Continua Buber: “nada há de irreversível em tal 

processo, uma vez que, que a sociedade regulada pelo princípio utilitário e por 

relacionamentos externalizados poderá dar lugar a uma forma ‘nova 

comunidade’ baseada na ‘lei intrínseca da vida’, no princípio criativo e em 

relações da livre escolha das pessoas e não nas ligações puramente 

sanguíneas”.  

 Contrariando o pensamento de outros estudiosos e rejeitando as 

conclusões históricas de vários autores sobre a questão histórica e a distinção 

categorial sobre as relações sociais, transforma o status, em que, segundo 

Buber (2008, p. 18) a “comunidade não é mais um rótulo aplicável a certas 

formas históricas conhecidas de agregação humana. Ela torna-se um conceito 
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amplo um tanto abstrato, uma espécie de tipo ideal no sentido weberiano”. 

Para ele, as diversas formas de organização comunitária podem ser 

classificadas e compreendidas, independentemente, do período histórico em 

que tais comunidades estão situadas, o que ele chamou de comunidade “pós-

social” (BUBER, 2008). 

 Bauman, sociólogo polonês, desenvolve na obra intitulada de 

“Comunidade: a busca por segurança no mundo atual”, também o pensamento 

sobre a relação comunidade e segurança na sociedade contemporânea. Sendo 

a comunidade uma espécie de “paraíso perdido”, ainda almejado pelo homem 

para viver e consolidar as relações sociais. 

 A comunidade na percepção de Bauman (2003) é concebida como 

uma unidade democrática de vínculo social, mas também é um campo de 

divergências e conflitos humanos, sendo que a identidade (mesmos traços) 

confere reconhecimento e aprovação social, pois segundo ele a 

“comunidade”, cujos usos principais são confirmar, pelo poder do 
número, a propriedade da escolha e emprestar parte de sua 
gravidade à identidade a que confere “aprovação social”, deve 
possuir os mesmos traços. Ela deve ser tão fácil de decompor como 
foi fácil de construir. Deve ser e permanecer flexível, nunca 
ultrapassando o nível “até nova ordem” e “enquanto for satisfatório”. 
Sua criação e desmantelamento devem ser determinados pelas 
escolhas feitas pelos que as compõem – por suas decisões de firmar 
ou retirar seu compromisso. Em nenhum caso deve o compromisso, 
uma vez declarado, ser irrevogável: o vínculo constituído pelas 
escolhas adicionais e diferentes. O vínculo procurado não deve ser 
vinculante para seus fundadores (BAUMAN, 2003, p. 62). 

 

 A questão central da abordagem de Bauman (2003) sobre comunidade 

é a busca por segurança. Para ele, a segurança é uma condição necessária do 

diálogo entre culturas. Sem ela, há pouca chance de que as comunidades 

venham a se abrir umas às outras e a manter um diálogo que venha a 

enriquecê-las e a estimular a união em uma perspectiva solidária e 

humanística. Nesse sentido, as comunidades são produzidas e procuradas 

como abrigos contra correntezas turbulentas do mundo globalizado. Porém, a 

busca por segurança, priva-nos da vida em comunidade com liberdade e 

autonomia, fortalecendo o dilema entre comunidade e individualidade, 

afastando-nos uns dos outros no campo da coletividade. 
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 De acordo com Bauman (2003) a comunidade produz uma sensação 

boa por causa dos significados que a palavra comunidade carrega como a 

segurança em meio à hostilidade. Ele entende a comunidade com base nos 

elementos ligados à liberdade, à segurança e ao vínculo social. 

Conforme mencionado pelo autor, o processo de construção de uma 

comunidade é totalmente fluida e depende de fatores sociais determinados 

pelas escolhas das pessoas que a compõem e alerta sobre a questão dos 

vínculos sociais que apesar de serem fundamentais não são vinculantes 

definitivamente para alguns pares fundadores dessa comunidade. 

 Max Weber também desenvolveu estudos sobre a categoria teórico-

conceitual comunidade. Para ele, o entendimento sobre comunidade se remete 

a um conceito amplo que abrange situações heterogêneas, mas que, ao 

mesmo tempo, apoia-se em fundamentos afetivos, emotivos e tradicionais. 

Para Weber (1973, p. 142) a existência da comunidade só é possível quando “a 

base desse sentimento (da situação comum), a ação está reciprocamente 

referida – não bastando a ação de todos e de cada individualmente frente à 

mesma circunstância”, e também, “na medida em que essa referência traduz o 

sentimento de formar um todo”. Na visão weberiana, a comunidade não pode 

ser compreendida de forma homogênea, pois os elementos afetivos, emotivos 

e tradicionais existentes são da ordem coletiva e também integram à 

individualidade de cada membro da comunidade.  

 A comunidade imaginada pelo homem é, somente, uma expressão de 

transbordante anseio pela vida na totalidade. Toda vida nasce de comunidades 

e aspira comunidades. Os sentimentos coletivos de vida, os que mostram o 

vínculo de parentesco e a comunidade de toda a vida do mundo, não podem 

ser exercitados, totalmente, a não ser em comunidade. E, em uma comunidade 

autêntica, nada pode ser criado que não intensifique o poder, o sentido e o 

valor da vida. Vida e comunidade são os dois lados de um mesmo ser. Sendo 

assim, tem-se o privilégio de tomar e oferecer a ambos de modo claro, ou seja, 

a vida por anseio à vida, comunidade por anseio à comunidade. (BUBER, 

2008).   
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 Nas análises de Buber (2008) os laços de escolha, a vontade comum, 

a partilha de um mesmo ideal e, a relação vida-comunidade-vida, são 

indicadores fundamentais para a discussão da vida em comunidade.  

 Nesse sentido, as comunidades litorâneas podem ser percebidas como 

sensíveis ao ser e ao valor da atividade pesqueira artesanal, assim como às 

condições de existência, preservando-se o caráter tradicional e o conhecimento 

cultural. Essas comunidades podem ser respeitadas pela existência do saber 

tradicional e nessa direção não poderão fugir das exigências da modernidade. 

Apesar disso, pode-se respeitar o alcance tradicional e cultural, mas amplo que 

seu alcance político, econômico e social. 

 Castells (1999) ao teorizar sobre a construção do “poder da identidade” 

para compreender o conteúdo da organização dos movimentos sociais, 

também leva em consideração os aspectos pertinentes à composição e 

formação de uma comunidade. Segundo esse autor, as comunidades são 

construídas a partir dos interesses e anseios dos membros, o que faz dessas 

fontes específicas de identidades.  

 As identidades podem nascer da intenção em manter o status quo, ou 

de resistir aos processos dominantes e às efemeridades do mundo globalizado, 

ou ainda de buscar a transformação da estrutura social. Em todas elas existem 

processos de identidade, objetivos e interesses em comum, a participação em 

prol deste objetivo, o sentimento de pertencimento oriundo da identidade 

existente (CASTELLS, 1999). 

 Palácios (2001) também deu contribuição aos estudos sobre 

comunidade, os quais enfatizam que o sentimento de pertencimento é o 

elemento fundamental para a definição de uma comunidade, desencaixa-se da 

localização, ainda é possível pertencer à distância de uma comunidade. 

Evidentemente, isso não implica a pura e simples substituição de um tipo de 

relação (face-a-face) por outro (à distância), mas possibilita a coexistência de 

ambas as formas, com o sentimento de pertencimento sendo comum às duas. 

O referido autor destaca ainda, que os elementos: sentimento de 

pertencimento, sentimento de comunidade, a permanência (em contraposição à 

efemeridade), territorialidade (real ou simbólica) e a forma própria de 
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comunicação entre os membros por meio de veículos específicos, como pontos 

importantes a serem levados em consideração ao estudar a comunidade. 

 Para Peruzzo & Volpato (2009) uma comunidade é fruto de práticas 

coletivas e de organização comunitária, além de elementos de uma nova 

cultura política, na qual passa a existir a busca pela justiça social e participação 

do cidadão. Esse tipo de mobilização e articulação popular se diferencia das 

concepções tradicionais de comunidade porque constrói características 

comunitaristas inovadoras, e sem o sentido de perfeição atribuído àquelas. Ou 

seja, a prática coletiva, a justiça social e a participação cidadã são premissas 

fundantes para um melhor entendimento na perspectiva da vida 

contemporânea de constituição de uma comunidade. 

 Já na concepção de Park & Burgess (1973, p. 148) “toda comunidade é 

uma sociedade, mas nem toda sociedade é uma comunidade”. A porção 

geográfica, as instituições e as diferenças entre sociedade e comunidade são 

os temas abordados na construção teórica dos pesquisadores. Sendo assim, a 

noção do lócus territorial específico não é condição essencial para a existência 

de vida comunitária, mas sim a participação na vida comum da comunidade. 

Esses autores inspirados na teoria desenvolvida por Tönnies concordam em 

afirmar que “toda comunidade é uma sociedade, mas nem toda sociedade é 

uma comunidade”. 

 Com base no que foi discutido até este momento sobre a concepção de 

comunidade e a pluralidade de conceitos, aponta-se uma definição própria do 

que se entende por comunidade a partir das leituras sobre os principais autores 

que levantam tal discussão: a comunidade é o cenário de relações sociais que 

preserva entre seus membros um sentimento de pertencimento constituído por 

vínculo social, identidade cultural, sensação de segurança e organização e 

participação comunitária, vislumbrando a construção da autonomia individual e 

emancipação social como conquistas coletivas. 

  Nesse contexto, a comunidade de praia é compreendida como o lócus 

litorâneo de determinadas espaços povoadas geográficos, cujas relações 

sociais são construídas, historicamente e imbuídas de identidade cultural, 

atividades tradicionais e vivências coletivas. Essa definição é um caminho para 
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se compreender, por meio das narrativas, as ações do cotidiano das 

comunidades de praia de São Miguel do Gostoso, o processo de construção 

social da identidade cultural e dos efeitos da emancipação política e do 

crescimento econômico derivado da atividade turística local. 

 As comunidades litorâneas se definem, portanto, pela combinação que 

fazem da pesca com demais atividades rurais, tais como a pequena agricultura, 

o extrativismo florestal e a produção de artesanato, conforme foi sinalizado por 

Woortmann (1991) ao identificar a combinação da realização de atividades 

econômicas e reprodução social que aconteciam no mar e na terra, 

fundamental nos princípios e vínculos sociais em uma relação comunitária 

baseada nas particularidades e na diferenciação social dos gêneros. 

 Nesse sentido, têm-se alguns autores que pesquisam sobre a relação 

entre fenômeno turístico e as comunidades litorâneas, abordando os efeitos e 

as formas de planejamento e viabilidade do turismo endógeno ou de base local 

ou comunitário, denominações comumente utilizadas pelos pesquisadores no 

campo do turismo.  

 Coriolano (1998, p. 135) é uma das pesquisadoras do campo do 

turismo que afirma que: 

A necessidade de as comunidades passarem a interferir em seu 
próprio crescimento, em busca de maior dinamismo nas atividades 
econômicas locais, e a lutar por uma melhor distribuição de riqueza e 
renda impuseram-se, sobretudo, desde que os efeitos da 
globalização se fizeram sentir. O aumento do desemprego, a carência 
de políticas sociais, a deteriorização da qualidade de vida, a 
degradação ambiental atingiram também o litoral.  

  

 Corrobora-se com o pensamento da autora, e, observa-se que as 

comunidades litorâneas veem o turismo como mais uma possibilidade de 

geração de riquezas, oportunidades de trabalho, crescimento econômico e 

inclusão social. Mas que, necessariamente, isso não ocorre em comunidades 

cuja atividade turística é estabelecida pelo viés do processo exógeno e, por 

vezes, desrespeitando a lógica e o modo de vida das populações residentes. 

 Portanto, a organização comunitária pode ser capaz de desenvolver 

uma estrutura coletiva, cujo primeiro ato de lucidez se manifesta por meio da 

seleção de lideranças, tanto do setor público como do privado. Se isto não é 
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feito, apesar do sucesso individual que alguns dos empresários possam obter, 

é possível que o conjunto cresça desordenadamente, sem alcançar um estágio 

de desenvolvimento que seja socialmente aceitável (BOULLÓN, 2005).  

 É com esse pensamento que o Estado poderia adotar medidas que 

viabilizassem um tipo de desenvolvimento pautado em princípios da 

sustentabilidade do lugar, na autonomia da população residente e que 

promovesse mais justiça social no contexto da coletividade. Nessa perspectiva, 

é possível imaginar um turismo mais focado e alicerçado em questões de 

interesse de toda sociedade e que atenda, principalmente, às necessidades 

das populações que residem em comunidades com potencial turístico. 

 Um dos esforços teóricos desse trabalho é averiguar se as concepções 

de comunidade pensadas por autores como Martin Buber, Zygmunt Bauman, 

Manuel Castells e Luzia Neide Coriolano, materializam-se ou não nas 

comunidades de praia do município de São Miguel do Gostoso, bem como, os 

desdobramentos e implicações de tais concepções junto às populações 

residentes dos locais pesquisados. 

 Nesse caminho, acredita-se que as comunidades de praia de São 

Miguel do Gostoso, embora, construídas socialmente, recebem influência do 

modelo de sociedade posta pelo sistema econômico vigente potencializado 

pela atividade turística.  

 Para o melhor entendimento da complexidade em torno da abordagem 

conceitual sobre as comunidades de praia que fazem parte dessa tese, a 

discussão a respeito desse tema é imprescindível para o desenvolvimento das 

reflexões e análises para a compreensão dos dados e fatos empíricos da 

realidade investigada.  

 As reflexões teóricas são importantes para a avaliação sobre os efeitos 

do turismo junto às comunidades de praia, bem como, para analisar o conteúdo 

inerente aos discursos dos atores sociais entrevistados sobre o 

desenvolvimento do turismo e implicações socioculturais no destino turístico 

São Miguel do Gostoso.  

 Nesse sentido, serão analisadas apenas as comunidades que possuem 

uma dinâmica turística, mesmo que de forma incipiente, como é o caso das 
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comunidades de Reduto, Baixinha dos França, Morro do Martins, Praia do 

Marco, Sede Municipal e Tabua. As demais comunidades, apesar de fazerem 

parte dos estudos empíricos dessa tese, não serão abordadas a seguir por não 

possuírem nenhum tipo de inserção junto ao turismo local. 

 

5.1 As comunidades de praia e o turismo 

 

 Aqui são desenhadas a origem e composição das comunidades 

pesquisadas sob o ponto de vista da população residente, o que afere aos 

relatos aspectos da realidade concreta e das experiências coletivas no campo 

do turismo. Sendo assim, apresentam-se a partir deste ponto as comunidades 

que se inserem, ainda de forma incipiente, na atividade turística local, a saber: 

 

BAIXINHA DOS FRANÇA 

A comunidade de Baixinha dos França possui mais de 100 anos de 

história, aproximadamente, e foi fundada pela família Camilo, os primeiros 

moradores da região. No entanto, devido a família Camilo não possuir muitos 

recursos de ordem financeira, não conseguiram construir uma identidade 

cultural junto à comunidade. Anos depois, com a chegada da família França, 

que era mais numerosa e detentora de mais recursos financeiros (mais 

posses), imprimiram o sobrenome da família à denominação da comunidade, 

aferindo a esse lugar uma nova identidade cultural (AMJUS43, 2014). 

A denominação Baixinha dos França é referente ao sobrenome da 

família mais populosa da comunidade e à localização, situada em uma 

depressão geográfica (uma baixa). Porém, devido à mobilidade da comunidade 

em relação às moradias as pessoas já residem na “antiga baixa”, mas o nome 

permanece até os dias vigentes. 

A família França se tornou a mais influente da comunidade pelos 

motivos supracitados e assumiu as funções administrativas no campo do 

simbólico, pois não eram institucionalizadas, legalmente, mas construídas 

                                                 
43

Entrevista cedida pela professora Marlene França ao Jornal Olá Galera, São Miguel do 
Gostoso/RN – Ano III, Nº 3, agosto de 2014. Uma publicação de responsabilidade da AMJUS. 
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socialmente na história no âmago da história da comunidade. As principais 

funções desempenhadas pelos membros da família foram na área da 

governança municipal, pois desempenham papeis de delegados, soldados e 

líderes comunitários. 

De acordo com os moradores mais antigos, uma tradição da 

comunidade é o laço social, que determinava o modo de vida e as relações 

sociais entre os moradores do lugar. Um fato relatado sobre essa tradição, é 

que os moradores possuem uma semelhança com os indígenas no que 

concerne ao matrimônio, em que os jovens da família França somente se 

casariam com os jovens da família Vieira (moradores de uma comunidade 

vizinha), para perpetuarem as tradições e etnia. Os França legítimos possuíam 

olhos claros e eram loiros (cor branca, de pele galega e clara). 

Baixinha dos França está localizada na zona rural de São Miguel do 

Gostoso, a 32 km da sede municipal, habitada por 400 moradores, 

aproximadamente. A agricultura (a chamada cultura de sequeiro) é com base 

no cultivo do milho e do feijão, bem como do extrativismo do caju (castanha) e 

do umbu que são frutas de época e dependem do período chuvoso na região. 

Uma singularidade da comunidade é o fato de permanecerem com 

costumes e hábitos antigos como o uso do pilão para preparação de alimentos, 

cozimento de alimento em panelas de barro e conservação de mobília 

tradicional (móveis rústicos como a cristaleira, por exemplo, muito comum nas 

casas mais antigas e nos ambientes de fazenda/engenhos e casas dos 

sertanejos). São traços de uma tradição sertaneja, mas também refletem as 

condições sociais que a comunidade se encontra, ou seja, de pobreza e 

privações. 

A construção e moradia em casas de taipa é algo ainda presente nessa 

comunidade, devido às condições econômicas e financeiras precárias dos 

moradores da localidade, uma contradição em relação às modernas 

construções e cenários construídos para fins turísticos na sede do município.  

Baixinha dos França é outra comunidade não visitada pelos milhares 

de turistas que transitam, anualmente, em São Miguel do Gostoso. O mais 

agravante não é o fato de ser ou não visitada, e sim, por não desfrutar dos 
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dividendos gerados pela atividade turística ou pelo setor de energia eólica, 

principais atividades econômica do município. 

 

MORRO DO MARTINS 

Morro do Martins é um dos distritos mais populosos e movimentados 

de São Miguel do Gostoso, localizado a 25 km, aproximadamente da área 

urbana municipal. Testemunha de perto a dinâmica do capitalismo pelo viés da 

produção de energia gerada pela força dos ventos, e não pelo turismo, embora 

esteja no caminho que leva a histórica Praia do Marco. 

Segundo um dos moradores mais antigos da comunidade, esse 

povoado surgiu devido às atividades sociais de um grupo de freiras católicas 

que visitavam o lugar para fins sociais e, especialmente devido a um 

personagem conhecido como Sr. Martins que vendia artigos de vestuário na 

feira de Touros. Esse senhor, que era muito popular residia nessa comunidade 

que possui uma geomorfologia peculiar, com verdadeiras dunas fixas de areia 

ou morros, como comumente são conhecidas essas áreas naturais.  

Continuando o depoimento detalhado desse morador antigo, um dos 

fundadores da comunidade, ele faz um breve relato da história do Morro do 

Martins: 

A história daqui começou com o Sr. Martins Batista do Nascimento 
nos anos de 1940... as freiras passavam aqui entregando roupas e 
chamavam este lugar de Morro do Martins [uma referência ao Sr. 
Martins que residia no lugar]. A construção da estrada, essa via 
costeira deu muito acesso, essa estrada era um sonho, o prefeito 
tanto fez, que foi colocado em questão. (L. E. da S., 89 anos). 
 

Ainda, conforme o depoimento do entrevistado, Morro do Martins era 

um Distrito de Touros, hoje São Miguel do Gostoso. E as pessoas quando se 

referiam a essa comunidade, faziam uma referência ao Sr. Martins: “vamos 

para o Morro do Martins”, um ilustre morador do povoado que inspirou e deu 

nome a esse distrito rural. 

O entrevistado (L. E. da S., 89 anos) continua o relato: 

Aqui não tinha estrada, não tinha escola. Hoje esse povo jovem está 
no céu com essa estrada. Tem um povo do Paraná comprando 
terrenos pro aqui”. “Sem estradas várias mulheres morreram de parto 
devido à dificuldade da estrada, inclusive a esposa do Sr. Martins. 
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 Para esse senhor (entrevistado) que falou durante uma hora, 

aproximadamente, sobre a história do lugar e nuances, também comentou 

sobre o turismo em São Miguel do Gostoso: “Os turistas não chegam aqui não, 

se passar vão para os Marcos [menção à Praia do Marco]”. “Cortez Pereira 

mandou pegar a pedra [Marco de Posse] que tinha no Marcos, essa pedra era 

para marcar alguma coisa”. 

 Morro do Martins é um distrito que se localiza próximo ao litoral do 

município, cuja população vive, sobretudo, da agricultura e, mais recentemente, 

também sofreu impactos com a implantação de parques de energia eólica na 

região, seja no emprego de mão-de-obra temporária, ou em royalties derivados 

da implantação dos postes (aerogeradores) de energia em terras particulares. 

 

PRAIA DO MARCO 

A Praia do Marco é o povoado litorâneo mais afastado da sede 

municipal, localizando-se na divisa dos municípios de São Miguel do Gostoso e 

a Praia de Exu Queimado (município de Pedra Grande), que possui grande 

relevância histórica, devido ter sido cenário do desembarque dos portugueses 

por volta do ano de 1501 durante uma das expedições exploradoras. 

Foi nessa praia que foi colocado pelos portugueses um dos marcos de 

posse existentes no Brasil, segundo alguns historiadores, o que alimenta a tese 

que defende que o Brasil foi “descoberto” a partir do litoral potiguar (PINTO, 

1998; TEIXEIRA, 2013), o que não deixa de ser uma polêmica extraordinária 

no meio científico. 

Polêmicas a parte, o fato é que a Praia do Marco possui valor turístico 

devido à importância histórica e ao cenário natural (praia, mar, vegetação, 

paisagem e o clima). No entanto, a praia é pouco frequentada pelos turistas e 

não possui infraestrutura especializada para receber os visitantes. 

Nesse sentido, o lugar além de ser um reduto para os pescadores 

nativos que, de forma artesanal, têm como primeira atividade econômica, ou 

seja, a pesca, e sobrevivem das riquezas do mar (pescaria de peixes, frutos de 

mar e lagostas). A praia se transformou em local de segunda-residência, com 
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uma oferta considerável de casas para a temporada de férias e de prática de 

atividades de lazer, conhecida como período de veraneio. 

É possível encontrar algumas barracas com pouca infraestrutura de 

serviços que comercializam bebidas e alguns petiscos, um restaurante regional 

especializado em frutos do mar e, mais duas pousadas que durante a pesquisa 

de campo se encontravam desativadas. 

Existe uma “promessa política” que, nos próximos anos será construído 

um memorial para celebrar o descobrimento do Brasil e referenciar o Marco de 

Posse lusitano, que possui no local há apenas uma réplica, enquanto o 

monumento original está sob a gestão do IPHAN. Desse modo, acredita-se que 

o local passará a ser mais visitado e que gerará novas oportunidades de 

trabalho e geração de negócios na região. 

Segundo Teixeira (2013) existe um movimento popular liderado por 

moradores, empresários e políticos locais, que reivindica o retorno imediato do 

Marco do Descobrimento para o lugar de origem, o que ela conclama neste 

depoimento: 

O Marco – aliás, sua réplica – testemunha silenciosa, cala-se diante 
de tanta incompreensão acerca de sua importância para a História do 
Descobrimento deste Brasil. Contudo, a voz do povo haverá de 
continuar ecoando, mesmo que as autoridades persistam em não dar 
ouvidos (TEIXEIRA, 2013, p. 100). 

 

Enquanto esse clamor social não é atendido, a realidade é que a Praia 

do Marco conta hoje com poucas famílias que residem no lugar, com 

infraestrutura de serviços precária e sem assistência dos agentes públicos. O 

acesso é realizado por meio de estrada de barro que não possui sinalização e 

pontos e apoio ao visitante durante o trajeto, o que dificulta ainda mais o 

desenvolvimento da atividade turística no local. 

 

REDUTO 

O Reduto, localizado acerca de 6 km da sede municipal, foi 

mencionado neste trabalho como um lugar de singularidades devido à 

presença dos holandeses no século XVII, época em que expandiram o domínio 

pelo território nordestino, incluindo o Rio Grande do Norte. 
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O lugar servia de esconderijo para os “invasores” holandeses devido a 

constante ameaça dos índios que habitavam a região e a eminências de 

ataques por parte dos colonizadores portugueses. Devido à localização 

estratégica, cercada por águas (mar e lagoa), o Reduto fez parte de um cenário 

histórico do litoral potiguar. 

Na ocasião de uma das pesquisas de campo, ouviu-se o depoimento 

de uma moradora do lugar, que naquele momento estava com um grupo de 

senhoras desenvolvendo a arte do labirinto, e, que descreveu com precisão o 

porquê da comunidade se chamar Reduto: 

“Aqui era um povoado, só tinha mato. Aqui era área de contrabando. 
Aqui só tinha entrada e não tinha saída. De um lado era o mar, do 
outra uma lagoa. Aqui era uma ilha... era um esconderijo. Até no fim 
da II Guerra, os soldados se escondiam por aqui” (Labirinteira do 
Reduto). 

 

Segundo alguns historiadores e moradores mais antigos que vivem em 

São Miguel do Gostoso, houve uma presença intensa de soldados durante a II 

Guerra Mundial conforme o relato de uma das labirinteiras do Reduto, pois 

dada a localização geográfica do município, as praias serviam de pontos de 

ancoragem e desembarque dos soldados no continente americano. Essas 

histórias são contadas também por outros atores sociais como os pescadores e 

intelectuais que moram em São Miguel do Gostoso. Todos relatam esses 

episódios da história com entusiasmo e com muita propriedade, cada um de 

maneira. 

No Reduto vivem 300 pessoas, aproximadamente, que fazem parte de 

duas famílias Menezes e Miranda, muitos são primos e formam uma única 

família no que diz respeito às relações socioafetivas. É um distrito rural 

composto por algumas dezenas de casa e pequenos comércios. As pessoas 

sobrevivem da agricultura (homens e mulheres) e do artesanato, mais 

precisamente do labirinto (atividade predominantemente feminina), cujas 

mulheres possuem sede própria (ver imagem 22) para a produção de peças 

com base na técnica de labirinto.  
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          Imagem 22: Sede do Grupo de Labirinteiras do Reduto 

 
           Fonte: Google Maps and Google Earth, 2015. 

 

O Reduto é uma das comunidades que possui maior interação com a 

atividade turística, por ser uma referência no artesanato regional e, também, 

por está na rota turística de São Miguel do Gostoso, situando-se no caminho 

pelo qual os turistas seguem para as Praias do Tourinhos e do Marco, que são 

as mais visitadas fora do contexto urbano do município. 

 

A SEDE DA CIDADE DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO 

A cidade de São Miguel de Gostoso, cuja sede político-administrativa e 

urbana do município, comumente chamada de centro, passou por muitas 

transformações socioespaciais que foram ao longo dos anos, historicamente 

construídas. 

O centro urbano possui a maior concentração da população municipal 

devido à dimensão econômica e, sobretudo, por ser a porção territorial mais 

povoada da época que ainda era uma vila de pescadores e, posteriormente, 

distrito do município de Touros. A seguir, apresentam-se algumas imagens (23 

e 24) das principais avenidas que retratam a realidade da cidade emancipada, 

nos anos de 1997 e 2014, respectivamente: 
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Imagem 23: Av. dos Arrecifes, São Miguel de Touros, 1997. 

 
Fonte: GOMES, R. C. C., 1997. 

   
 

             Imagem 24: Av. dos Arrecifes, São Miguel do Gostoso, 2014. 

 
   Fonte: turismo.ig.com.br; foto de Sabrina Duran, 2014. 

 
Ambas as imagens supracitadas ilustram a dinâmica urbana após o 

processo político emancipatório, que no ano de 1997 ficou evidenciado que o 

lugar apesar de ser uma cidade, apresentava características de um distrito 

rural, pois não possuía os serviços e infraestrutura urbanos necessários para 

atender à população local, tampouco os visitantes (fluxo incipiente na época). 

Enquanto, que no ano de 2014, a cidade apresentava a mesma avenida dotada 

de uma melhor infraestrutura urbana (calçamento, sinalização, e vias públicas). 
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As imagens 25 e 26 mostradas, posteriormente, demonstram a estrutura 

e a situação da feira livre de São Miguel do Gostoso, nos anos de 1997 e 2011, 

respectivamente. 

 
         Imagem 25: Feira Livre no ano de 1997. 

          
           Fonte: GOMES, R. C. C., 1997. 

 
 

            Imagem 26: Feira Livre no ano de 2011. 

               
     Fonte: Acervo de Heldene Santos, 2011. 
 

A feira livre da cidade acontece nas manhãs das segundas-feiras, 

semanalmente, e reflete um recorte da cultura da região, sendo os elementos 

gastronômicos e os utensílios domésticos evidências dos costumes e hábitos, 
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da tradição e do contemporâneo da população residente de São Miguel do 

Gostoso e do entorno. 

Após a emancipação política de São Miguel do Gostoso, ocasionou um 

boom imobiliário e um crescimento urbano, impulsionados pelos investimentos 

públicos da gestão municipal e, sobretudo, pelo capital privado oriundo dos 

empresários do setor turístico que dotou a sede municipal de infraestrutura 

turística.  

São Miguel do Gostoso preserva ainda a paisagem de vila e passa por 

um processo de urbanização e estruturação de serviços básicos voltados para 

atender às necessidades dos residentes e turistas, ocasionado, sobretudo, a 

partir dos anos 2000, o que tem contribuído para que o município imprima nos 

dias contemporâneos uma lógica de pequena cidade com aspectos e 

características rurais, típicos da antiga vila de pescadores. 

             Assim como a Avenida dos Arrecifes, a maioria das ruas centrais da 

cidade ganhou projetos de urbanização e paisagismo, além de infraestrutura 

adequada como vias de acesso (calçamento e/ou pavimentação) que contribuiu 

e valorizou a rede de serviços e o comércio local.  

Constata-se que toda a área urbana da cidade situa-se na porção 

litorânea do município, resultado na concentração da maior parte da população, 

das edificações civis, dos investimentos do setor público e da iniciativa privada, 

elementos vitais para o crescimento da atividade turística na região, o que faz 

do município um destino renomado nos segmentos de turismo de sol e praia e 

de turismo de aventura pela via dos esportes náuticos. 

A cidade possui nos dias vigentes com uma nova sede da Câmara 

Municipal de Vereadores (Poder Legislativo), instalações da Prefeitura 

Municipal (Poder Executivo), delegacia de polícia civil em parceira com 

destacamento da política militar, Correios, Casa Lotérica, unidade mista de 

saúde, postos de saúde, escolas públicas estaduais e municipais, além de uma 

rede de serviços e comércio de diversos segmentos de mercado, incluindo 

considerável infraestrutura turística composta por meios de hospedagem e 

equipamentos gastronômicos, espaços de lazer e empresas de passeios 

turísticos e entretenimento. 
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A emancipação política e o surgimento e expansão do turismo foram os 

principais fatores que contribuíram para o processo de urbanização e a oferta 

de serviços públicos e privados, o que proporcionou a melhoria da qualidade 

vida das pessoas ao longo das últimas décadas, como se pode perceber no 

gráfico 37 que mostra a série histórica do Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH)44 de São Miguel do Gostoso referente aos anos de 1991, 2000 e 2010 

(PNUD, 2013). 

 
Gráfico 37: Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

 
 Fonte: PNUD, 2013. 
 Elaboração: TAVEIRA, M. S., 2015. 

 

 Quando avaliados, separadamente, as variáveis (Longevidade, Renda 

e Educação) levadas em consideração pelo Programa das Nações Unidas para 

o Desenvolvimento45, mostram a evolução ao longo das três últimas décadas a 

respeito dos índices analisados (ver tabela 6). 

 

 

 

                                                 
44

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é uma medida resumida do progresso em longo 
prazo, composta de indicadores de três dimensões do desenvolvimento humano: longevidade, 
educação e renda. O índice varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, maior o nível de 
desenvolvimento humano. O objetivo da criação do IDH foi o de oferecer um contraponto a 
outro indicador muito utilizado, o Produto Interno Bruto (PIB) per capita, que considera apenas 
a dimensão econômica do desenvolvimento - e não leva em consideração os aspectos sociais 
da população. Temas como democracia, participação, equidade e sustentabilidade são alguns 
dos muitos aspectos do desenvolvimento humano que não são contemplados no IDH (PNUD, 
2012). 
45

Atlas de Desenvolvimento Humano, publicado no Brasil em 2013. 
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Tabela 6: IDH Municipal de São Miguel do Gostoso entre 1991 e 2010 

Ano IDH Municipal IDH-M de Longevidade IDH-M de Renda IDH-M de Educação 

1991 0,218 0,511 0,356 0,057 

2000 0,403 0,655 0,431 0,231 

2010 0,591 0,790 0,558 0,468 

Fonte: PNUD - Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013.  
Elaboração: TAVEIRA, M. S., 2015. 

 

 

São Miguel do Gostoso obteve melhoria em todos os índices avaliados, 

embora, seja considerado ainda muito baixo em relação aos parâmetros 

mundiais. E, com base nas informações contidas na tabela 06, é importante 

destacar alguns fatores indispensáveis para uma melhor compreensão da 

evolução do IDH-Municipal no período em questão, são eles:  

1º) Em 1991, São Miguel do Gostoso ainda era um distrito do município de 

Touros que obteve o IDH-M de 0,486 na média geral do PNUD (considerado 

um índice muito baixo para os padrões de desenvolvimento internacionais e 

também brasileiros), enquanto, o então São Miguel de Touros teve 0, 218 no 

IDH-M daquele ano. Ou seja, um nível de desenvolvimento considerado 

baixíssimo pelo PNUD, muito aquém da realidade mundial de outros países 

com os mesmos patamares de desenvolvimento do Brasil, naquele dado 

momento. Essa oscilação do IDH no âmbito do mesmo município, revela que 

apesar do São Miguel do Gostoso ter obtido um IDH-M próprio segundo o 

IBGE, ficou muito abaixo da média nacional e, consequentemente, do 

município de Touros, o que comprova que as políticas públicas de 

desenvolvimento e bem estar social eram concentradas na sede e demais 

localidades de Touros e não em São Miguel de Touros naquele dado momento 

e;  

2º) Os dados da tabela 6 demonstram que São Miguel do Gostoso melhorou o 

IDH-M de forma considerável nas duas décadas seguintes à emancipação 

política, chegando a aumentar 0,373 pontos em relação a primeira média 

obtida (em 1991), o que confere a esse fato, maior crescimento econômico 

viabilizado pelo turismo e pelas políticas de ações afirmativas como o Bolsa 

Família, por exemplo, fatores fundamentais para o desenvolvimento social do 
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município e da melhoria da qualidade de vida dos moradores de São Miguel do 

Gostoso a partir dos anos 2000. 

Contudo, é importante frisar que mesmo com o aumento do IDH-M de 

São Miguel do Gostoso nas duas últimas décadas, o índice geral ainda é baixo 

em relação aos parâmetros nacionais e do mundo, o que chancela ao 

município um caráter de desigualdades sociais e de desenvolvimento 

inexpressivo dos padrões considerados regulares pelo PNUD. 

Outros aspectos da organização urbana de São Miguel do Gostoso 

evoluíram como o crescimento e a diversificação do comércio local, que 

abrange vários segmentos do setor de serviços (farmácias, mercearias, 

panificadoras, salões de beleza, oficinas de veículos, consultórios médicos, 

entre outros), dentre os quais, o turismo. 

O turismo é uma realidade do município, responsável pela construção 

de muitos empreendimentos, em especial, nas áreas de hospedagem e de 

alimentos e bebidas. Mas, ainda, contempla empresas de lazer e 

entretenimento, lojas de artesanato e outras atividades afins. 

Assim como o turismo, o setor imobiliário ganhou maior relevância nos 

últimos anos, sobretudo, a partir da década de 2000, com a chegada de 

empreendimentos imobiliários (condomínios fechados, chalés, imóveis para 

locação por temporada), bem como, novas formas e estilos arquitetônicos. As 

mais recentes construções são de alvenaria, com forte presença de madeira 

rústica, vidros, designer criativo e contemporâneo, cores quentes com 

predomínio do laranja, vermelho e amarelo. 

Após o advento do turismo e do crescimento imobiliário, o comércio 

local se expandiu e se diversificou. A cidade que antes detinha grande 

quantidade de edificações simples e, muitas, construídas da junção entre 

madeira e barro (taipa), nos dias correntes, a maioria são de alvenaria e possui 

água encanada (abastecimento por meio de poços artesianos).  

 Sendo assim, a diversificação da economia local e a urbanização da 

cidade pela via da infraestrutura básica (pavimentação das ruas, abastecimento 

de água, coleta regular do lixo, rede de serviços hospitalar, sistema de 

educação básica, delegacia de polícia etc.) contribuíram para a melhoria das 
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condições de vida da população residente no que diz respeito à organização 

urbana e a oferta de serviços públicos e privados de São Miguel do Gostoso. 

 

TABUA 

O distrito Tabua está localizado a 15 km, aproximadamente, da área 

urbana de São Miguel do Gostoso, sendo uma das comunidades mais atuantes 

da região devido ao engajamento político, projetos de agricultura familiar e 

organização social, especialmente, para a produção do artesanato com 

produtos regionais. 

A comunidade que é conhecida pela organização socioeconômica e 

política, ainda conta com a atuação da Associação de Mulheres, Jovens e 

Produtores de Tabua (AMJP). O Grupo de Artesanato da Tabua (GAT) é 

integrado por sete mulheres que confeccionam peças a partir da palha da 

carnaúba46, matéria-prima comum na vegetação dessa comunidade. O 

artesanato se tornou uma alternativa de renda para esse grupo de mulheres, 

que no período da alta estação turística tem um acréscimo substancial na fonte 

de renda das artesãs (ALMEIDA FILHO, 2014).  

O grupo também participa de eventos locais, regionais e de âmbito 

nacional, geralmente com o apoio institucional o SEBRAE, com o intuito de 

divulgar e comercializar os produtos artesanais (ver imagem 27) de São Miguel 

do Gostoso. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
46

A palha da carnaúba também é muito utilizada para desenvolver peças artesanais como 
cestas, trançados, bolsas, chapéus e caixas de beleza inigualável e muito apreciada por 
turistas que visitam a região, tornando-a também em fonte de renda da população local. A 
palha da carnaúba também é usada como alimentação animal, estes, em tempo de escassez 
come as folhas (palhas) das carnaubeirinhas pequenas, chamadas pindoba 
(grupodeartesanatodatabua.blogspot.com.br). 
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            Imagem 27: Artesanato de palha de carnaúba 

 
                            Fonte: Grupo de Artesanato da Tabua, 2014. 

 

A AMJP é a entidade responsável pela gestão do Banco Solidário do 

Gostoso que oferece três diferentes linhas de crédito: Cred Jovem, Crédito 

para Consumo e Crédito para a Produção. O Banco Solidário desenvolveu por 

meio de parcerias a moeda chamada de “Gostoso”, aceita por dezenas de 

comércios locais, sendo equivalente à moeda oficial do Brasil, o Real. 

As atitudes e iniciativas empreendedoras são características da 

comunidade da Tabua, que tem sido pioneira na zona rural nos domínios da 

economia e da política, destacando-se, ainda, como um distrito com forte 

potencial para o desenvolvimento do turismo de base local. 

Coriolano entende que o local assume cada vez mais importância no 

cenário nacional e global, uma vez que, há necessidade das comunidades 

passarem a atuar diretamente no próprio crescimento em busca de 

maior dinamismo nas atividades econômicas locais, e a luta por uma 
melhor distribuição de riqueza e renda..., sobretudo, desde que os 
efeitos da globalização se fizeram sentir. O aumento do desemprego, 
a carência de políticas sociais, a deteriorização da qualidade de vida, 
a degradação ambiental atingiram também o litoral (CORIOLANO, 
1998, p. 135). 
 

Para a autora, desenvolvimento com base local, necessariamente, 

possui uma escala territorial, cujo território, os habitantes, recursos e o conjunto 

de problemas de determinado lugar, como é o caso da Tabua, constituem-se 
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as bases desse tipo de desenvolvimento, do qual a população residente é 

considerada um importante ator social. 

Nessa direção, a comunidade da Tabua aponta alguns caminhos para 

obter crescimento econômico, desenvolvimento sustentável, iniciativas 

empreendedoras, participação comunitária e envolvimento político junto às 

questões sociais, componentes fundamentais para o desenvolvimento da 

localidade de forma integrada e solidária. 

O turismo concentra-se na sede municipal de São Miguel do Gostoso, 

no espaço que deu origem à vila de pescadores e que nos dias 

contemporâneos assumiu a natureza de cidade. Ou seja, a atividade turística é 

expressiva nessa faixa de litoral que é também o único espaço urbano o 

município, local de concentração dos serviços públicos e dos principais 

produtos e equipamentos turísticos desse destino de viagem. 

Embora as comunidades localizadas nos distritos e assentamentos 

rurais (agrovilas) possuam potencial natural e cultural para o desenvolvimento 

de um tipo de turismo diferenciado, com foco na hospitalidade e nos atributos 

locais (fruticultura, agricultura, artesanato, eventos culturais, gastronomia etc.) 

que seja mais atrelado ao turismo rural e à perspectiva de desenvolvimento 

com base local, endógeno e focado na inclusão social dos atores dessas 

comunidades, o turismo não se apresenta nesses espaços. 

O turista que chega a São Miguel do Gostoso em busca de sol, praia e 

ventos para a prática de esportes ou para vivências de outras atividades de 

lazer, sequer toma ciência da existência das comunidades pesquisadas, pois 

não existe nenhuma política pública setorial que vise inserir as comunidades 

rurais na atividade econômica mais próspera do município, o turismo. 

Nesse cenário, a comunidade do Reduto, por se localizar na rota 

turística do litoral de São Miguel do Gostoso, acompanha como ator 

coadjuvante o trânsito e o fluxo de turistas que por ali passa com destino à 

Praia de Tourinhos ou à Praia do Marcos. Alguns turistas adquirem o 

artesanato local, as peças de labirinto, produzidas por algumas senhoras que 

ali residem. Já a comunidade da Praia do Marcos também não se beneficia da 

atividade turística em nenhum aspecto, apenas testemunha de perto o 
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movimento dos turistas que vão à localidade, esporadicamente, devido às 

péssimas condições de acesso, falta de sinalização e infraestrutura turística 

adequada. 

Nesse sentido, o turismo não provoca os efeitos desejáveis no que diz 

respeito à geração de empregos, renda e oportunidades de negócios, 

resultados de qualquer atividade econômica, sobretudo do turismo que é 

considerada a principal fonte de receitas de São Miguel do Gostoso dentre as 

economias existentes. Também, não consegue incluir os residentes dessas 

comunidades no contexto do turismo, bem como, não colabora de forma direta 

e eficaz com a inclusão social, a valorização da cultural local, a preservação 

ambiental e o desenvolvimento sustentável, elementos presentes nos discursos 

políticos e governamentais dos gestores públicos e agentes de mercado. 

O turismo em São Miguel o Gostoso acontece, quase que, 

exclusivamente, na área urbana do município, no centro da cidade (sede 

municipal), onde estão localizados os equipamentos de hospedagem, 

alimentação e entretenimento desse destino, além da rede de serviços urbanos 

e comerciais. As comunidades pesquisadas, apesar de viverem próximas à 

sede municipal e de possuírem potencial (bens naturais e culturais) para o 

desenvolvimento de atividades afins ao turismo (artesanato, produção agrícola 

e gastronomia regional) não fazem parte do processo de turistificação instalado 

na cidade, tampouco contribuem para a construção do capital turístico local. 

Portanto, no caso de São Miguel do Gostoso, apenas a cidade, o 

centro urbanizado se apresenta como real destino turístico e, não o município 

na totalidade, uma vez que as iniciativas para a inclusão das comunidades e 

dos atrativos turísticos que se encontram externos à sede municipal são 

praticamente inexistentes, o que não gera a inclusão social nem o 

envolvimento dos residentes dessas comunidades no setor turístico local. 

 

5.2 Identidade cultural e o mosaico da vida em comunidade 

 

 O Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia, 

Mas o Tejo não é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia, 
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Porque o Tejo não é o rio que corre pela minha aldeia. 

O Rio da Minha Aldeia: Alberto Caeiro 

 

 Para o poeta português Fernando Pessoa, o rio Tejo e o rio que corre 

na aldeia possuem conteúdos diferentes ou seriam identidades distintas? Não 

é fácil decifrar a essência filosófica e real do pensamento do grande poeta, mas 

toma-se essa reflexão como ponto de partida para discussão sobre identidade 

cultural e o mosaico da vida cotidiana em comunidade. 

 A identidade cultural pode ser atrelada a uma sociedade, comunidade, 

povo ou grupo social, até mesmo, ao individuo em nível micro de compreensão 

dos aspectos socioculturais, da posição e papel perante aos demais atores que 

integram determinado grupo de pessoas. Em São Miguel do Gostoso, a 

identidade cultural é plural e dinâmica, tendo sido influenciada pelos aspectos 

culturais e econômicos do lugar, com destaque para o turismo, atividade 

econômica que se consolida ao passar dos anos e que promove efeitos 

diversos junto à população local. 

 A categoria teórica Identidade Cultural emerge na concepção da 

construção da tese como um ponto crucial para a compreensão da dimensão 

dos efeitos intensificados pelo turismo junto às comunidades de praia de São 

Miguel do Gostoso, o que tem se configurado em um novo mosaico das 

relações sociais desde a chegada da atividade turística na região. 

 As identidades culturais são construídas em consonância com as 

mudanças sociais e das novidades culturais emergentes. Essa afirmação 

condiz com o que se observa em relação às implicações do fenômeno turístico 

em comunidades que preservam atividades “tradicionais”, a exemplo da pesca 

artesanal, presente no litoral potiguar, que se depara com a lógica do turismo e, 

muitas vezes, deixa-se influenciar por outras novidades culturais e/u 

econômicas. 

 Hall (2014) em pesquisas sobre a mudança estrutural que fragmentou 

os estudos sobre identidades culturais de classe, sexualidade, etnia, raça e de 

nacionalidade, notou que as identidades tradicionais ou velhas identidades, que 

sempre fizeram parte do mundo social, estão em declínio. 
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 Segundo Hall (2014) as identidades culturais se materializavam em 

localizações sólidas, nas quais os indivíduos se encaixavam socialmente, mas 

que na pós-modernidade as fronteiras foram redefinidas ou são menos 

definidas, o que proporcionou no indivíduo uma verdadeira “crise de 

identidade”. 

 Apesar das comunidades pesquisas em São Miguel do Gostoso não 

passarem por, exatamente, uma crise de identidade, pois preservam traços da 

cultura coletiva, dos costumes e hábitos, remetendo-se a uma tradição do lugar 

passada de geração a geração, elas não recebem influência das atividades 

econômicas modernas como o turismo, por exemplo. Elas são mutáveis em 

vários aspectos, adquirindo novos hábitos de consumo e de enxergar o mundo 

em que estão inseridas. 

 As mudanças, as crises econômicas e sociais, os avanços no campo 

da tecnologia e da informação são alguns os ingredientes que provocam a tal 

crise de identidade enfatizada por Hall (2014), o que reflete as relações do 

indivíduo com ambiente vivido, marcado por um mix e conexões do local-

global-local ou global-local-global, um conjunto complexo de relações 

interativas e concretas que implica no contexto e no cotidiano vivenciado pelos 

indivíduos. 

 A identidade é um elemento fundamental de identificação com alguma 

coisa, comunidade, sociedade, cultura, gosto, estilo, grupo, modo de vida e/ou 

outros fatores da vida coletiva, o que imprime ao homem (ser) uma essência 

social indispensável ao existir e se relacionar com os pares e com a própria 

vida. Sendo assim, alguns autores discutem sobre esse tema, o que é de 

grande relevância para o entendimento da realidade encontrada em São Miguel 

do Gostoso, especialmente, sobre os elementos que compõem à identidade 

cultural dos moradores e da cidade como destino turístico. 

 Hall (2014, p. 10-12) percebeu nos estudos três tipos de identidade, a 

saber: a) sujeito do Iluminismo que se baseia que o centro essencial do “eu” 

era a identidade de uma pessoa, que consistia em uma visão “individualista” do 

sujeito e de identidade. Esse sujeito composto por uma concepção humana 

com o foco centrado, unificado, sendo dotado de capacidades de razão, de 
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consciência e de ação  era o sujeito do Iluminismo; b) sujeito sociológico – para 

essa  concepção clássica da sociologia, a identidade é formada na “interação” 

entre o “eu” e a sociedade (mundos culturais exteriores, com valores, sentidos 

e símbolos existentes nesses mundos);  c) sujeito pós-moderno – a identidade 

é formada e transformada de forma contínua em relação às formas pelas quais 

somos representados no sistema de cultura que nos cercam. Nesse sentido, a 

identidade não é fixa, essencial ou permanente, ela é uma verdadeira 

“celebração móvel”, em que o sujeito assume diferentes identidades em 

momentos diferentes. As identidades são contraditórias, transitórias e 

mutáveis. 

 Na perspectiva da concepção do sujeito pós-moderno, não existe 

identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente, isso seria uma 

fantasia (HALL, 2014). Sendo assim, à medida que os sistemas de significação 

e representação cultural se multiplicam e assumem maior grau de 

complexidade, os sujeitos são confrontados por múltiplas, desconcertantes e 

cambiantes identidades postas pela própria dinâmica da pós-modernidade, 

proporcionando que o sujeito se identifique, muitas vezes de forma temporária, 

com cada uma dessas identidades multáveis no contexto da atual sociedade. 

 Claval (1995) por meio de estudos sobre a geografia cultural, afirma 

que a cultura é um campo comum para o conjunto das ciências humanas, 

sendo uma mediação entre o homem e a natureza. Para ele, a identidade 

cultural se diferencia em relação “a origem comum, o desejo de adequar-se às 

práticas de um grupo e a construção da pessoa que repousa na articulação 

exercida de todos os aspectos da vida centrados na cultura” (CLAVAL, 1995, p. 

146). A partir dessa análise, entende-se que a identidade é múltipla, complexa 

e não padronizada, uma vez que, ela se modifica, é mutável e transitória de 

acordo com o contexto e a realidade de cada sociedade, grupo ou comunidade. 

 As pesquisas de Godelier (2012) sobre identidade social sugerem que 

há três modos de compreender as identidades em conflito, por meio das 

categorias teóricas da sociologia (comunidade, sociedade e cultura). Segundo 

ele, a identidade é a “cristalização no interior de um indivíduo das relações 
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sociais e culturais no seio das quais ele/ela está engajado (a) e que ele/ela é 

levado (a) a reproduzir ou a rejeitar” (GODELIER, 2012, p. 53). 

 Para Godelier (2012) a identidade social de cada indivíduo é múltipla, 

devido ao número de relações que assumimos perante os outros. Segundo ele, 

a relação com outro define a relação que existe entre nós e, por conseguinte, 

em cada um de nós, mas de modo diferente. Essa complexidade atrelada à 

definição de identidade perpassa, também, pela própria dinâmica plural das 

múltiplas conexões e compreensões de se entender com mais propriedade o 

trinômio comunidade-sociedade-cultura no mundo repleto de contradições, 

inquietações e tensões sociais. 

 A identidade também pode ser entendida sob o prisma da dinâmica 

sociocultural local, sendo “oriunda de uma assimilação que travam entre si o 

homem e o grupo particularizado no lugar de vivência, onde ocorrem práticas e 

interações que se assentam na relação sociocultural na relação local” (SILVA, 

2007, p. 169). 

 De acordo com Silva (2007) se percebe que a identidade faz parte do 

contexto e da relação sociocultural no mundo de vivências do homem na 

perspectiva individual e coletiva. Sendo as práticas de interação a formatação 

das dinâmicas socioculturais em nível local. 

 Castells (1999) ao refletir sobre identidades em nível territorial pelo viés 

da comunidade, comenta: 

O provável argumento dos autores comunitaristas, coerente com 
minha própria observação intelectual, é que as pessoas resistem ao 
processo de individualização e atomização, tendendo a agrupar-se 
em organizações comunitárias que, ao longo do tempo, geram um 
sentimento de pertença e, em última análise, em muitos casos, uma 
identidade cultural, comunal (CASTELLS, 1999, p. 79). 

 

 Na visão de Castells (1999), para as organizações comunitárias e a 

construção de uma identidade cultural se concretizem, é necessário um 

processo de mobilização social, em que as pessoas participem de movimentos 

urbanos, não, necessariamente, revolucionários, pelos quais são revelados os 

interesses comuns ao grupo. E nessa direção, a vida é de alguma forma, 

compartilhada, e um novo significado de grupo poderá ser constituído. 
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 Para o autor, as comunidades, como por exemplo, as pesquisadas em 

São Miguel do Gostoso, são construídas por meio da ação coletiva e são 

preservadas por meio da memória coletiva, o que constituem fontes, a força 

motriz de identidades. Segundo Castells (1999, p. 84) “essas identidades, no 

entanto, consistem em relações defensivas contra as condições impostas pela 

desordem global e pelas transformações, incontroláveis e em ritmo acelerado”. 

As comunidades, nesse contexto, edificam abrigos, porém não constroem 

paraísos. 

 As comunidades de praia de São Miguel do Gostoso são formas 

distintas de agrupamentos sociais, cuja dinâmica difere de acordo com as 

identidades construídas no âmbito de cada uma individualmente. Elas se 

apresentam como importantes abrigos, núcleos habitacionais e produtivos no 

campo econômico por meio da agricultura, que produzem e reproduzem a 

memória coletiva que alimentam e reinventam as identidades dessas 

comunidades. 

 A identidade também foi pensada sob o prisma da poesia. É que se 

pode constatar nos versos poéticos de Couto (1999): 

  
Preciso ser um outro 

para ser eu mesmo 
 

Sou grão de rocha 
Sou o vento que a desgasta 

 
Sou pólen sem inseto 

 
Sou areia sustentando 

o sexo das árvores 
 

Existo onde me desconheço 
aguardando pelo meu passado 
ansiando a esperança do futuro 

 
No mundo que combato morro 

no mundo por que luto nasço 
 

Identidade: Mia Couto  

 

 De conteúdo, essencialmente, poético, o poema passa a mensagem 

que a identidade é uma marca, um emblema pessoal, mas que somente 
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transcende por meio do contato com o outro e com os eventos plurais do 

mundo, incluindo a memória do passado, o ensaio do presente e a abstração 

simbólica do futuro. 

 Perguntou-se durante a pesquisa de campo, acerca de 400 moradores 

de São Miguel do Gostoso, a respeito da identidade cultural do lugar e dos 

moradores. E, apesar, da grande dificuldade da maioria, em definir ou 

descrever em apenas uma palavra ou frase algo que remeter-se à identidade 

cultural e/ou às características culturais que representavam os moradores da 

cidade, as respostas mais frequentes tinham a ver com: povo acolhedor, 

trabalhador, humildade, alegria, simplicidade, simpatia, hospitalidade, 

agricultura, pesca, praia, festa de São João, artesanato (o labirinto), 

religiosidade, calmaria, sossego, tranquilidade, esportes (kitesurf e windsurf), a 

cultura (pastoril e boi de reis), gastronomia, pessoas receptivas, honestidade, 

solidariedade folclore, festejos e muitas outras. 

 Os elementos que remetem à identidade cultural de São Miguel do 

Gostoso e dos moradores, que apareceram de forma predominante nas 

entrevistas foram: as praias e a pesca como as principais características 

identitárias da cidade; e a hospitalidade como a principal característica coletiva 

dos moradores, do povo que vive no lugar. 

  Já na visão dos turistas nacionais e estrangeiros consultados, a 

identidade cultural da cidade são os bens naturais, especialmente, a praia e os 

ventos, além dos esportes náuticos. E, no que diz respeito à identidade cultural 

do povo do lugar, a hospitalidade apareceu de forma expressiva, sendo a 

principal característica da população residente. 

 Vale ressaltar que, como o turismo se concentra apenas no perímetro 

urbano de São Miguel do Gostoso, o olhar do turista sobre o significado da 

identidade cultural da população residente e do próprio destino turístico, 

remete-se ao que é percebido e vivenciado pelo turista, excluindo-se desse 

ponto de análise os elementos socioculturais e naturais existentes nas 

comunidades de praia, nos locais menos urbanizados (distritos, assentamentos 

e zonas rurais). 
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 Outros olhares sobre a dinâmica do turismo e a vida cotidiana 

existentes em São Miguel do Gostoso, com base no ponto de vista dos 

diversos atores sociais sobre temas diversificados que fazem parte da 

realidade do destino turístico em questão, são abordados e analisados na 

secção 6 dessa tese. 
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João Valentão é brigão 

Pra dar bofetão 

Não presta atenção e nem pensa na vida 

A todos João intimida 

Faz coisas que até Deus duvida 

Mas tem seu momento na vida 

 

É quando o sol vai quebrando 

Lá pro fim do mundo pra noite chegar 

É quando se ouve mais forte 

O ronco das ondas na beira do mar 

É quando o cansaço da lida da vida 

Obriga João se sentar 

É quando a morena se encolhe 

Se chega pro lado querendo agradar 

 

Se a noite é de lua 

A vontade é contar mentira 

É se espreguiçar 

Deitar na areia da praia 

Que acaba onde a vista não pode alcançar 

E assim adormece esse homem 

Que nunca precisa dormir pra sonhar 

Porque não há sonho mais lindo do que sua terra, não há 

 

 

João Valentão: Dorival Caymmi 
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SECÇÃO 06 – OLHARES DO COTIDIANO E AS REPRESENTAÇÕES 

SOCIAIS DO TURISMO 

 

 “João Valentão”, obra prima do compositor e cantor baiano Dorival 

Caymmi, foi uma canção originalmente gravada em 1953 que, além de 

homenagear os homens que constroem as vidas no cenário do mar, retrata as 

representações socioculturais que os pescadores do litoral brasileiro exprimem 

em relação ao imaginário coletivo e inspiram sonhos e narrativas individuais. 

 Ao pensar na figura de “João Valentão”, pode-se dizer que existem 

muitos que residem em São Miguel do Gostoso, pois escreveram a história e a 

dinâmica social desse lugar, especialmente nos anos que antecederam a 

emancipação política do município. 

 Algumas narrativas dos personagens desta história em relação ao 

processo emancipatório e às repercussões do turismo junto às comunidades de 

praia, como também os aspectos relacionados à identidade cultural, à 

autonomia e à emancipação social dos moradores do município serão 

analisados e discutidos, teoricamente, por meio da observação da rotina e da 

análise dos discursos dos personagens que tiveram a estrutura social 

modificada e impulsionada pelo turismo. 

 Os atores entrevistados durante as pesquisas de campo estão 

agrupados em cinco grupos, a saber: Gestores Públicos (Poderes Executivo e 

Legislativo Municipal); Empresário do Setor Turístico (Trade Turístico Local); 

Lideranças Sociais (representações comunitárias, ONGs, Associações, 

Cooperativas etc.) e Turistas (nacionais e estrangeiros). 

 Sendo assim, as análises dos dados coletados na pesquisa serão 

tratadas do ponto de vista qualitativo e, quando necessário, o método de 

análise quantitativo também será visitado para aprofundamento e melhor 

compreensão das informações. 

 Os diversos olhares a respeito da vida cotidiana sugerem 

representações sociais, em que o esforço aqui posto, é de interpretar, 

teoricamente, quais são implicações mais relevantes do fenômeno turístico 
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junto aos atores sociais de São Miguel de Gostoso, especialmente, junto às 

comunidades de praia. 

 

6.1 O poder público e as elites locais 

 

 O cenário político de São Miguel do Gostoso é composto por dois 

grupos de poder, que se configuram como as elites locais. De um lado, têm-se 

os agentes públicos (Poder Executivo e Legislativo) e, do outro, o grupo 

integrado por empresários do setor turístico e do comércio local. 

 No que diz respeito à gestão do poder público na esfera municipal 

(Poder Executivo), o mesmo grupo político está no comando da prefeitura há 

exatos 19 anos, desde o advento da emancipação política do município. Esse 

grupo é formado pela união de duas famílias, Neri e Teixeira, que representa a 

elite local nos campos político, econômico e intelectual de São Miguel do 

Gostoso. O trecho de uma entrevista com um ator social local resume o papel e 

a influência das famílias mais abastadas do município e os reflexos na vida e 

no cotidiano dos residentes da cidade: 

Aqui é semelhante à Política Café com Leite. Nós temos as famílias 
Teixeira, Venâncio e Neri. Todas brigam pelo poder político local. A 
família Venâncio tem um trabalho mais focado nos nativos, de mais 
relevância social. A família Neri é influente e poderosa, mas são 
ocultos, eles não moram na cidade (Colaborador de Empresa 
Turística, entrevista cedida em 13/11/2014). 

 

 A família Venâncio, a qual o entrevistado se refere, faz parte da elite 

local, especialmente, no campo econômico, pois possui inúmeros pontos 

comerciais distribuídos pela área urbana da cidade. Mas, são as famílias Neri e 

Teixeira, que detém o domínio político no âmbito municipal. 

 Os laços familiares, a posição social, os interesses políticos e a força 

econômica dos Neri e Teixeira são representados na figura 9, que mostra o 

enraizamento desses grupos à frente da gestão município desde 1997: 
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Figura 09: Grau de parentesco dos prefeitos de São Miguel do Gostoso  

 
Elaboração: TAVEIRA, M. S., 2015.  

 

 Conforme demonstrado na figura, a gestão municipal do Poder 

Executivo em São Miguel do Gostoso é um emaranhado familiar, um jogo 

político com implicações determinantes para a construção e cristalização da 

distinção social naquele contexto. 

 O poderio econômico e político da elite local de São Miguel do Gostoso 

é uma expressão das ações e estratégias que são articuladas pelos atores 

sociais que detém o arsenal que alimenta a forma e o conteúdo das atividades 

promovidas junto à sociedade em geral. O poder dessas forças vai além da 

arena política pois, também, se instala no seio do cotidiano e na dinâmica 

econômica da cidade, abrangendo o campo do simbólico ao fortalecer as 

estreitas relações entre dominantes e dominados. 

 Foucault (2014) teorizou sobre a genealogia do poder, as pesquisas 

dizem respeito à medicina, à psiquiatria, à geografia, à economia, ao Estado,  

à justiça, à prisão, à sexualidade, ao hospital e ao papel do intelectual. Todos 
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os temas têm como campo central, o poder nas sociedades modernas e os 

rebatimentos, configuração e difusão no corpo social. A genealogia do poder de 

Foucault é vista como uma nova orientação para o estudo contemporâneo das 

ciências humanas a respeito das relações sociais construídas, histórico e 

culturalmente. 

 De acordo com Foucault (2014, p. 12) não existe uma forma única, 

universal e hegemônica de poder, “mas unicamente formas díspares, 

heterogêneas, em constante transformação”. O autor segue a análise e afirma 

que “o poder não é um objeto natural, uma coisa; é uma prática social e, como 

tal, é construída historicamente”. 

 O que acontece em São Miguel do Gostoso é umas das manifestações 

do poder, que se produz e reproduz formas diversas de apropriação pelas vias 

da política para a dominação das estruturas de poder existentes no município, 

sobretudo dos aparatos públicos, o que reflete diretamente nas relações sociais 

dos diversos atores existentes. Para Raffestin (1993, p. 23) “toda relação é o 

ponto de surgimento do poder, e isso fundamenta a multidimensionalidade”.  

 A multidimensionalidade apontada por Raffestin apresenta-se nas 

relações entre os diversos atores de São Miguel do Gostoso, com destaque 

para o Poder Público Municipal e o Mercado (trade turístico local). As relações 

são conflituosas e alimentadas por interesses nos campo político e econômico, 

que implicam diretamente no mundo social daquela realidade.  

 Segundo o Foucault (2014) o poder possui uma natureza relacional, 

que implica que as lutas travadas contra o exercício não possam ser dueladas 

de fora, de forma exógena, de outro lugar (do exterior), uma vez que, nada está 

isento de poder. Para o autor, seja qual for a luta é sempre resistência na 

própria rede de poder, uma teia que se ramifica por toda a sociedade, sem que 

ninguém possa escapar. É exercido de maneira múltipla de relações de forças, 

sendo que onde existe poder, há resistência a materialização do mesmo. 

 A emancipação política foi o principal fato histórico para o 

desenvolvimento social e político da cidade e, o turismo, a força motriz para o 

crescimento econômico e a geração de riquezas no município, mesmo que 

concentrada na área urbana, dividendos e tributos de natureza municipal, são 
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administrados pelo poder público para atender às demandas sociais da 

totalidade municipal, pelo menos, em tese, é o que deveria acontecer. No  

recorte de uma entrevista da atual prefeita da cidade, fica evidente a 

expressividade da atividade turística em São Miguel do Gostoso, conforme 

texto a seguir: 

Como o turismo é responsável por 60% da arrecadação municipal, 
poderia se pensar que o reflexo da decisão de diminuir a alíquota do 
ISS de 5% para 3%,  seria a perda de receita. No entanto, a 
arrecadação própria mais que triplicou entre 2009 e 2014, subindo de 
R$ 890 mil para R$ 2,9 milhões, recolhidos de janeiro a setembro 
deste ano. “O incentivo é importante por estimular a abertura de 
empresas, que geram mais postos de trabalho. E nesse sentido as 
micro e pequenas empresas são fundamentais para a economia da 
cidade. São elas que estão gerando emprego e movimentando a 
economia”, diz a prefeita, Maria de Fátima Tertuliano Dantas Neri, 
que é conhecida como Fafá Dantas. Segundo ela, a ideia é investir 
parte do recolhimento do ISS em capacitação dos profissionais que 
atuam no turismo (JORNAL TRIBUNA DO NORTE, 12/10/2014). 
 

 Os números elencados pela gestora pública municipal revelam a 

importância do turismo em São Miguel do Gostoso, que é responsável por 60% 

de toda a arrecadação do município, o que ratifica a dinâmica local e a 

existência de um capital turístico composto por elementos sociais, econômicos 

e simbólicos. 

 Apesar da relevância sociocultural e da supremacia econômica, 

atribuída ao turismo, a materialização dessa atividade produtiva trouxe efeitos 

adversos à qualidade de vida e ao bem estar pleno dos moradores de São 

Miguel do Gostoso, como enfatizado no fragmento textual da entrevista de uma 

das secretarias públicas da gestão municipal, a seguir: 

Aumentou o trânsito, a poluição sonora, os acidentes de trânsitos, o 
consumo de drogas. Mudanças nas edificações que passou de casas 
de taipa para mansões. Aumentou o fluxo de visitantes.  Passa os 
turistas e moradores isso é progresso. Sou a favor do calçamento das 
ruas e de não permanecer com ruas de barro para atender os turistas. 
Gostoso não é uma bolha, nem um paraíso. Os serviços turísticos são 
importantes para os moradores (Gestora Pública Municipal, entrevista 
cedida em 16/10/2104). 

 

 A fala da gestora pública revela um pouco sobre os conflitos e da 

tensão social existentes no destino turístico, sendo uma expressão contradição 

da lógica real da cidade, pois, embora, o turismo seja a maior atividade 
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econômica local, contribuiu também, para o agravamento e/ou surgimento de 

problemas sociais que atinge todos os setores, agentes públicos e privados e 

as comunidades que compõem à sociedade. Isso significa, que mesmo no 

âmbito do setor público local, não há consenso em relação à atividade turística 

praticada em São Miguel do Gostoso e os efeitos socioculturais, políticos e 

econômicos no município. 

 A afirmação “saber é poder” contestada por muitos pesquisadores, é 

uma premissa importante para se entender realidades sociais como a 

encontrada em São Miguel do Gostoso, pois o grupo que faz parte da elite local 

pelas vias dos campos político e econômico também é beneficiado pelo saber 

adquirido ao longo dos anos, sobretudo no campo intelectual, pois a maioria 

teve a oportunidade de concluir os estudos em nível superior, destacando-os 

no cenário local até a chegada dos empresários do setor turísticos (brasileiros 

e de origem estrangeira), que também possui saberes múltiplos, sobretudo em 

relação ao mercado e as nuances. Sendo assim, o saber está presente nas 

relações de poder dos representantes do Estado do Mercado, uma trama real 

no contexto social da cidade. 

 Foucault faz uma reflexão sobre a relação saber-poder: 

Não há saber neutro. Todo saber é político. E isso não porque cai nas 
malhas do Estado, é apropriado por ele, que dele se serve como 
instrumento de dominação, descaracterizando seu núcleo essencial, 
mas porque todo saber tem sua gênese em relação de poder 
(FOUCAULT, 2014, p. 28). 

  

 Segundo o pensamento do autor, o fundamental dessa análise é que 

os domínios do saber e do poder interagem mutuamente. E alerta: “não há 

relação de poder sem constituição de um campo de saber, e, reciprocamente, 

todo saber constitui novas relações de poder” (FOUCAULT, 2014, p. 28). Para 

ele, toda forma de exercício do poder é, também, um lugar de construção de 

saber. 

 No contexto de São Miguel do Gostoso, o saber se revela naquela 

realidade como um instrumento dotado de poder, ou seja, quem possui poder 

detém também o saber e, por conseguinte, possui poder e vice-versa. No 

entanto, os dois grupos sociais que dominam muito bem essas regras do jogo 
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são os atores sociais do Mercado (empresariado do turismo) e o Estado (Poder 

Executivo Local). Essas duas forças fazem parte da arena política de poder, 

sendo alimentadas pelos domínios do saber e do capital. Assim, surge uma 

relação dialética, em que o saber gera poder e o poder gera saber, sendo que 

ambos são produtos e produtores do capital econômico, assegurado pelo 

próprio 47exercício do poder. 

 Um episódio que retrata bem esses conflitos de interesses e poder, 

veio à tona no final do ano de 2104 e inflamou ainda mais a relação entre o 

poder público local e os agentes do mercado, foi a não participação dos 

empresários da cidade, especialmente, do trade turístico no processo de 

candidatura e seleção para a composição do Conselho Municipal de Turismo 

(COMTUR), cuja convocação foi uma iniciativa da Prefeitura da cidade por 

meio de edital público.  

 Diante de tal impasse, a Associação das Micro e Pequenas Empresas 

da Região de São Miguel do Gostoso (AEGostoso) declarou em novembro de 

2014, por meio de nota oficial (ver anexo III), que a entidade não faria mais 

parte do Conselho de Segurança da Cidade, tampouco se candidataria a 

participar do COMTUR. Essa atitude chancelou o corte das relações entre as 

duas principais forças do município, o que evidencia um duelo político e 

institucional pelas vias do poder econômico. 

 Esse jogo de poder, interesses e domínio do saber em São Miguel do 

Gostoso, originou um confronto aberto, inspirado por fatores políticos e 

econômicos. Outro fato curioso é que, apesar da prefeita da cidade ser 

formada em Turismo (turismóloga), percebe-se que não há entendimento entre 

a gestão pública municipal e o trade turístico local, conforme ilustrado em 

documento da AEGostoso por meio de Nota oficial (ver anexo IV), que 

denuncia o atraso das obras de infraestrutura na entrada da cidade. Nesse 

caso, existe uma oposição declarada entre essas duas forças que, 

mutuamente, acusam-se e se enfrentam numa espécie de ringue de lutas reais 

                                                 
47

O COMTUR foi criado pela Lei 259/2014, de 29 de maio de 2014, mas os membros que ainda 
serão credenciados, até presente dada, via Edital Público, e, depois empossados, obedecendo 
a seguinte composição de membros: 8 Secretarias Municipais (Poder Público); 4 
Representantes da Sociedade Civil; e 4 Representantes dos Serviços Empresariais, Serviços e 
Comércio. 
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e simbólicas. Nesse sentido, o saber é um instrumento determinante e implícito 

nos conflitos nessa arena de poder e interesses políticos e econômicos. 

 As relações de poder nos campos econômico e político, que antes 

aconteciam com certa diplomacia entre os dois principais atores (poder público 

e os agentes do mercado) vêm, desde o início da atual gestão municipal, 

digladiando-se por poder e status social. E, no meio do campo, a população 

residente permanece entre esse confronto, muitas vezes, sem tomar partido, 

mas atenta aos desdobramentos e os efeitos desse jogo de poder e dominação 

no cenário social da cidade. 

 Diante do conflito declarado entre os dois principais grupos que 

representam o poder hegemônico local (poder público e empresários do setor 

turístico), nota-se que os agentes de mercado, sobretudo, do trade turístico, 

possam vir a surpreender à população residente e o atual grupo (que domina a 

cena política desde antes da emancipação política da cidade), ao lançar nas 

próximas eleições municipais um candidato próprio para concorrer ao Poder 

Executivo Municipal. Isso seria uma quebra de paradigma na política regional e 

uma ruptura com a conquista sistemática do poder pelas vias democráticas que 

consolidou a família Neri-Teixeira como o principal grupo político e a elite 

econômica mais poderosa de São Miguel do Gostoso, constituindo-se como 

uma oligarquia, uma vez que, está há quase vinte anos à frente do Poder 

Executivo Local e, anteriormente, já participava da política regional, sendo 

ligado às questões político-partidárias do Município de Touros. 

 Nesse contexto, as comunidades de praia são meras expectadoras, 

pois, além de não possuírem expressiva representatividade política, também 

não se beneficiam com a expansão de atividades econômicas como o turismo 

e o setor imobiliário, por exemplo. E no que se refere ao desenvolvimento 

social, tanto a sede quanto as comunidades de praia estão longe de 

alcançarem os resultados desejados pelos organismos competentes (ONU, 

UNESCO e UNICEF). 
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6.2 Agentes do mercado e o negócio turístico 

  

 A atividade turística surge em São Miguel do Gostoso por iniciativa 

endógena, cujo início data do final dos anos de 1980, quando o jornalista48 da 

cidade, que residia e atuava, profissionalmente, junto a grandes veículos de 

comunicação na região Sudeste, começou a divulgar o potencial turístico, 

sobretudo as belezas naturais da cidade por meios desses espaços 

jornalísticos, principalmente junto ao maior mercado emissor o Brasil, a cidade 

de São Paulo. 

 Mas, o pioneirismo do turismo em São Miguel do Gostoso está atrelado 

às várias iniciativas de ordem privada, que resultou no surgimento dos três 

primeiros equipamentos de hospedagem (pousadas) do município, são eles: 

Pousada do Gostoso (1989), Pousada dos Ponteiros (2000) e Pousada Mar de 

Estrelas (2001).  

 Muitos atores sociais consultados atribuem o início da atividade 

turística no município às ações empreendedoras de um experiente velejador49 

e também empresário da cidade, devido ao fato de ter construído a primeira 

pousada da cidade e contribuído com ideias inovadoras para o planejamento 

urbano, paisagístico e turístico de São Miguel do Gostoso.  Também foi 

pioneiro ao construir e gerenciar o primeiro equipamento gastronômico da 

cidade, o Restaurante Latitude 5º (frequentado pelos hóspedes da Pousada do 

Gostoso), Nos dias correntes, é administrador do Restaurante La Brisa, 

especializado em peixes e frutos do mar. A seguir, tem-se um trecho de 

entrevista do “inventor do turismo em Gostoso” cedida a um jornal regional: 

Natalense com passagem de trinta anos por Salvador na Bahia, 
Leonardo Godoy de Vasconcelos é o que se pode chamar de pioneiro. 
Para muitos foi o inventor da São Miguel do Gostoso que conhecemos 
hoje. Empresário bem sucedido em Salvador, certo dia de 1976 gozando 
suas férias pelo litoral se deparou com a enseada de Santo Cristo. Foi 
amor a primeira vista. Aquela imagem belíssima que só se consegue ver 
em Gostoso, ficou na mente de Godoy desde então. Em 1989, Leonardo 
Godoy resolve tomar novos rumos, deixa Salvador e constrói uma 
pousada de frente para a bela enseada dos seus sonhos. Para muitos foi 

                                                 
48

Sr. Emanuel Neri, empresário do setor turístico e jornalista de formação e atuação 
profissional. 
49

Sr. Leonardo Godoy, empreendedor pioneiro no fomento da atividade turística em São Miguel 
do Gostoso. 
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um ato de "loucura", mas o tempo provou que não. Duas décadas depois 
do seu ato de coragem e ousadia, Gostoso tornou-se referência do 
turismo do Litoral Norte e do Estado. Naquela época não existia nada em 
Gostoso, o então distrito de Touros não passava de uma aldeia de 
pescadores, agricultores e pequenos comerciantes. Foi Godoy o primeiro 
a enxergar o potencial que se escondia entre suas dunas, coqueiros e 
enseada. Exatamente por isso ficou conhecido por muitos como "o 
homem que inventou Gostoso" (Entrevista cedida 25 de julho de 2010, 
ao Jornal do Mato Grande, município de Touros). 

 

 O referido empreendedor também é membro da AEGostoso, entidade  

criada em 2006, aberta para todas as empresas (pequenas e médias da 

cidade), não se restringindo ao turismo e se formalizou em 2009 junto aos 

órgãos competentes. Tem como missão promover o engrandecimento das 

micro e pequenas empresas da indústria, do comércio, de serviços e de 

agentes produtivos urbanos, pequenos produtores rurais e similares da região 

do município. 

 A AEGostoso desempenha um importante papel no campo da 

economia local, além de defender os interesses da iniciativa do mercado local. 

Para os empresários do turismo, esse setor é um dos que mais empregam e 

geram receitas para o município, conforme demostrado no comentário de um 

dos entrevistados que compõem o trade turístico da cidade: 

O turismo tem grande influência na economia da cidade, a minha 
empresa só emprega os nativos. Muita gente deixou de ser pescador 
para trabalhar com o turismo. (Colaborador de Empresa Turística, 
entrevista cedida em 14/11/2104). 
 

 Nesse sentido, o turismo é visto pela maioria dos atores sociais, 

principalmente, pelo setor produtivo local, como a principal atividade econômica 

de São Miguel do Gostoso. No entanto, outra tensão social se estabelece nas 

relações construídas, historicamente, no município. Pois, enquanto o 

empresário do setor percebe a cidade como um “paraíso”, um lugar que inspira 

tranquilidade e sossego, uma parte da população residente reivindica 

realização de festas e atividades de lazer que, muitas vezes, “atrapalham” a 

imagem do destino e o sossego dos turistas, segundo a percepção de muitos 

empresários. O trecho da entrevista, a seguir, evidencia o pensamento de um 

empresário local sobre a atividade turística nesse destino: 
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Conheço São Miguel do Gostoso desde 2005. Tem um 
desenvolvimento exponencial em relação ao turismo. Está no 
caminho certo. Em Pipa, o turismo é desorganizado e caótico. São 
Miguel do Gostoso está no caminho certo, cujo desenvolvimento é 
sustentável, há um controle. É um destino turístico para dois públicos: 
o turista que busca tranquilidade; e o turista em busca de aventura. 
60% dos turistas são de origem nacional e 40% do norte europeu 
(Alemanha, Áustria). O público doméstico vem dos mercados 
emissores São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. São Miguel do 
Gostoso é uma cidade sem violência, sem pedintes, sem ambulantes. 
É difícil encontrar praias com essas características. O diferencial é 
sua geografia (ventos e faixa de areia), não há problemas com o 
processo da maré (alta e baixa). Aqui não houve grande exploração 
imobiliária, o turismo se expandiu depois de 2010. Hoje são 56 
pousadas. Não há grandes grupos hoteleiros, o turismo de massa é 
destrutivo. Em São Miguel do Gostoso há conciliação entre o viver da 
população local e o turismo. A vida é super tranquila, o que não existe 
em outros destinos turísticos. Em São Miguel do Gostoso o  turismo é 
diferente de Pipa. É uma mais valia que São Miguel do Gostoso tem. 
O turismo de massa é rentável, mas insalubre para o destino. A 
maioria das pessoas que vêm a São Miguel do Gostoso volta. Aqui 
não tem centro comercial e nem vai ter. O público de São Miguel do 
Gostoso é distinto, amantes da natureza e da tranquilidade. É um 
local turístico com características específicas. Não faz sentido 
importar modelos turísticos. Não é atrativo para o turista de praia, pois 
não oferece serviços turísticos dos destinos de praia (quiosques, 
bares, guarda-sol, cadeiras, garçons servindo à beira mar) 
(Empresário do Setor Turístico, entrevista cedida em 15/10/2104). 

 

Segundo o entrevistado, de acordo com o fragmento acima 

mencionado, há conciliação entre os interesses do turismo e dos residentes e 

não existem conflitos de ordem social em relação à tranquilidade. Essas 

proposições não são verídicas, uma vez que, os eventos culturais e esportivos 

realizados na cidade, muitas vezes, sofrem intervenção da polícia militar devido 

às denúncias dos empreendimentos turísticos em relação ao barulho e a 

intranquilidade que predominam nessas ocasiões, o que gera conflitos de 

interesses divergentes.  

Contudo, quando um dos empresários50 do setor turístico se remete 

aos aspectos geográficos do município como um importante atrativo e 

diferencial turístico, percebe-se que o turismo de sol e praia e as atividades 

ligadas à natureza são o principal produto turístico regional devido ao conjunto 

de belezas naturais (praias, vegetação, paisagem etc.) existente em São 

Miguel do Gostoso, conforme ilustrado na imagem 28. 

                                                 
50

Sr. Leonardo Godoy, líder comunitário e proprietário de restaurante no destino turístico. 
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Imagem 28: Vista área da orla urbana de São Miguel do Gostoso 

 
Fonte: ALMEIDA FILHO, P. G., 2014. 

 
Segundo a maioria dos agentes de mercado, o diferencial do turismo 

em São Miguel do Gostoso, diz respeito à presença dos ventos durante quase 

todo o ano, devido aos efeitos do microclima existente na região, o que faz com 

que o município possua os “melhores ventos” do mundo para a iniciação e para 

as práticas amadora e profissional do kitesurf e do windsurf. Os esportes na 

arte do velejo impulsionados pela ação dos ventos são os principais atrativos 

turísticos da cidade, o que é ratificado pelos depoimentos a seguir: 

O esporte é o expoente máximo do turismo, e os ventos também 
(Colaboradora de Empresa Turística, entrevista cedida em 
12/11/2104). 

 

O turismo nessa cidade é focado no esporte, a gente depende dos 
ventos. Quem vem, é a procura dos ventos (Colaborador de Empresa 
Turística, entrevista cedida em 13/11/2104)  

 

 Outros elementos da natureza, segundo alguns agentes de mercado do 

setor turístico, são também mencionados no desenho do turismo de São Miguel 

do Gostoso, sendo atributos sine qua non ao desenvolvimento e à projeção do 

turismo local na perspectiva do segmento de sol e praia e ao turismo de 

aventura de natureza náutica, como mostra a fala na sequência: 

Do vento, do sol. É o turismo de Sol e Mar. É um dos melhores 
lugares do mundo para a prática de kite e windsurf. Os ventos são 
alísios, os arrecifes e o mar possuem condições especiais para a 
prática desses esportes. As ilhas canárias recebem mais turistas no 
mundo, tem mais hotéis que o Brasil. Tem o mesmo clima que 
Gostoso tem (Empresário do Setor Turístico, entrevista cedida em 
13/11/2104). 
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 Os elementos da natureza atribuem a São Miguel do Gostoso os 

ingredientes do atual cenário turístico existente, um composto da 

espacialização do turismo e o surgimento de territórios turísticos, uma profusão 

de metáforas geográficas. 

 No entendimento de Foucault (2014, p. 250) o “território é sem dúvida 

uma noção geográfica, mas é antes de tudo uma noção jurídico-política: aquilo 

que é controlado por certo tipo de poder”. Corroboro com o autor no que diz 

respeito à compreensão do território pelo viés do poder nele e por ele 

constituído.  

 Sendo assim, mesmo o poder sendo fruto de relações de forças, ele 

também garante a força motriz das próprias foças existentes. Para Foucault, o 

“poder é o que reprime a natureza, os indivíduos, os instintos, uma classe... O 

poder é repressivo” (FOUCAULT, 2014, p. 274). O poder é um elemento que 

ativa e ao mesmo tempo é um desdobramento das relações de força. 

 A porção do espaço litorâneo de São Miguel do Gostoso, devido aos 

atributos naturais (clima, sol, praia, ventos e outros) foi apropriada, 

historicamente, pelo capital econômico e pelas forças políticas regionais por 

meio de ações e estratégias inspiradas pelo jogo do poder ali estabelecido. 

Nesse sentido, foram construídos territórios de poder para fins turísticos por 

atores sociais como empresários, agentes públicos, moradores e também, 

pelos turistas. Portanto, a turistificação é uma consequência das intervenções 

estatais e do mercado na região, que evoluiu ao longo dos anos como um 

processo social, econômico e simbólico, ou seja, um conjunto de fatores 

complexos e díspares que garantem a existência do capital turístico de São 

Miguel do Gostoso. 

  

6.3 Os residentes: personagens principais e coadjuvantes 

Eu queria que a mão do amor 
Um dia trançasse 

Os fios do nosso destino 
Bordadeira fazendo tricô 

Em cada ponto que desse 
Amarrasse a dor 
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Em cada ponto que desse 
Amarrasse a dor 

Como quem faz um crochê 
Uma renda, um filó 

Unisse as pontas do nosso querer 
E desse um nó 

A Mão do Amor: Roque Ferreira 

 

 O fragmento textual acima é um recorte poético de versos que viraram 

letra musical, mas que de forma sublime, retrata a vida cotidiana, 

especialmente, das pessoas que lidam com a arte do artesanato do tipo 

bordado, e, no caso de São Miguel do Gostoso, a arte do labirinto ganha vida 

(conteúdo e forma) nas mãos das labirinteiras da cidade, que residem em 

diversas comunidades rurais, além da sede municipal, mas que se concentram, 

em sua maioria, no distrito rural denominado de Reduto, uma das comunidades 

pesquisadas durante o trabalho de campo como mencionado, anteriormente. 

A população dos 12 aglomerados residenciais pesquisados (ver tabela 

7) fez parte da pesquisa de campo, organizados segundo metodologias 

estatísticas pertinentes a esta tese. Os residentes (um total de 395 

respondentes) responderam questões objetivas e abertas sobre temas 

relacionados ao desenvolvimento da atividade turística no município de São 

Miguel do Gostoso.  

Tabela 7: São Miguel do Gostoso - Alocação Amostral nos Estratos 

Estratos (Comunidades) 
Tamanho 
amostral 

Percentual 
amostral 

Sede 256 65,14% 

Comunidade Morro do Martins 34 8,65% 

Comunidade Antônio Conselheiro 33 8,40% 

Comunidade Baixinha dos França 14 3,56% 

Comunidade Novo Horizonte 11 2,80% 

Comunidade Canto da Ilha de Cima 10 2,54% 

Comunidade Cruzamento 8 2,04% 

Comunidade Reduto 7 1,78% 

Comunidade Tabua 6 1,53% 

Comunidade Praia do Marco 6 1,53% 

Comunidade Arizona 4 1,02% 

Comunidade Paraíso 4 1,02% 

Total 393 100% 

 Elaboração: TAVEIRA, M. S., 2014. 



 

 

 

 

 
 

 2
8

6
 

Os residentes das comunidades de praia do contexto pesquisado 

representam os atores sociais que não sofrem influências diretas e/ou indiretas 

da atividade turística na região, quer seja pelo viés da prestação de serviços e 

pela força do trabalho, quer seja pela via dos efeitos gerados na sociedade 

sobretudo, é que na maioria das vezes, tais efeitos geram conflitos e tensões 

no campo social e são ocasionados por fatores políticos e econômicos, 

segundo o olhar de quem mora e vive nesse destino turístico. 

 

6.3.1 O TURISMO LOCAL E O OLHAR DO RESIDENTE 

 

 O olhar do residente sob o turismo local é multável e repleto de 

interferências socioculturais, políticas, econômicas ambientais. Nessa direção, 

é discutido neste ponto questões a respeito da relação turismo – residente. 

 Urry (1996) fez uma reflexão sobre o “Olhar do Turista”, sob a 

perspectiva do lazer na sociedade contemporânea. Nessa tese, a discussão 

além de abordar o olhar do turista que visita São Miguel do Gostoso movido por 

fatores diversificados, também trata do “Olhar do Residente”, ator social 

imprescindível para a materialização das relações humanas e representações 

sociais atribuídas ao fenômeno turístico ou potencializadas pelo modelo de 

turismo adotado. 

 Nesse sentido, destacam-se os aspectos mais significativos das 

informações coletadas in loco para a imersão de análises qualitativas que 

possibilitem maior domínio e conhecimento do construto social emergente em 

São Miguel do Gostoso pelo prisma do turismo. 

 Das 393 pessoas entrevistadas, a maioria reside na sede do município, 

como mostra o gráfico seguinte que ilustra a distribuição dos moradores de São 

Miguel do Gostoso de acordo com a localidade vivem: 
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 Gráfico 38: Local de residência dos entrevistados 

 

Fonte: Pesquisa do autor, 2014. 

 

 O percentual de 65,10% das pessoas consultadas localiza-se na sede 

municipal e está de acordo com o plano amostral desenvolvido para esse tipo 

de pesquisa, o que significa que dos 393 entrevistados, um total de 256 

afirmaram que moram nessa porção urbana da cidade, área de maior 

concentração populacional e, por conseguinte, da oferta de serviços públicos 

de natureza coletiva e infraestrutura turística. As localidades de Morro dos 

Martins e Antônio Conselheiro são as mais populosas e, consequentemente, 

tiveram mais pessoas entrevistas durante a pesquisa com base nos setores 

censitários do IBGE. 

 Segundo a pesquisa empírica, 14,4% dos residentes moram em São 

Miguel do Gostoso há mais de 10 anos (ver gráfico 39), o que garantiu elevado 

grau de confiança aos resultados da pesquisa, uma vez que, o tempo de 

residência é de fundamental importância no que diz respeito ao domínio mais 

aprofundado sobre as questões socioculturais, políticas e econômicas do 

município, sobretudo, em relação às mudanças percebidas no município pós 

emancipação política e crescimento da atividade turística local. 
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        Gráfico 39: Tempo de residência dos moradores 

 
          Fonte: Pesquisa do autor, 2014. 

 

 Percebe-se ainda que, o tempo de permanência pode proporcionar 

maior vínculo das pessoas com o lugar, certo nível de pertencimento, 

envolvimento comunitário e engajamento com questões socioculturais, política, 

econômicas e ambientais.  

 A tabela 8 se refere à naturalidade dos residentes de São Miguel do 

Gostoso, o que foi constatado que a maioria nasceu no município mencionado, 

mas as cidades de Touros e Natal, aparecem em seguida com 20,2% e 9,5%, 

respectivamente. Vale ressaltar que, mesmo que a maioria dos entrevistados 

tenha nascido em São Miguel do Gostoso, não significa que a cidade possua 

infraestrutura hospitalar adequada como hospital e maternidade, deve-se, levar 

em conta que, muitos moradores do município nasceram de forma doméstica, 

por meio de “partos normais” com o auxílio de parteiras (mulheres 

responsáveis pelo nascimento de centenas de crianças nas cidades pequenas 

nordestinas), o que era muito comum em São Miguel do Gostoso antes do 

município se tornar cidade e ser dotado de infraestrutura mínima de assistência 

médica (unidade mista de saúde e ambulâncias). 
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Tabela 8: Distribuição dos residentes por naturalidade 

Município Frequência Percentual 

São Miguel do Gostoso 170 43,6% 

Touros 79 20,3% 

Natal 37 9,5% 

João Câmara 16 4,1% 

Caiçara do norte 5 1,3% 

Pedra Grande 5 1,3% 

Areia Branca 4 1,0% 

Parazinho 4 1,0% 

Pedro Avelino 4 1,0% 

São Paulo - SP 4 1,0% 

São Tomé 4 1,0% 

Outros municípios - RN 38 9,7% 

Outros municípios - BR 17 4,4% 

Outros municípios - Exterior 3 0,8% 

Total 390 100,0% 

                  Fonte: Pesquisa do autor, 2014. 

 

 O que se nota com a origem (naturalidade) dos residentes, é que 

embora o município tenha sofrido um boom turístico nas duas últimas décadas, 

a maioria dos residentes é predominantemente nascida em São Miguel do 

Gostoso e que reside na cidade apesar dos conflitos e tensões sociais 

existentes, o que justifica de certa forma a denominação da cidade, “Gostoso”, 

nome que a população pronuncia com muito orgulho e respeito. 

 Dentre os entrevistados, 38% são considerados jovens (18 a 29 anos 

de idade) conforme mostra o gráfico 40, sendo a mesma quantidade de 

natureza adulta (30 a 50 anos de idade), cuja conotação é que a população da 

cidade é formada, em sua maioria, por pessoas até os 50 anos de idade, 

concentrando-se na parcela produtiva da economia contemporânea segundo 

alguns órgãos oficiais do Governo Federal (Ministério do Trabalho e IBGE). 
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                Gráfico 40: Faixa etária dos residentes entrevistados 

 
      Fonte: Pesquisa do autor, 2014. 

 

 No que concerne aos principais ramos de atividades econômicas, a 

maioria das pessoas trabalham no setor terciário, no Comércio (observar 

gráfico 41) e mais de 18% dos entrevistados disseram que estavam 

desempregados na ocasião da pesquisa, um número elevado para um 

município com pouco mais de nove mil habitantes. A agricultura superou 

setores como o turismo e a pesca em relação ao ramo de atividade, na qual os 

entrevistados atuam como força de trabalho, representando, aproximadamente 

15% do total que respondeu à pesquisa. Isso mostra que, apesar da pesca já 

ter sido a principal fonte de renda e o turismo ser responsável por cerca de 

60% da economia local, segundo a Prefeitura da Cidade, a agricultura (depois 

do comércio) ainda é a principal atividade econômica e ocupação para várias 

famílias e trabalhadores, especialmente, para os que vivem nos distritos e 

assentamentos rurais. 

Gráfico 41: Ramo de atividade dos residentes       

  
 Fonte: Pesquisa do autor, 2014. 
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 As atividades tradicionais (agricultura e pesca) com forte presença no 

município são voltadas à subsistência da população residente, ou seja, não são 

comerciais como ocorre em outras realidades brasileiras. E mesmo com o 

turismo intensificado na última década, os produtos oriundos da agricultura e 

da pesca permanecem com baixa capilaridade na região, sendo 

comercializados em pequena escala junto ao comércio local, incluindo, nesse 

nicho, algumas pousadas e restaurantes. 

 O Programa Bolsa Família (PBF) no âmbito do município de São 

Miguel do Gostoso é de extrema relevância socioeconômica, uma vez que, 

segundo a pesquisa de campo, mais de 18% dos entrevistados estavam 

desempregrados; muitos atuam no mercado informal sem garantias trabalhistas 

e certezas financeiras e o município possui dezenas de famílias assentadas da 

reforma agrária. Nessa perpectiva, a política social de tranferência de recursos 

se apresenta no atual contexto socioeconômico desse município como a 

principal fonte de renda de um número considerável de residentes. 

 É importante destacar que o município possui o total de 1.866 famílias 

inscritas no Cadastro Único do Governo Federal (até agosto de 2014), dentre 

as quais se enquandram no seguinte contexto socioeconômico: 

a) Com renda per capita familiar de até R$ 77,00; 

b) Com renda per capita familiar entre R$ 77,00 e R$ 154,00; 

c) Com renda per capita familiar entre R$ 154,00 e meio salário mínimo 

(R$ 394,00). 

 Com base no cenário supracitado, o PBF faz parte de uma política 

social de transferência condicionada de renda que beneficia famílias probres e 

extremamente pobres, que precisam estar inscristas no Cadastro Único. Esse 

programa benenificou, no mês de outubro de 2014, 1.105 famílias, o que 

representa uma cobertura global de 100,4% da estimativa de famílias pobres 

no município de São Miguel do Gostoso. 

 As famílias contempladas recebem benefícios, em média, o valor de R$ 

147,76, cujo motante total transferido pelo Governo Federal alcançou o valor de 

R$ 163.276,00 no mês de outubro/2014. Segundo a pesquisa de campo, cerca 
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de 25% dos respondentes afirmou que a principal fonte de renda era oriunda 

do Bolsa Família, conforme dados apresentados na tabela 9. 

 

Tabela 9: Fonte de renda dos entrevistados 

Fonte de renda Frequência Percentual 

Bolsa Família 96 25,3% 

Comércio 81 21,4% 

Aposentadoria 40 10,6% 

Não informado 34 9,0% 

Agricultura 31 8,2% 

Setor Público 22 5,8% 

Pesca 21 5,5% 

Serviços 16 4,2% 

Desempregado 8 2,1% 

Cozinheira 6 1,6% 

Autônomo 5 1,3% 

Pais 4 1,1% 

Atendente 3 0,8% 

Educação 3 0,8% 

Recepção 2 0,5% 

Auxiliar Administrativo 2 0,5% 

Seguro safra 2 0,5% 

Música 1 0,3% 

Locução 1 0,3% 

Técnico em enfermagem 1 0,3% 

Total 379 100,0% 
                          Fonte: Pesquisa do autor, 2014. 

 
 Em relação aos condicionantes a respeito das famílias beneficiadas 

com o PBF, o acompanhamento da frequência escolar, com base no bimestre 

de julho de 2014, atingiu o percentural de 96,52% (crianças e adolescentes 

entre 6 e 15 anos de idade), o que equivale a 1.192 alunos acompanhados em 

relação ao público total no perfil equivalente que é de 1.235. No que diz 

respeito aos jovens entre 16 e 17 anos, o percentual atingido foi de 83,49%, o 

que resultou em 273 jovens acompanhados de um total de 327. Sobre o 

acompanhamento na área da saúde das famílias, na vigência de junho de 

2014, atingiu 85,74%, percentual equivalente a 878 famílias de um total de 

1.024 que integram o público alvo no perfil para acompanhamento no campo 

da saúde do município, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento 
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Social e Combate à Fome e da Prefeitura Municipal de São Miguel do Gostoso 

(ano base 2014). 

 Especificamente, em  São Miguel do Gostoso, a principal fonte de 

renda para quase duas mil famílias é repasse sistemático do PBF do Governo 

Federal, o que evidencia também a inexpressividade de políticas públicas para 

a geração de negócios, postos e oportunidades de trabalho na região. E ainda, 

legitima o fato em que atividade turística, embora, seja a principal atividade 

econômica do município, emprega um número muito baixo de pessoas e não 

contribui para o desenvolvimento socioeconômico da forma que é preconizada 

nos discursos políticos e governamentais. 

 Foi constatado na pesquisa de campo que a ocupação “pescador”que 

já foi maioria absoluta, e predominou como a principal ocupação geradora 

trabalho de renda em São Miguel do Gostoso, representou apenas 5,1% 

(tabela 10) do total de entrevistados, superado em percentuais pelas 

ocupações: dona de casa, agricultor, comerciante, doméstica e estudante. 

Houve certa diversificação na oferta de trabalho, que ora foi alicerçada 

somente pela pesca, pecuária e agricultura, e, que nos dias vigentes novas e 

outras possibilidades se apresentam, mesmo que de forma incipiente e pouco 

representantivas. 

 Diante disso, que o turismo embora seja a principal economia de 

mercado promovida em São Miguel do Gostoso para efeitos de arrecadação, 

fomentos de políticas públicas e atração de investimentos de ordem privada, 

não é a atividade que mais emprega e distribui riquezas junto à população 

residente, especialmente para os moradores que vivem nas comunidades 

rurais. 

 Portanto, faz-se necessário repensar a atividade turístico e direcionar 

as políticas públicas para melhor equalizar os efeitos desejáveis, bem como 

promover a qualidade de vida dos residentes por meio de ações inclusivas de 

cunho político-social. 
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Tabela 10: Distribuição dos residentes por ocupação 

Ocupação Frequência Percentual 

Dona de casa 59 15,1% 

Agricultor 49 12,5% 

Comerciante 29 7,4% 

Doméstica 23 5,9% 

Estudante 21 5,4% 

Pescador 20 5,1% 

Empresário 15 3,8% 

Aposentado (a) 14 3,6% 

Desempregada 14 3,6% 

Vendedor 14 3,6% 

Cozinheira 12 3,1% 

Não respondeu 10 2,6% 

ASG 9 2,3% 

Atendente 8 2,0% 

Pedreiro 8 2,0% 

Recepcionista 8 2,0% 

Funcionário Público 7 1,8% 

Garçonete 7 1,8% 

Professor (a) 7 1,8% 

Outras ocupações 58 14,8% 

Total 392 100,0% 

                       Fonte: Pesquisa do autor, 2014. 

 

 É importante pontuar que, a cidade possui uma Colônia de Pescadores 

(Z-34) com 500 associados (pescadores e marisqueiras), aproximadamente, 

credenciados à entidade. Isso mostra que, apesar do crescimento da 

agricultura (especialmente, a de natureza familiar), do desenvolvimento do 

turismo e da exploração de energia eólica em São Miguel do Gostoso, a pesca 

ainda é uma importante atividade econômica responsável pela geração de 

renda e ocupação para muitas famílias.  

 A pesca é uma atividade econômica formal de natureza comercial, 

sendo os produtos comercializados na própria cidade ou entregues aos 

atravessadores que compram por um preço abaixo do valor de mercado e 

comercializam em outros mercados consumidores da região.  
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 A respeito do turismo, aproximadamente 80% dos entrevistados (ver 

gráfico 42) afirmou que não possuía nenhum membro familiar atuava na 

atividade turística em São Miguel do Gostoso, um contrassenso em relação à 

dinâmica econômica do município que é voltada para o setor turístico.  

 

 Gráfico 42: Pessoa da família que atua no turismo 

 
 Fonte: Pesquisa do autor, 2014. 

 

 Essa disparidade em que o turismo se apresenta como a principal 

atividade econômica do município e a baixa inserção dos moradores nesse 

setor produtivo, configura-se como mais um contrassenso existente em São 

Miguel do Gostoso, pois no que se refere à atividade turística, o discurso de 

natureza triunfalista e imperativa afirma que o turismo “gera emprego e renda”.  

 O fato que o turismo é uma atividade econômica responsável pela 

inclusão e o desenvolvimento social das populações residentes nos destinos 

turísticos não é uma máxima, tampouco uma verdade absoluta no contexto de 

muitos municípios litorâneos brasileiros, que possuem expressiva fragilidade no 

sistema educacional, ineficiência na qualificação profissional no campo do 

turismo e áreas afins e com características marcantes de desigualdades e 

sociais, sobretudo em São Miguel do Gostoso, cujo IDH-M é muito baixo. 

 No campo do ensino, mais de 32% dos entrevistados (ver gráfico 43) 

afirmou que não possuía sequer o ensino fundamental completo e que apenas 

4,2% disseram ter o ensino superior concluído, o que demonstra uma grande 

fragilidade na formação escolar dos residentes na perspectiva de uma 

educação em longo prazo e de grau universitário. 
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Gráfico 43: Nível de escolaridade dos residentes 

 
Fonte: Pesquisa do autor, 2014. 
 

 Apesar dos investimentos locais em educação e dos incentivos federais 

por meio de políticas públicas voltadas para inclusão e melhoria do nível 

educacional em todas as regiões do país, São Miguel do Gostoso ainda se 

encontra muito abaixo das médias nacional e internacional, assim como grande 

parte dos municípios do interior do Brasil, um dos dez países do planeta que 

concentra o maior número de analfabetos entre a população adulta,  segundo o 

Relatório de Monitoramento Global de EPT 2013/1451 - Educação para Todos - 

da UNESCO, publicado em 2014. 

 A posição incômoda do Brasil no ranking mundial da UNESCO (entre 

os dez países) no quesito número de analfabetos na fase adulta se reflete, 

também, em São Miguel do Gostoso, cujo total de analfabetos entrevistados na 

pesquisa de campo foi de quase 10% dos entrevistados (ver figura 10), o que 

ratifica os baixos índices nacionais de educação do país no que se refere ao 

analfabetismo entre a população em fase adulta. 

  

 

                                                 
51

O Relatório de Monitoramento Global de Educação para Todos foi criado para informar, 
influenciar e sustentar compromissos genuínos para a realização dos Objetivos de Educação 
para Todos, até 2015. O Relatório monitora o progresso em direção a esses objetivos, em 200 
países e territórios, e serve como referência oficial para decisores políticos da área de 
educação, especialistas em desenvolvimento, pesquisadores e mídia (UNESCO, 2014). 
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Figura 10: Gráfico do ranking mundial dos países com mais adultos analfabetos 

 
  Fonte: UNESCO, 2014. 

 

 A realidade brasileira mostra que existe ainda uma alta taxa de 

analfabetos funcionais52, o número foi de 18,3% em 2012 e vem decrescendo 

de forma gradativa, anualmente, tendo como parâmetro o ano de 2001 que 

registrou uma taxa de analfabetos funcionais de 27,3% entre as pessoas que 

se enquadram nessa categoria educacional, segundo a UNESCO53. 

 O município não possui nenhuma escola técnica para formar 

profissionais e direcioná-los ao mundo do trabalho, tampouco alguma 

instituição de ensino superior, tal fato se justifica pelo número de habitantes 

que não chega a 10 mil e por se tratar de uma cidade com pouco mais de 20 

anos de criação. Porém, os municípios do entorno (Touros e João Câmara) 

                                                 
52

Para calcular o analfabetismo funcional, o IBGE utiliza o número de pessoas maiores de 
quinze anos de idade e com menos de quatro anos de estudo. Segundo a definição da 
UNESC, funcionalmente alfabetizada é a pessoa que pode participar de todas as atividades em 
que a alfabetização é necessária para o funcionamento efetivo do grupo e comunidade e 
também para lhe permitir continuar a utilizar a leitura, a escrita e o cálculo para o próprio 
desenvolvimento e da comunidade.   
53

Relatório de Educação Para Todos no Brasil 2000-2015 (versão preliminar, 2014). 
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abrigam universidades e institutos federais, que são procurados por diversos 

estudantes de São Miguel do Gostoso, o que foi facilitado pela infraestrutura de 

acesso e transportes existentes e, pelas oportunidades geradas na última 

década por meio de políticas públicas educacionais de inclusão. 

 A qualidade do ensino local (da rede municipal de ensino) também é 

mensurada e avaliada por parâmetros quantitativos, por meio de números e 

resultados alcançados. De um total de 2.698 alunos matriculados no ensino 

regular no ano de 2013 (ver gráfico 44), 56% (1.502 em valores absolutos) foi 

aprovado (observar gráfico 45). Uma parcela foi reprovada ou deixou de 

frequentar as escolas (evadiram) ou foi transferida (um total de 18%). Somente, 

4% chegaram à fase de conclusão do ensino fundamental completo no ano em 

questão (um total de 117 estudantes).  

 

Gráfico 44: Situação escolar dos alunos    Gráfico 45: Cenário em percentual 

 
Fonte: INEP, 2013.                            Fonte: INEP, 2013. 
 

 Foram excluídos do total de alunos aprovados ou reprovados ou 

evadidos, os alunos matriculados em cursos em andamento ou sem 

movimentação54 (creche e educação infantil), ou seja, 602 crianças 

matriculadas nas diversas creches e escolas de educação infantil (em idade 

pré-escolar) do munícipio. 

                                                 
54

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (INEP), entidade vinculado ao 
Ministério da Educação (MEC), considera cursos em andamento ou sem movimentação 
àqueles que a reprovação ou aprovação ou evasão não considerados obrigatórios para efeitos 
desse tipo de registo no âmbito educacional. 
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 Apesar das dificuldades enfrentadas nas escolas da rede pública 

municipal das cidades menos favorecidas, financeiramente, São Miguel do 

Gostoso detém um baixo índice de evasão escolar, o que não ultrapassou 5% 

(ver gráfico 45) do total de alunos matriculados ao ano (INEP, 2013), o que 

pode ser considerado um fator importante no âmbito do ensino público do 

município, mas que também, sinaliza que as políticas educacionais devem 

minimizar ainda mais esse percentual e garantir a permanência do número 

global dos alunos, o que significaria êxito absoluto nesse aspecto.  

 Contudo, não cabe à escola do terceiro milênio apenas reduzir o 

número de evasão escolar, mas também transformar a escola em um espaço 

lúdico, acolhedor, de pesquisa, de construção do conhecimento, integrando o 

ensino-esporte-cultura, de forma democrática e emancipatória, que proporcione 

aos educandos um ambiente propício ao processo ensino-aprendizagem em 

todos os níveis da educação formal. 

 Morin (2011) vislumbra a reforma do pensamento referente à 

organização do conhecimento que permanece fragmentada e desarticulada das 

questões da vida humana e de sua complexidade universal, embora haja várias 

iniciativas que buscam trabalhar os saberes de forma integrada (inter, trans e 

multidisciplinar). 

 O autor evidencia a urgência da união entre o conhecimento cientifico e 

o pensamento humanista, ignorados pela conquista histórica e evolutiva das 

ciências em linhas gerais. Segundo Morin (2011) se faz necessário que a 

educação promova “uma cabeça bem-feita, em lugar de bem cheia; ensinar a 

condição humana, começar a viver; ensinar a enfrentar a incerteza, aprender a 

se tornar cidadão”. E pontua que o desafio dos desafios da educação na busca 

da formação de uma cabeça bem-feita, ou seja, um aprendiz pensante, aberto, 

livre e que possa ligar os saberes e lhes dar sentido.  

 Para Morin a reforma do pensamento é que permitiria  

o pleno emprego da inteligência para responder a esses desafios e 
permitiria a ligação de duas culturas dissociadas. Trata-se de uma 
reforma não programática, mas paradigmática, concernente a nossa 
aptidão para organizar o conhecimento (MORIN, 2011, p. 20). 
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 Segundo o autor, as duas culturas dissociadas a qual ele se refere são 

o conhecimento científico convencional ou tradicional e o pensamento 

humanístico (plural e condizente com a condição humana). Para o autor 

supracitado, “a reforma do ensino deve levar a reforma do pensamento, e a 

reforma do pensamento deve levar à reforma do ensino” (MORIN, 2011, p. 20). 

Nessa perspectiva complexa e, sobretudo, dialética invocada pelo autor, aplica-

se ao atual cenário da educação no Brasil que, apesar do aumento dos 

investimentos de ordem financeira, não conseguiu efetivar uma revolução no 

campo da educação básica do país por meio de políticas públicas direcionadas 

ao ensino nos primeiros níveis da educação formal, fase com maior carência e 

precariedade na qualidade educacional de toda estrutura formativa (escolas, 

profissionais, infraestrutura e projeto educacional). 

 Desse modo, a educação é o maior desafio para o país que tem como 

slogan do Governo Federal (2015-2018) “Brasil Pátria Educadora”, o que 

significa um chamamento de toda a sociedade para a urgência de se investir e 

acreditar na educação, uma ideia de construção de um projeto nacional de 

desenvolvimento alicerçado por meio das bases educacionais da nação.  

 Diversos estudos e pesquisas apontam que o nível educacional da 

educação formal influi na distribuição e qualidade da renda das pessoas, o que 

implica entender que quanto mais um cidadão estuda ao longo de sua vida, 

mais dividendos econômico-financeiros ele poderá adquirir no campo 

profissional. No cenário de São Miguel do Gostoso, que o percentual de 

formação escolar é considerado baixo para os padrões universais, como 

mencionado, anteriormente, a distribuição da renda familiar mensal da 

população residente (gráfico 46) é condizente com os níveis educacionais, em 

que 30% dos entrevistados afirmaram que a receita familiar era de até 1 salário 

mínimo (R$ 788,00), como mostra o gráfico a seguir. 
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Gráfico 46: Renda familiar mensal 

 
Fonte: Pesquisa do autor, 2014. 

 

 Nesse quesito, mais de 24% das pessoas não souberam ou não 

quiseram responder a respeito do valor da renda média mensal familiar, o que 

é democrático e reflete o pensamento plural da vida em coletividade. Em 

contrapartida, apenas 1,5% dos entrevistados relataram que possuíam renda 

familiar acima de 5 salários mínimos, sobretudo as pessoas do setor 

empresarial e da gestão pública do município, grupos que constituem à elite 

política e econômica da cidade. 

 O gráfico subsequente apresenta um número considerável de famílias 

formadas entre 5 e 7 pessoas, o que representa quase 30% das famílias, um 

número elevado para as condições socioeconômicas relatadas, ou seja, 

famílias que ganham muitas vezes até 1 salário mínimo, em que boa parte 

depende do Programa Bolsa Família e que possuem baixa escolaridade, o que 

também justifica o baixo desenvolvimento socioeconômico da cidade e 

chancela ainda mais as desigualdades sociais do município. 

Outro dado interessante é que apesar das distorções sociais 

averiguadas, 63,3% (ver gráfico 47) dos respondentes disseram que havia até 

4 pessoas residindo no domicílio, o que demonstra uma mudança 

comportamental e uma forte conexão com a tendência mundial de composição 

de famílias, em menor número de membros (em média de até dois filhos por 
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casal), devido a diversos fatores, principalmente, por questões econômicas e 

socioculturais (renda, trabalho fora do lar, tempo, custo de vida e etc.). 

 

  Gráfico 47: Número de moradores por domicílio 

 
   Fonte: Pesquisa do autor, 2014. 

 

 A desigualdade social é uma categoria onerosa para todas as ciências, 

especialmente as que tratam das questões socio-humanistas, no sentido de 

compreender os efeitos da produção e reprodução capitalistas no cenário 

global e suas implicações no cotidiano das sociedades mais carentes. No caso 

do Brasil, apesar da diminuição das desigualdades sociais se apresentarem 

como um fato e reconhecida, internacionalmente pelos organismos mundiais de 

controle e poder (FMI, BID, UNESCO, ONU...), municípios como São Miguel do 

Gostoso ainda sofrem com a herança secular da desigualdade social, como 

apresentado nessa tese por meio dos dados empíricos.  

 O turismo é um importante vetor econômico para São Miguel do 

Gostoso, mas essa atividade, em sua essência, contém situações conflituosas 

que se manifestam nas relações entre os nativos e os de fora. Esses conflitos 

ficam evidentes na fala dos entrevistados quando questionados, por exemplo, 

“como se dá a inserção do residente na atividade turística do município?” e 

“quais as principais mudanças percebidas em São Miguel do Gostoso após o 

fomento da atividade turística?”. 

 As desigualdades, por vezes, dão origem a tensões sociopolíticas e 

conflitos econômicos, que no caso de São Miguel do Gostoso, a relação 
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população local (nativos) e o turismo implementado pelos “de fora” (“gringos”), 

é o principal tempero para o aprofundamento das desigualdades sociais, 

sobretudo, no campo do poder simbólico. 

 

6.3.2 “GRINGOS” VERSUS NATIVOS OU NATIVOS VERSUS “GRINGOS”? 

 

 Todo destino turístico é composto pelas populações residente 

(moradores) e flutuante (visitantes). Sendo assim, a relação entre hóspedes 

(turistas) e anfitriões (nativos) deveria ocorrer de forma harmoniosa com base 

nos princípios da hospitalidade e do bem viver. 

 A relação entre os nativos e os turistas ou “gringos” (denominação 

vulgar, pejorativa) em São Miguel do Gostoso é, muitas vezes, conflituosa; o 

que contradiz a concepção teórica de desenvolvimento sustentável com base 

local difundida nos discursos políticos oficiais vigentes, que defende o convívio 

harmonioso e integrado entre as populações residente e visitante. 

 Antes de a discussão ser aprofundada, faz-se necessário esclarecer 

que no cenário brasileiro a denominação “gringo”, considerada pejorativa, é 

amplamente utilizada em todos os setores da sociedade. Lastimavelmente, no 

contexto de São Miguel do Gostoso, o termo “gringos” se refere a todas as 

pessoas que são de fora do município, ou seja, não são apenas os turistas 

estrangeiros que se enquadram nessa terminologia, mas também os turistas 

nacionais que visitam a cidade e os residentes provenientes de outras cidades 

brasileiras e de outros países. Tal fato, apresenta-se como algo peculiar nesse 

campo das relações socioculturais e humanas no destino turístico São Miguel 

do Gostoso. 

 O que evidenciou essa relação conflituosa e interdependente, uma 

lógica dialética no próprio existir, são os depoimentos junto aos diversos atores 

sociais (residentes, empresários e agentes públicos) por meio de entrevistas de 

campo, as quais explicaram os meandros dessa interação social, conforme 

alguns trechos das “falas” desses personagens que serão explicitadas nos 

depoimentos, subsequentes. 
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 A representante da Câmara Municipal de Vereadores de São Miguel do 

Gostoso, ao ser questionada com a seguinte indagação: “a gestão do turismo é 

realizada em cooperação com os agentes do mercado e com os demais 

setores da sociedade?” “Como se dá essa cooperação?” Respondeu de forma 

“inflamada”: 

Não há cooperação, cada um puxa a sardinha para o seu saco. Os 
comerciantes não participam, deveriam trabalhar em conjunto. O 
poder público tem que fazer tudo... cada um por si. Não tem nada 
para o nativo hoje, tudo é para o estrangeiro, eu sinto assim 
(Representante do Poder Legislativo Municipal, entrevista cedida em 
16/10/2014).  

 

 O fragmento textual da entrevista da representante do Poder 

Legislativo Municipal enfatiza sobre os conflitos sociais que são munidos de 

interesses particulares e das forças políticas ali postas. Assim, os esforços 

públicos são direcionados à atividade turística e, consequentemente, para os 

empresários do setor, sendo a população nativa prejudicada pela falta de 

assistência e de políticas de bem estar social. A fala mostra de forma clara, o 

olhar dos agentes públicos que representam o poder local, em relação ao 

desenvolvimento da atividade turística em São Miguel do Gostoso e suas 

repercussões reais junto à sociedade. Fato que agrava ainda mais a 

cooperação entre as forças políticas e econômicas que dominam a estrutura de 

poder local. 

 Também ficou evidente no depoimento seguinte, quando o entrevistado 

afirmou que os conflitos socioculturais entre a população local e os gringos, 

apesar de serem camuflados, existem. Quando questionado por meio da 

pergunta: “o turismo tem sido ao longo dos anos uma prioridade da gestão 

pública local?” “Em quais aspectos?” Para ele o espaço é segregado, o que 

constitui áreas de interesse para os atores envolvidos nesse processo de 

inclusão/exclusão: 

A população local X gringos (turistas nacionais e internacionais, e 
todos que vieram de fora) [Grifo nosso]. O uso do espaço é 
segregado para a população e para os gringos. É uma clivagem sem 
conflitos, mas latente (Empresário do Setor Turístico, entrevista 
cedida em 15/10/2104). 
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 Na visão de outro empresário do setor turístico, o empresariado é um 

grupo minoritário nas relações de poder, sendo pouco expressivo devido o fato 

de não “votarem” no município e, por conseguinte, não possuem a mesma 

atenção dada à população nativa por parte do governo municipal. Para ele, a 

gestão é ineficiente e passa pelo dilema de atender os interesses do trade 

turístico e da população, como ilustrado texto, a seguir: 

A gestão pública é deficitária, os de fora não votam e os nativos sim. 
Somos minoria. A gestão tem que agradar aos empresários e aos 
nativos (Empresário do Setor Turístico, entrevista cedida em 
15/10/2104). 

 

 Sobre a relação turismo-população local, uma entrevistada relata: 

Existe um respeito por parte dos turistas, o nativo se sente valorizado, 
o convívio é respeitoso. O turismo gera uma boa ambiência. 
Aproveita-se no máximo a mão de obra local, quando não há se traz 
pessoas de fora (Artesã e Microempresária, entrevista cedida em 
14/10/2104). 

 

 Para a artesã entrevistada, o convívio entre nativos e turistas é salutar, 

uma relação respeitosa, em que o residente além de ser valorizado pelo turista, 

é incluído na atividade turística pela via do trabalho, da prestação de serviços, 

que depende da capacidade profissional e das demandas exigidas pelo 

mercado para a atuação no setor. Um empresário do setor turístico ratifica o 

depoimento da artesã, no que concerne ao mercado profissional local: 

Hoje o mercado está bem servido de profissionais. Mas algumas 
empresas trazem pessoas de fora ou remuneram mal os 
colaboradores nativos (Empresário do Setor Turístico, entrevista 
cedida em 15/10/2104). 

 

 Contudo, não há consenso em relação à inclusão social dos residentes 

na atividade turística por meio da geração de postos de trabalho, como 

mostram as falas distintas, na sequência: 

Nós, nativos, só acolhemos e depois somos jogados fora (Residente 
da Sede, entrevista cedida em 12/11/2104). 

 

Não aprovo o desenvolvimento do turismo. Os nativos não são 
respeitados (Residente da Sede, entrevista cedida em 15/10/2104). 
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 O bloco de fragmentos textuais, a seguir, remonta-se aos efeitos 

positivos e negativos atribuídos ao desenvolvimento da atividade turística no 

município de São Miguel do Gostoso: 

As principais mudanças trazidas pelo turismo foram: a melhoria nas 
vias de acesso e o aumento do preço dos produtos para os nativos 
(Residente da Sede, entrevista cedida em 14/10/2104). 

 

Negativo, nativos venderam a preço muito baixo suas terras a 
estrangeiros. Positivo, geração de empregos (Residente da Sede, 
entrevista cedida em 15/10/2104). 
 
A gestão municipal dá atenção apenas para os turistas. A população 
é esquecida (Residente de Morro dos Martins, entrevista cedida em 
16/10/2104). 
 

No inicio só tinha uma pousada, e depois as pessoas de fora 
compraram os terrenos a preço de banana dos moradores locais, uns 
ingênuos... vieram os estrangeiros (italianos, franceses, suíços, 
portugueses e argentinos) e brasileiros. Vieram porque ficaram 
conhecendo Gostoso pela internet, depois visitaram in loco. “O 
paraíso é aqui”. Investiram na construção de obras... O valor do m² 
hoje é em torno de R$ 800,00, e antigamente com esse valor se 
comprava um terreno. A cidade evoluiu com a força do turismo, hoje é 
só construções de imóveis. O Plano Diretor foi uma luta contra 
especulação imobiliária. A gringalhada quando chega ao Brasil só 
quer mandar.  Os “especuladores” pressionaram por construírem, 
quando participam das audiências públicas, prédios de até 10 
andares na orla... E foi aprovado de até 7,5 m (Liderança Social, 
entrevista cedida em 15/10/2104). 
 

Os turistas trazem seus costumes e se esquecem dos costumes do 
povo residente. É como se apenas os turistas frequentassem a 
cidade, como se apenas eles quisessem comprar (Residente de 
Morro do Martins, entrevista cedida em 11/11/2104). 

 

As festas no município estão sendo reduzidas para não incomodar os 
turistas que buscam tranquilidade (Residente da Sede Municipal, 
entrevista cedida em 11/11/2104). 

 

 Os conflitos sociais entre turistas-empresários-poder e os nativos são 

evidentes em todas as falas supracitadas, o que demonstra no conteúdo das 

entrevistas uma relação tensa, socialmente falando, para todos os atores 

envolvidos. A inexistência do Conselho Municipal de Turismo (ainda em fase de 

constituição), a desarticulação entre as políticas públicas nas três esferas de 

poder (Federal, Estadual e Municipal), a falta de integração entre o trade 

turístico local e a gestão pública municipal, em detrimento às reais 
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necessidades socioeconômicas da população em geral, são apenas alguns dos 

fatores que ocasionam a segregação socioespacial entre os territórios 

construídos, historicamente, em São Miguel do Gostoso. E implica em 

problemas de toda ordem (política, econômica, social, cultural, ambiental e 

institucional), o que constitui em um entrave político-institucional para o 

desenvolvimento do turismo de maneira sustentável, bem como, em uma teia 

de conflitos sociais com rebatimentos em toda a sociedade. 

 A respeito desse tema, embora não haja consenso nos conteúdos dos 

depoimentos, os fragmentos textuais das entrevistas apontam a atividade 

turística como responsável por fatores de inclusão/exclusão social, revelando-

se como uma importante atividade econômica, que assim como as demais, 

gera conflitos diversos em todos os campos, mas que é necessária a 

manutenção socioeconômica local, como mostram os textos seguintes: 

Existe uma barreira entre os turistas e os locais. Eu recebo os 
residentes e o pessoal de fora, tento atender a todos e ver o que é 
melhor para o município. O pessoal que vem de fora tem gente do 
bem e do mal. Tudo está crescendo em Gostoso, especialmente, no 
setor de construção civil... Também vêm drogas, prostituição. O 
turismo tem o lado positivo e o negativo. É preciso filtrar. Queremos 
que São Miguel do Gostoso continue sendo gostoso para todos 
(Gestora Pública Municipal, entrevista cedida em 12/11/2104). 

 
A população aos poucos está se envolvendo com o turismo. A 
menina hoje se veste igual às turistas (Empresário do Setor Turístico, 
entrevista cedida em 13/11/2104). 
 
Os turistas às vezes procuram os restaurantes. Existe uma carestia 
praticada nos restaurantes, o turista vem porque gosta, ele não vem 
liso (sem dinheiro), ele quer ser bem recebido. O turista estrangeiro 
são os que mais trazem recursos, mas também trazem drogas e 
prostituição... Parte do vício para o tráfico. Em São Miguel do Gostoso 
tem muito que qualificar as pessoas, a polução não está pronta. A 
segurança deixa muito a desejar, isso faz com que o turista se afaste. 
Violência sexual e o aumento das drogas. Quem é o responsável? 
Tem que trabalhar esses temas nas escolas... Os estudantes não 
respeitam os professores, são agressivos. Os pais não estão 
prontos... Seria interessante a Secretaria de Turismo e o pessoal da 
segurança darem palestras nas escolas (Liderança Social, entrevista 
cedida em 15/10/2104). 
 
As pessoas de São Miguel do Gostoso são amáveis, receptivas e 
acolhedoras (Turista Brasileiro, entrevista cedida em 13/11/2104). 

 
 O que se percebe por meio do conteúdo das falas, é que embora o 

residente, assim como o turista, seja percebido pelos demais atores sociais 
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(empresários, líderes sociais e gestores públicos) entrevistados como um 

personagem importante, protagonista e necessário para o bom desempenho da 

atividade turística, ele é compreendido como parte motriz da atividade, é quem 

recebe e presta serviços, utilizando de sua hospitalidade e cultural local para 

desempenhar com certa maestria tal papel.  

 No contexto social de São Miguel do Gostoso, a relação de todos os 

atores é conflituosa e conflitante, pois é baseada em interesses diversos, em 

muitas vezes, de cunho particular e individual, sendo um contrassenso no que 

ser refere aos princípios e fundamentos da coletividade. Porém, dois atores se 

destacam nessa queda de braço, o poder público e empresariado, pois dividem 

as forças política e econômica, como também, os processos decisórios que 

afetam a vida dos moradores locais e dos visitantes que não vivenciam de 

forma profunda a realidade sociocultural do lugar. 

 Os gringos (turistas) como são chamados pelos nativos são atores que 

promovem ou colaboram para o desenvolvimento socioeconômico de São 

Miguel do Gostoso em todas as dimensões. No entanto, os gringos (povo de 

fora que mora no município) são vistos, pela população residente, como 

empresários, que apesar de, contribuírem com o crescimento econômico da 

cidade, também são responsáveis pela exclusão e por parte dos conflitos 

sociais existentes. E, como enfatizado anteriormente, os conflitos entre os 

gringos “de fora” e a gestão pública municipal, agrava-se de forma gradativa e 

deliberativa. 

 Como as demais atividades econômicas, o turismo também provoca 

efeitos desejáveis e não desejáveis no local em que se reproduz, que no caso 

de São Miguel do Gostoso ficou evidente por meio dos depoimentos que existe 

uma questão mal resolvida em meio à relação entre população local e as 

pessoas de fora do lugar. 

 A população local teve sua vida cotidiana retratada por meio de um 

documentário denominado de “São Miguel do Gostoso: o filme”, cuja história, 

aspectos geográficos, hábito, costumes e as belezas do lugar foram 

contemplados e capturados pela lente do cinema. As comunidades de praia 
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também aparecem no filme por meio de relatos de representantes e 

personagens mais ilustres daquele contexto sociocultural que residem no lugar. 

 

6.3.3 SÃO MIGUEL DO GOSTOSO: O FILME 

 

 O documentário produzido pela produtora paulista Heco Produções, 

cujo enredo se passou em São Miguel do Gostoso e abordou o modo de vida 

da população local e as atividades produtivas existentes, tendo como sinopse 

é: 

Uma pacata vila de pescadores, que guarda histórias do 
descobrimento do Brasil e de submarinos alemães da Segunda 
Guerra Mundial. Um paraíso ambiental no Rio Grande do Norte 
descoberto por turistas e cobiçado por empreendedores imobiliários. 
(HECO PRODUÇÕES, 2011). 

 

 O documentário (observar o banner na figura 11) intitulado “São Miguel 

do Gostoso: o filme”, foi o único filme nacional selecionado para a competição 

de longas do Festival Filmambiente 2011. Também foi exibido no Arteplex 

Botafogo, Rio de Janeiro. E fez parte da programação oficial da I Mostra de 

Cinema de Gostoso, realizada em 2013, no município de São Miguel do 

Gostoso.  

Figura 11: Banner do filme sobre São Miguel do Gostoso 

 
           Fonte: Heco Produções, 2011. 
 

 A Heco Produções é a produtora responsável pela realização e 

coordenação geral do evento cultural “Mostra de Cinema Gostoso”, que 



 

 

 

 

 
 

 3
10

 

durante a execução de suas duas edições, atraiu centenas de visitantes para a 

cidade, especialmente, de origem regional (Natal e cidades vizinhas), o que 

movimentou o destino turístico e o mercado local nos dias em que o evento 

ocorreu (22 a 26 de novembro de 2013). A viabilização do evento é fruto de 

parcerias entre a produtora de filmes, o poder público (estadual e local) e o 

trade turístico da cidade, que contam também com o patrocínio e/ou apoio de 

diversas entidades públicas e privadas em âmbito regional e nacional. 

 O principal objetivo do evento é promover a cultura por meio da arte 

audiovisual e a linguagem de cinema. Mas, também colabora com a atração de 

visitantes de várias partes do Brasil, especialmente, oriundos de cidades 

potiguares. Sendo assim, contribui com o aquecimento da economia local e o 

aumento do fluxo turístico durante os dias de realização do evento. 

 Os elementos naturais e socioculturais presentes no documentário, 

também foram os mais lembrados pelos residentes de São Miguel do Gostoso. 

Foram eles: gastronomia, praias, ventos, pesca, coqueiral, paisagem, sossego, 

tranquilidade, povo hospitaleiro e acolhedor, labirinto, o nome Gostoso, 

esportes náuticos, o sol. Esses atributos são a fonte de riqueza humana e 

turística desse destino turístico, com destaque para os elementos naturais, 

preferidos entre os turistas. 

 O modo de vida da pequena cidade do litoral potiguar foi documentado 

por meios de tecnologias audiovisuais no formato de longa metragem, para 

retratar o cotidiano da antiga vila de pescadores e sua relação com a atividade 

turística, que possibilitou a projeção da cidade em escala internacional. 

 A partir deste ponto, também será analisado o olhar do turista, ou 

melhor, a inversão do olhar do sujeito do turismo, do personagem central para 

a existência da atividade turística enquanto atividade econômica e fenômeno 

social. 

 

6.4 O turista e a inversão do olhar: a pluralidade das relações sociais 

 

 A inversão do olhar se dá quando o turista se sente dono, proprietário e 

dominador das práticas e vivências ofertadas em determinado destino turístico, 
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que menospreza o capital cultural da população residente e dos demais atores 

existentes na cadeia produtiva do turismo. É nesse momento, que o olhar do 

turista provoca o efeito inverso, pois o residente (que em outro momento e local 

também poderá assumir a condição de turista), ao se rebelar contra uma 

provável situação de subordinação, desenvolve atitudes hostis e um olhar de 

estranhamento em relação ao turista. Sendo assim, as relações de 

hospitalidade entre visitante-anfitrião podem ficar por um fio, gerando uma série 

de conflitos socioculturais no destino turístico. 

 “Não existe um único olhar do turista enquanto tal. Ele varia de acordo 

com a sociedade, o grupo social e o período histórico” (URRY, 1996, p. 16). É 

com esta afirmação que se inicia a discussão sobre o turista a inversão do 

olhar.  

 O que Urry quer dizer é que olhar do turista é determinado pela 

situação vivenciada em dado momento histórico, é construído por meio de 

relações com o oposto (o residente, o sujeito não turista e suas atividades 

cotidianas ligadas ao trabalho e ao lar). Por esse prisma, esse olhar sugere a 

existência de um conjunto de signos sociais e significados nos campos do 

simbólico e do real, que se expressam por meio de práticas turísticas 

desenvolvidas nos destinos de viagem. 

 Nessa perspectiva, fazer turismo, viajar, tirar férias, são componentes 

de fenômenos sociais pertinentes ao campo do lazer que ganha cada vez mais 

forma e conteúdo na sociedade contemporânea, sendo produto e reflexo das 

relações capitalistas de poder e distinção social. 

 O turista é um produto da condução humana e da vida social, é uma 

condição efêmera que dura por um tempo determinado, de acordo com o grau 

de fugacidade desse tempo e condição social. 

 O turista não é um personagem, ele é um sujeito real, cujo conteúdo é 

de natureza relacional, pois depende da intensidade de capital cultural 

construído, historicamente, ao longo de sua existência em momentos que ele 

não está na condição de turista, mas que também é o afloramento dessa 

condição. 
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 Durante a coleta de dados por meio de entrevistas realizadas no 

campo, foram entrevistados turistas brasileiros de várias partes do país e, 

também, estrangeiros, cujos olhares se cruzaram diante da concretização da 

experiência turística concreta, em que o cenário era São Miguel do Gostoso. 

 O olhar do turista é transitório, esporádico e, às vezes, alienado, 

dependendo da situação vivenciada e do nível cultural. Nesse caso, embora, o 

capital econômico seja determinante para a concretude da atividade turística, 

do ato de viajar, é o capital cultural que vai determinar o tipo, o conteúdo, a 

relação com as populações receptoras e com o destino visitado.  

 No caso de São Miguel do Gostoso, o turista motivado e inspirado para 

consumir as belezas naturais e, usufruir daquilo que determinou a sua ida ao 

destino, ou seja, o trinômio sol-praia-ventos, como foi constatado pela pesquisa 

de campo, muitas vezes, não consegue enxergar além das riquezas 

ambientais, cujo olhar está com foco no produto comercial (práticas de lazer e 

entretenimento) e não na experiência sociocultural local por meio do contato 

direto com os residentes, sua cultura, estilo de vida, costumes e hábitos, por 

exemplo.  

 Sendo o elemento cultural “hospitalidade”, o maior atributo atribuído à 

população residente, de acordo com a inversão do olhar pode está atrelado 

apenas ao bom atendimento, à qualidade e à presteza na oferta dos serviços 

ao turista. Não sendo características socioculturais (povo hospitaleiro, 

acolhedor, alegre, feliz, simpática e outros atributos) da população residente. O 

fato é que a relação turista-anfitrião é muito tênue e complexa, um reflexo das 

relações socioculturais construídas e da forma/conteúdo do olhar do turista 

sobre os demais atores sociais envolvidos no processo. 

 

6.5 São Miguel do Gostoso na direção dos ventos 

Vamos chamar o vento... 

"É vista quando há vento e grande vaga 
Ela faz um ninho no rolar da fúria e voa firme e certa como bala 

As suas asas empresta à tempestade 
Quando os leões do mar rugem nas grutas, 

Sobre os abismos, passa e vai em frente 
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Ela não busca a rocha, o cabo, o cais 
Mas faz da insegurança a sua força e do risco de morrer, seu alimento 

Por isso me parece imagem justa 
Para quem vive e canta no mau tempo" 

O raio de Iansã sou eu 
Cegando o aço das armas de quem guerreia 

E o vento de Iansã também sou eu 
E Santa Bárbara é santa que me clareia  

A minha voz é o vento de maio 
Cruzando os ares, os mares, o chão 

Meu olhar tem a força do raio que vem de dentro do meu coração 

Eu não conheço rajada de vento mais poderosa que a minha paixão 
Quando o amor relampeia aqui dentro, vira um corisco esse meu coração 

Eu sou a casa do raio e do vento 
Por onde eu passo é zunido, é clarão 

Porque Iansã, desde o meu nascimento, tornou-se a dona do meu coração 

O raio de Iansã sou eu... 

Sem ela não se anda 
Ela é a menina dos olhos de Oxum 

Flecha que mira o Sol 
Oyá de mim. 

Dona do Raio e do Vento: Paulo César Pinheiro 

 No decorrer da construção dessa tese foi evidenciado teórico e 

metodologicamente, que o bem mais precioso para o desenvolvimento das 

atividades econômicas de São Miguel do Gostoso é o patrimônio ambiental, 

com destaque para: o sol, o mar e os ventos, elementos imprescindíveis para a 

cultura pesqueira, atividade turística e geração de energia eólica. 

 Nesse aspecto, os ventos assumem posição de evidência, uma vez 

que, necessariamente, o elemento de natureza climática responsável pela 

pujança do setor de energia eólica na região, pelo desenvolvimento dos 

esportes de aventura de natureza náutica – principais atrativos turísticos do 

município e, também, pelo setor pesqueiro, pois os barcos e a arte do velejo 

dependem das condições do tempo para que a pesca e a relação homem-mar 

sejas exitosas.  

 Os ventos são a força motriz que move a economia de São Miguel do 

Gostoso, conforme demonstrado nos depoimentos dos atores sociais 

entrevistados durante a pesquisa de campo: 
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O principal atrativo são os ventos que atraem turistas nacionais e 
internacionais. Inclusive as empresas de energia eólica. Somos 
abençoados por Deus. Enquanto em outros municípios o mar avança, 
aqui o mar tem recuado (Gestora Pública Municipal, entrevista cedida 
em 12/11/2014). 

 
Do vento, do sol. É o turismo de Sol e Mar. É um dos melhores 
lugares do mundo para a prática de kitesurf e windsurf. Os ventos são 
alísios, os arrecifes e o mar possuem condições especiais para a 
prática desses esportes. As ilhas canárias recebem mais turistas no 
mundo, tem mais hotéis que o Brasil. Tem o mesmo clima que 
Gostoso tem (Empresário do Setor Turístico, entrevista cedida em 
13/11/2014). 
 
A alta temporada turística vai de outubro a março por causa dos 
ventos, isso atrai os velejadores. O restante do ano é de baixa 
estação. Enquanto em outras praias os ventos são de 9 nós, aqui 
eles chegam a mais de 20 nós. Nem a população nem o turista 
frequentam as praias para o banho devido a intensidade dos ventos 
(Empresário do Setor Turístico, entrevista cedida em 16/10/2014). 

 

Os esportes de vento (kite/Wind). São Miguel do Gostoso é procurado 
devido à intensidade dos ventos que são primordiais para as práticas 
esportivas. Os ventos tem hora, a partir das 10 horas são mais 
constantes... O diferencial no meu ponto de vista é a questão dos 
ventos. Nós temos ventos com qualidade (Empresária do Setor 
Turístico, entrevista cedida em 16/10/2014). 

 

 Como é possível perceber, todos os depoimentos se referem aos 

ventos como os principais condicionadores do desenvolvimento turístico da 

cidade, sobretudo na perspectiva dos esportes náuticos, principal diferencial do 

turismo local, o que proporcionou ao destino o reconhecimento em escala 

internacional, para um dos melhores lugares do mundo para a prática desse 

tipo de esporte, um mix de turismo de sol e praia e de turismo de aventura. 

 É nesse sentido que é aferida a São Miguel do Gostoso o título de 

“Cidade dos Ventos”, um lugar onde literalmente, o vento faz a curva e sustenta 

as principais atividades econômicas do município com base na pesca, no 

turismo e na geração de energia. Entretanto, apesar de todas as benesses 

geradas pelos ventos, o contexto histórico-cultural da cidade também 

apresenta um cenário de conflitos sociais, não ocasionados pela ação dos 

ventos, mas por operadores, que naquele contexto, resultou por meio de 

relações sociais intensas, o surgimento dos “filhos dos ventos”. 
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6.5.1 OS “FILHOS DOS VENTOS” 

Eles pensam que a maré vai mas nunca volta 
Até agora eles estavam comandando 

o meu destino e eu fui, fui, fui recuando, 
recolhendo fúrias. Hoje eu sou onda solta 

e tão forte quanto eles me imaginam fraca. 
Quando eles virem invertida a correnteza, 
quero saber se eles resistem à surpresa, 

quero ver como que eles reagem à ressaca. 
 

JOANA (Vestindo os filhos): Chico Buarque e Paulo Pontes 

 

 A expressão “filhos dos ventos” não é de nossa autoria, mas sim uma 

referência às crianças que nascem (fruto de relações “amorosas” efêmeras 

entre os trabalhadores do sexo masculino e as adolescentes que vivem no 

entorno das eólicas) nas regiões que possuem parques de produção e geração 

de energia eólica em várias partes do Brasil, sobretudo, no litoral do Nordeste. 

 Nesse sentido, os ventos, simbolicamente, representam no cenário de 

São Miguel do Gostoso, situações que implicam na dinâmica coletiva local, 

originando impactos socioculturais e econômicos, não apenas positivos, mas 

de sobremaneira, efeitos adversos às condições desejadas pelos diversos 

atores sociais, especialmente, os residentes. 

 A seguir são apresentados alguns trechos das entrevistas junto aos 

atores sociais entrevistados, que ilustram de forma qualitativa as questões 

relativas aos aspectos de crescimento econômico da cidade pelas vias do 

turismo e da geração de energia eólica: 

Os filhos dos ventos – meninas que se envolvem com os 
trabalhadores das empresas de geração de energia eólica e ficam 
grávidas (Gestora Pública Municipal, entrevista cedida em 
12/11/2014). 
 
Geração de empregos. E, além disso, ampliou o conhecimento do 
povo, o conhecimento de culturas diferentes, de outras pessoas. As 
pessoas têm uma mente mais aberta. Mas há uma exploração dos 
jovens (homens e mulheres) por parte dos turistas estrangeiros. A 
chegada das drogas por falta de educação. As meninas e meninos 
são conquistados por meio do dinheiro, do sexo (Gestora Pública 
Municipal, entrevista cedida em 16/10/2014). 
 
Tem que fazer um trabalho educativo, conscientizar a população que 
a gente não pode viver sem o turismo. E mostrar o lado ruim do 
turismo, não deixar de orientar os jovens a ficarem de madrugada nas 
ruas e saírem atrás de turistas. O turista não vai pegar ninguém em 
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casa, os jovens é que vão atrás deles (Representante do Poder 
Legislativo Municipal, entrevista cedida em 16/10/2014). 

 

 As falas refletem os olhares desses autores em relação ao atual 

contexto de crescimento econômico da cidade, atribuído, em especial, à 

atividade turística e à dinâmica de produção de energia eólica. Porém, os 

efeitos negativos desse fluxo de visitantes, também foram evidenciados nos 

depoimentos, que confirmam que nenhuma atividade econômica, por mais 

planejada e pensada sob o paradigma da sustentabilidade, está isenta de 

impactos desejáveis e não desejáveis. 

Apesar das tensões sociais que se estabeleceram em São Miguel do 

Gostoso em diversos aspectos da vida em sociedade, os ventos também 

sopram a favor da cidade, que poderia ser conhecida, em escala internacional 

como a “Cidade dos Ventos”. 

Os ventos são os elementos da natureza responsáveis pela exploração 

da atividade turística em São Miguel do Gostoso, sobretudo, pela via dos 

esportes de aventura de natureza náutica, tão comuns na região. Os esportes e 

as belezas naturais contribuíram para que esse destino de turismo de sol e 

praia alcançasse ao longo dos anos à “crista da onda”, ou seja, o status de 

cidade turística. 

 

6.6 São Miguel do Gostoso na direção do mar e na “crista da onda”  

A água do mar na beira do cais 
Vai e volta, volta e meia vem e vai 

A água do mar na beira do cais 
Vai e volta, volta e meia vem e vai 

Quem um dia foi marinheiro audaz 
Relembra histórias 

Que feito ondas não voltam mais 

Velhos marinheiros do mar da Bahia 
O mundo é o mar 

Maré de lembranças 
Lembranças de tantas voltas que o mundo dá 

Tempestades e ventos 
Tufões violentos 
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E arrebentação 
Hoje é calmaria 

que dorme dentro do coração 

Velhos marinheiros do mar da Bahia 
O mundo é aqui 

Maré mansa e morna 
De Plataforma ou de Peri-Peri 

Velhos marinheiros do mar da Bahia 
O mundo é o mar 

Maré de lembranças 
Lembranças de tantas voltas que o mundo dá 

Memórias do Mar: Vevé Calazans e Jorge Portugal 

 

 O mar está na direção e faz parte da construção sociocultural e 

econômica de São Miguel do Gostoso e testemunhou a transição de vila de 

pescadores à cidade. Crista da onda é uma expressão comumente, utilizada 

pelos surfistas ao se referirem ao momento em que a prancha de surf (ver 

imagem 29) por meio de manobras “radicais” do praticante do esporte, fica bem 

no alto da onda, ou como eles dizem: “na crista da onda”. Devido a essa 

singularidade referente ao esporte, o título dessa tese faz uma alusão aos 

surfistas no momento em que eles estão na “crista da onda”, que é o momento 

atual de maturidade no qual se encontra a atividade turística em São Miguel do 

Gostoso que, apesar de ser um município “jovem”, apresenta-se no cenário 

nacional, como um dos mais importantes e promissores destinos turísticos do 

país, focado nos segmentos de turismo de sol e praia e de turismo de aventura. 

                Imagem 29: Surfista na crista da onda      

             
                                Fonte: Escola Gostoso de Instrução Esportiva, 2015. 
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 Um dos responsáveis pela inserção, sucesso e a prática dos esportes 

de natureza náutica no litoral de São Miguel do Gostoso foi o empresário Kauli 

Seadi, segundo entrevista cedida ao Jornal Tribuna do Norte, em 2014: 

O tricampeão mundial de windsurfe na categoria wave, Kauli Seadii, 
conhece bem e domina com maestria, mas ele, juntamente com os 
pais, tem provado que também exibe talento quando se trata de 
empreender. Os ventos fortes de São Miguel do Gostoso, cuja 
intensidade chega à velocidade de até 40 quilômetros por hora em 
média, também sopraram a favor dos negócios. Após torneio em 
Gostoso, o jovem, que até então morava no sul do Brasil, vislumbrou 
uma oportunidade de negócio na praia, que recebe kitesurfistas de 
todo o Brasil e de países, como Alemanha, França, Itália, Japão, 
Rússia e Suíça (JORNAL TRIBUNA DO NORTE, 12/10/2014). 

 

 Ao lado do brasileiro Kauli Sirzanink Seadii (proprietário do Clube Kauli 

Seadi – Centro Esportivo e Resort), outros dois pioneiros no desenvolvimento 

dos esportes náuticos na região foram o francês, Rémi Denis Scott (sócio 

proprietário da Escola Gostoso de Instrução Desportiva e do Albergue da 

Jangada) e do italiano, Paolo Migliorini (proprietário das empresas Dr. Wind - 

escola de instrução esportiva – e da Dr. Wind Shop direcionada a 

comercialização de equipamentos e utensílios esportivos). 

 Esses atletas/esportistas que inspirados pelos esportes náuticos, 

também desenvolvem atividades empresariais no segmento do turismo, 

criaram a Associação dos Velejadores de Gostoso (AVG), cuja finalidade é 

unificar, padronizar e divulgar os esportes aquáticos em São Miguel do 

Gostoso, por meio de ações, eventos e atividades coletivas. 

 O segmento de turismo de aventura é diferenciado dos demais 

difundidos no mercado, pois além do risco calculado e planejado que as 

pessoas estão dispostas a vivenciar nas práticas e atividades de aventura, é 

um tipo de turismo mais dispendioso no sentido financeiro. A estrutura de 

equipamentos, o capital humano especializado e as condições de infraestrutura 

dos destinos turísticos são alguns dos elementos que encarecem o produto 

final. Nessa direção, os esportes (kitesurf e windsurf), os mais procurados 

pelos turistas em São Miguel do Gostoso, vem consolidando a cidade como um 

destino pouco acessível, especialmente para aqueles que buscam vivenciar 

essas práticas náuticas de aventura. 
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 Essa diferenciação, tanto do espaço quanto do produto oferecido para 

os mais variados tipos de clientes, é também uma expressão da distinção 

social, da divisão de classes (BOURDIEU, 2013), pois de acordo com o perfil 

do consumidor turístico, é oferecido um tipo de serviço. Em todo o litoral 

brasileiro é comum o desenvolvimento da prática do surf, que requer, 

necessariamente, apenas uma prancha para o praticante dessa modalidade 

esportiva. No caso, de esportes como o kitesurf e o windsurf, além dos 

equipamentos esportivos que não são acessíveis às camadas mais populares 

da sociedade, no contexto do turismo, é preciso viabilizar uma logística que 

envolve transporte, utensílios complementares, equipe de instrutores e um 

aparato turístico para a realização das atividades náuticas. 

 O mar e os ventos legitimaram São Miguel do Gostoso como o destino 

de turismo de sol e praia e de aventura, especializado em esportes náuticos, no 

cenário nacional e com expressão internacional nesse segmento de mercado. 

Esse importante destino turístico potiguar, o terceiro no que diz respeito ao 

tamanho do fluxo de visitantes, encontra-se na “Crista da Onda” no que se 

refere à atratividade turística. Contudo, necessita de políticas públicas 

direcionadas à infraestrutura urbana e turística, mais integração e articulação 

entre os diversos atores envolvidos no setor produtivo local e, sobretudo, de 

uma estrutura de governança que possa minimizar os conflitos socioculturais 

maximizados pelo turismo e por outras atividades econômicas. O alinhamento 

das politicas setoriais, o planejamento territorial na perspectiva ambiental e 

mais investimentos em áreas prioritárias (educação, saúde, segurança e 

geração de trabalho), são fundamentais para o desenvolvimento social e o 

crescimento econômico contínuo da cidade, que promova mais justiça social, 

preservação ambiental e valorização dos elementos culturais. 
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Dentro do mar tem rio... 
Dentro de mim tem o quê? 

Vento, raio, trovão 
As águas do meu querer 

Dentro do mar tem rio... 
Lágrima, chuva, aguaceiro 

Dentro do rio tem um terreiro 
Dentro do terreiro tem o quê? 

Dentro do raio trovão 
E o raio logo se vê 

Depois da dor se acende 
Tua ausência na canção 

Deságua em mim a paixão 
No coração de um berreiro 

Dentro de você o quê? 
Chamas de amor em vão 

Um mar de sim e de não 
Dentro do mar tem rio 

É calmaria e trovão 
Dentro de mim tem o quê? 

Dentro da dor a canção 
Dentro do guerreiro flor 

Dama de espada na mão 
Dentro de mim tem você 

Beira-mar 
Beira-mar 

Ê ê beiramar 
Cheguei agora 
Ê ê beira-mar 

Beira-mar beira de rio 
Ê ê beira-mar 

 

Beira-mar: Roberto Mendes e Capinan 
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CONCLUSÕES 
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o caminhar dessa produção acadêmica e científica, com  as 

reflexão teórico-metodológica, a tese foi se consolidando em 

processo instigante, provocativo e inspirador, a ponto de 

poder-se apresentar a tese que se defende. 

    A elaboração da pesquisa, com seleção do recorte espacial para 

aferição das análises de conteúdo empírico fez com que São Miguel Gostoso 

servisse de laboratório para o estudo e as averiguações acerca do que se 

investigava: o turismo em comunidades e a relação dos residentes com o 

turismo convencional, utilizando-se de critérios acadêmicos que serviram de 

norte para o estudo das teorias e da base empírica afim de que se produzisse 

um novo conhecimento, uma nova base conceitual que explique o turismo. O 

empírico estudado possui dinâmica particular no campo do turismo, o que o 

diferencia dos demais destinos turísticos com foco no segmento do turismo de 

sol e praia e do turismo de aventura. São Miguel do Gostoso construído em 

ambiente de pesca, tipicamente de praia com raízes rurais, assume natureza 

de cidade e, revela-se ao mundo como destino turístico propício para a prática 

do velejo, para a realização de atividades esportivas de natureza náutica. 

 São Miguel do Gostoso, cidade construída, social e historicamente com 

valores tradicionais e com base na relação das pessoas com o mar e com a 

terra, transmuda-se para as relações com visitantes que tem o mar como 

espaço de lazer e não de trabalho como os residentes. O ambiente dos 

residentes formado de atrativos naturais que preserva as identidades vitais da 

cultura marítima e sertaneja insere a marca do turismo associada ao imaginário 

social de moradores e apropria-se do caminho do mar e da direção dos ventos. 

 Defende-se a tese de que o turismo se apropria do mar e convive com 

comunidades em todo o Nordeste turistificado ou em processo de turistificação, 

como acontece em São Miguel do Gostoso bem como em outros territórios 

litorâneos. A apropriação de espaços por esse processo promove mudanças 

socioespaciais, ambientais e culturais junto às comunidades de praia, reproduz 

efeitos não desejáveis que fazem parte da tendência universal da produção e 

reprodução do capital e da globalização do turismo.  Pelo turismo, o espaço e 
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os bens naturais e culturais são apropriados pelo capital econômico, com a 

inserção do capital privado de origem internacional.  

 São Miguel do Gostoso é apenas um desses lugares em que as 

relações capitalistas impulsionadas pela globalização se estabelecem via 

turismo, atividade econômica moderna que transforma a dinâmica do lugar e do 

cotidiano dos moradores na lógica do consumo hegemônico, quer seja do 

turismo, quer seja de outras formas de lazer no contexto da modernidade, o 

que gera conflito com as identidades tradicionais existentes. 

 Os detentores do poder político na cidade, também possuem o poder 

econômico, e a recíproca não é, necessariamente, fidedigna. A gestão 

administrativa no âmbito do poder executivo municipal encontra-se há mais de 

duas décadas sob o domínio institucional e intelectual do mesmo grupo, que 

constitui uma única casta familiar e política. Enquanto o capital econômico é 

controlado pelo setor de serviços com domínio do comércio, turismo e 

empresas de geração de energia eólica.  

 As atividades econômicas e socioculturais ligadas à pesca e à 

agricultura são de extrema relevância social, sobretudo nas áreas menos 

urbanizadas do município. No entanto, apesar de serem constituídas por 

importantes e valorados atores sociais, não são forças políticas de igual 

envergadura quando comparados aos setores politico e turístico da cidade. 

Deve-se ao fato das atividades tradicionais, sejam agricultura ou pesca serem 

de subsistência e de inexpressivo interesse mercantil, diferentemente, do 

turismo que, por excelência, é atividade capitalista baseada em produção e 

consumo de lugares, bens, imagens e viagens.   

 A formação histórico-cultural, a presença de atividades econômicas 

modernas e tradicionais e o processo de turistificação retrata a evolução da 

contemporaneidade, que por meio do capital privado e do domínio dos meios 

técnico-científico-informacionais, apropria-se de espaços para a reprodução do 

capital pela via turismo em comunidades de praia.   

  A identidade cultural de São Miguel do Gostoso atrelada aos 

elementos do mar é ampliada para turistas com o turismo de aventura de 

natureza náutica.  No que concerne ao destino turístico “Gostoso”, a identidade 
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do lugar é expressão valorativa dos moradores que passa a hospitalidade para 

além dos elementos naturais que identifica a cidade. Na concepção dos 

turistas, em especial os estrangeiros, a identidade cultural da cidade são os 

atributos naturais: praia e os ventos, associados aos esportes náuticos. E no 

que diz respeito à identidade cultural do povo do lugar, a hospitalidade 

expressa a principal marca da população residente. 

  As comunidades de praia preservam o vínculo social que chancela a 

vida em comunidade. O processo de turistificação de São Miguel do Gostoso 

ocorre na porção urbanizada da cidade que reúne a quase totalidade dos 

empreendimentos turísticos, comércio e rede de serviços, além dos serviços 

urbanos de natureza básica. Os serviços públicos são ainda artigos de luxo 

para a comunidade quando a prioridade deveria ser o bem-estar dos 

residentes. 

           A pesquisa é uma contribuição aos estudos do turismo e ao conceito 

turistificação, processo de apropriação, produção e reprodução do espaço para 

fins turísticos, e constitui dessa forma, territórios, cuja essência está nas 

relações de poder, social e politicamente, construída. 

 O aparato teórico produzido na tese tem base nas teorias de Marx 

(capital econômico), Bourdieu (capital simbólico) e Putnam (capital social) para 

produção de um novo conceito científico no campo do turismo, o capital 

turístico. O conceito de capital turístico é aqui defendido como: um legado 

econômico, social e simbólico proporcionado por fatores técnicos, científicos, 

informacionais, empresariais e públicos, com participação de organizações 

governamentais e não governamentais e de comunidades, materializado e 

desenvolvido em lugares apropriados pelo turismo e articulados com outros 

lugares. 

O capital turístico é alimentado pelo capital econômico por meio dos 

agentes de mercado que produzem e reproduzem o espaço apropriado para o 

desenvolvimento do turismo como atividade econômica e produtiva, que 

oportuniza a geração de riquezas financeiras e de negócios empresariais 

voltados à atividade. Nesse domínio, o capital privado é o principal motor que 
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impulsiona a economia do turismo e intensifica o processo de turistificação no 

espaço selecionado pelo capital. 

O capital simbólico visto como especifico do mundo social interfere, 

diretamente, no fenômeno turístico, constitui-se como componente fundamental 

na condição de status social aferida aos turistas, atribui a esse a conotação de 

diferenciação e destaque perante aos demais atores da sociedade. O poder 

simbólico se faz presente nas variadas esferas de poder, no mundo do 

trabalho, na relação hóspede-anfitrião (cultura da hospitalidade), na dinâmica 

dos agentes produtores do espaço e, na diversidade das experiências 

turísticas, especialmente nos destinos turistificados ou em processo de 

turistificação, além de fazer parte do capital simbólico.  

  E o capital social é representado pelas normas, instituições e 

sistemas organizacionais, concebido com um dos conceitos fundantes do 

capital turístico, uma vez que, o turismo é uma atividade econômica, fenômeno 

social e imagem que se apropria de ícones.   Esse complexo de ações nos 

campos econômico, institucional e jurídico, funciona como alicerce 

indispensável ao desenvolvimento da atividade turística.  

A infraestrutura que serve ao turismo, os investimentos de ordem 

pública, o sistema de financiamento e de crédito oficial dos governos em todas 

as esferas de poder, a concepção de governança das regiões e destinos 

turísticos, além da participação ativa de representações do terceiro setor 

(ONGs, associações, cooperativas, instituições de ensino, conselhos 

comunitários e setoriais, sindicatos e muitas outras) contribuem, efetivamente, 

para o desempenho institucional do turismo. As políticas públicas são 

implantadas e/ou fomentadas em diversos segmentos da atividade turística, 

sendo necessárias ao desenvolvimento do turismo e fundamentais para a 

construção do capital turístico. 

 Conclui-se a tese sinalizando reflexões e compreensões teórico-

metodológicas a respeito do fenômeno turístico e as relações com 

comunidades de praia.  A tese é uma contribuição científica aos estudos do 

turismo, em especial aos que relacionam o turismo comunidades.  
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Mar sonoro, mar sem fundo, mar sem fim, 

 

A tua beleza aumenta quando estamos sós 

 

E tão fundo intimamente a tua voz 

 

Segue o mais secreto bailar do meu sonho, 

 

Que momentos há em que eu suponho 

 

Seres um milagre criado só para mim. 

 

Mar Sonoro: Sophia de Mello Breyner 
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Quanto nome tem a Rainha do Mar? 
Quanto nome tem a Rainha do Mar? 

Dandalunda, Janaína 
Marabô, Princesa de Aiocá 

Inaê, Sereia, Mucunã 
Maria, Dona Iemanjá 

Onde ela vive? 
Onde ela mora? 

Nas águas 
Na loca de pedra 

Num palácio encantado 
No fundo do mar 
O que ela gosta? 
O que ela adora? 

Perfume 
Flor, espelho e pente 

Toda sorte de presente 
Pra ela se enfeitar 

Como se saúda a Rainha do Mar? 
Como se saúda a Rainha do Mar? 

Alodê, Odofiaba 
Minha-mãe, Mãe-d'água 

Odoyá! 
Alodê, Odofiaba 

Minha-mãe, Mãe-d'água 
Odoyá! 

Qual é seu dia 
Nossa Senhora? 

É dia dois de fevereiro 
Quando na beira da praia 

Eu vou me abençoar 
O que ela canta? 

Por que ela chora? 
Só canta cantiga bonita 
Chora quando fica aflita 

Se você chorar 
Quem é que já viu a Rainha do Mar? 
Quem é que já viu a Rainha do Mar? 

Pescador e marinheiro 
Que escuta a sereia cantar 
É com o povo que é praieiro 

Que dona Iemanjá quer se casar 
 

Yemanjá Rainha do Mar: Pedro Amorim e Paulo César Pinheiro 
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A - ROTEIRO DE ENTREVISTA: GESTORES PÚBLICOS 
 
 
 

 

 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS (DOUTORADO)  
 

Tese: Turismo e Comunidades de Praia: São Miguel do Gostoso no caminho do mar e na 
direção dos ventos 
Objetivo Geral: Compreender as mudanças socioespaciais, políticas e culturais impulsionadas 
pelo turismo em São Miguel do Gostoso e suas repercussões junto às comunidades de praia. 
Doutorando: Marcelo Taveira 
Orientadora: Profa. Dra. Rita de Cássia da Conceição Gomes 
 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA: GESTORES PÚBLICOS 

Gestor (a): _________________________________ Instituição: ___________ 

Cargo/Função: ____________ Ano de ingresso na função: _______________ 

Data da entrevista: _____/_____________/2014. 

 

I Turismo e Desenvolvimento Local 

1.1 O que o (a) Sr. (a) vê o turismo em São Miguel do Gostoso? 

1.2 Quais os tipos de turismo que existem atualmente em São Miguel do 

Gostoso? 

1.3 Quando e como o turismo começou a ser praticado no município? 

1.4 De que forma a emancipação política do município contribuiu para o 

crescimento do turismo em São Miguel do Gostoso? 

1.5 O que o turismo representa para a economia do município? 

1.6 Qual o produto turístico de São Miguel do Gostoso e como esse produto se 

posiciona no mercado nacional e internacional? 

1.7 A população residente se insere na atividade turística? De que forma? 

1.8 Existem ações para integrar as comunidades de praia à atividade turística? 

Quais? 
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1.9 Há turismo junto às comunidades de praia? Em quais comunidades? Quais 

atividades são realizadas?  Quem são os turistas? O que eles procuram? 

1.10 Qual é a identidade cultural de São Miguel do Gostoso e de seus 

moradores? 

1.11 Quais as principais mudanças percebidas em São Miguel do Gostoso 

após o fomento da atividade turística? 

1.12 Quais os períodos de alta e baixa estação turística no município? Isso se 

deve a que fatores? 

1.13 Existe uma política de promoção e marketing turístico no município? 

Quais são as principais ações promocionais? 

1.14 Qual a marca do turismo de São Miguel do Gostoso? Por quê? 

1.15 Qual o diferencial competitivo do turismo em São Miguel do Gostoso? Por 

quê? 

 

II Gestão do Turismo 

2.1  Quais e como as políticas de turismo nacionais e estaduais contribuíram 

para o crescimento do turismo no município?  

2.2  Em que ano foi criado o órgão municipal responsável pela gestão do 

turismo?  Quais suas principais atribuições? Quais as ações efetivadas ao 

longo dos anos? 

2.3  O órgão municipal de turismo tem fomentado políticas de turismo? Quais 

são essas políticas? 

2.4  A gestão do turismo é realizada em cooperação com os agentes do 

mercado e com os demais setores da sociedade? Como se dá essa 

cooperação? 

2.5  O turismo faz parte da agenda política local em quais aspectos?  

2.6  Qual o papel do trade turístico local na gestão do turismo? 

2.7  O turismo no município se desenvolve na perspectiva da sustentabilidade? 

De que forma? 

2.8 Existe Conselho Municipal de Turismo? O Conselho Municipal do Turismo 

(CMT) é composto por quais entidades? Quais os critérios para as 
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entidades fazerem parte do CMT? Quais as atribuições desse órgão 

colegiado? 

2.9 São Miguel do Gostoso faz parte do Polo de Turismo Costa das Dunas? O 

que isso significa para o município? 

2.10  As políticas municipais de turismo são pensadas e discutidas junto à 

população residente? Como se dá esse processo? 

2.11 O município possui um Plano de Desenvolvimento do Turismo? Quais são 

as premissas norteadoras existentes nesse plano? 

2.12 Como se dá a integração das políticas municipais em prol do turismo? 

Quais as secretarias de governo são envolvidas nesse campo? 

2.13 Quais são os principais desafios e expectativas em relação ao turismo de 

São Miguel do Gostoso? 
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B – ROTEIRO DE ENTREVISTA: TRADE TURÍSTICO LOCAL 

 

 

 

 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS (DOUTORADO)  
 

Tese: Turismo e Comunidades de Praia: São Miguel do Gostoso no caminho do mar e na 
direção dos ventos 
Objetivo Geral: Compreender as mudanças socioespaciais, políticas e culturais impulsionadas 
pelo turismo em São Miguel do Gostoso e suas repercussões junto às comunidades de praia. 
Doutorando: Marcelo Taveira 
Orientadora: Profa. Dra. Rita de Cássia da Conceição Gomes 
 
 

Prestador (a) de Serviços: _______________________________________ 

Empresa: _______________________________________________________ 

Cargo/Função: ______________ Início das atividades (ano): ______________ 

Natural de (Cidade/UF): ___________________________________________ 

Data da entrevista: _____/_____________/2014. 

 

I Turismo e Desenvolvimento Local 

1.16 Qual a concepção do turismo que é desenvolvido em São Miguel do 

Gostoso? 

1.17 Quais os tipos de turismo que existem atualmente em São Miguel do 

Gostoso? 

1.18 A empresa em que o (a) Sr. (a) atua contribui para o desenvolvimento 

social do município de que maneira? 

1.19 De que forma a emancipação política do município contribuiu para o 

crescimento do turismo local? 

1.20 O que o turismo representa para a economia do município? 

1.21 Qual o perfil de turista que vem ao município? O que atrai esse turista? 

1.22 Qual o produto turístico de São Miguel do Gostoso, seus diferenciais e 

como esse produto se posiciona no mercado nacional e internacional? 
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1.23 A população residente se insere na atividade turística de que forma? 

1.24 O turismo é desenvolvido junto às comunidades de praia? Em quais 

comunidades e quais atividades são realizadas?  

1.25 Qual a relação da atividade turística com o meio ambiente em São Miguel 

do Gostoso?  

1.26 Qual é a identidade cultural de São Miguel do Gostoso e de seus 

moradores? 

1.27 Quais as principais mudanças percebidas em São Miguel do Gostoso 

após o fomento da atividade turística? 

1.28 Tem encontrado dificuldade em contratar capital humano para atuar na 

prestação de serviços turísticos? Quais as principais dificuldades? 

1.29 Quais os períodos de alta e baixa estação turística no município? Isso se 

deve a que fatores? 

1.30 Existe uma política de promoção e marketing turístico para o município? 

Quais são as principais ações promocionais do poder público e do trade 

turístico? 

1.31 Quais as ações que o trade turístico promove para o fortalecimento e 

expansão do turismo em São Miguel do Gostoso? 

1.32 Qual a importância dos eventos para a dinâmica da economia local? 

1.33 Qual é a marca do turismo em São Miguel do Gostoso? 

1.34 Qual o diferencial competitivo do turismo em São Miguel do Gostoso? Por 

quê? 

 

II Gestão do Turismo 

2.1  Quais e como as políticas de turismo nacionais e estaduais contribuíram 

para o desenvolvimento do turismo no município?  

2.2  O órgão municipal de turismo tem fomentado políticas de turismo? Quais 

são essas políticas? 

2.3  A gestão municipal do turismo é realizada em cooperação com os agentes 

do mercado e com os demais setores da sociedade? Como se dá essa 

cooperação? 
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2.4  O turismo tem sido ao longo dos anos uma prioridade da gestão pública 

local? Em quais aspectos?  

2.5  Qual o papel do trade turístico local na gestão do turismo? 

2.6  Como o setor público atual para que o turismo se desenvolva de forma 

sustentável? 

2.7 Existe Conselho Municipal de Turismo? O Conselho Municipal do Turismo 

(CMT) é composto por quais entidades? Quais os critérios para as 

entidades fazerem parte do CMT? Quais as atribuições desse órgão 

colegiado? 

2.8  As políticas municipais de turismo são pensadas e discutidas junto à 

população residente e ao trade turístico? Como se dá esse processo? 

2.9 O município possui um Plano de Desenvolvimento do Turismo? Como 

vosso empreendimento se insere nesse processo de planejamento? 

2.10 Como se dá a integração das políticas municipais em prol do turismo? 

Quais as secretarias de governo são envolvidas nesse campo? 
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C – ROTEIRO DE ENTREVISTA: LIDERANÇAS SOCIAIS 

 

 

 

 

 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS (DOUTORADO)  
 

Tese: Turismo e Comunidades de Praia: São Miguel do Gostoso no caminho do mar e na 
direção dos ventos  
Objetivo Geral: Compreender as mudanças socioespaciais, políticas e culturais impulsionadas 
pelo turismo em São Miguel do Gostoso e suas repercussões junto às comunidades de praia. 
Doutorando: Marcelo Taveira 
Orientadora: Profa. Dra. Rita de Cássia da Conceição Gomes 
 
 

Responsável: __________________________________________________ 
Instituição: _____________________________________________________ 
Cargo/Função: _______________ Início das atividades (ano): _____________ 
Data da entrevista: _____/_____________/2014. 

 

I Turismo e Desenvolvimento Local 

1.35 Qual o campo de atuação de vossa instituição? E quais os resultados 

principais alcançados desde sua criação? 

1.36 A instituição que o (a) Sr. (a) representa desenvolve atividades 

direcionadas ao desenvolvimento do turismo local? Quais são as atividades 

e como elas são implementadas? 

1.37 Quais os tipos de turismo que existem atualmente em São Miguel do 

Gostoso? 

1.38 De que forma a emancipação política do município impactou no 

desenvolvimento do turismo local? 

1.39 O que o turismo representa para a economia do município? 

1.40 Qual o produto turístico de São Miguel do Gostoso, seus diferenciais e 

como esse produto se posiciona no mercado nacional e internacional? 
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1.41 A população residente se insere na atividade turística? De que forma? 

1.42 O turismo é desenvolvido junto às comunidades de praia? Em quais 

comunidades e quais atividades são realizadas?  

1.43 Qual é a identidade cultural de São Miguel do Gostoso e de seus 

moradores? 

1.44 Quais as principais mudanças percebidas em São Miguel do Gostoso 

após o fomento da atividade turística? 

1.45 Quais as principais dificuldades encontradas para o desenvolvimento do 

turismo em São Miguel do Gostoso? 

1.46 O sentimento de comunidade se faz presente em São Miguel do 

Gostoso? Em quais localidades é possível identificar esse sentimento? 

1.47 Quais os períodos de alta e baixa estação turística no município? Isso se 

deve a que fatores? 

1.48 Qual a marca do turismo de São Miguel do Gostoso? Por quê? 

1.49 Qual o diferencial competitivo do turismo em São Miguel do Gostoso? Por 

quê? 

 

II Gestão do Turismo 

2.1  Quais e como as políticas de turismo nacionais e estaduais contribuíram 

para o crescimento do turismo no município?  

2.2  O órgão municipal de turismo tem fomentado políticas de turismo? Quais 

são essas políticas? 

2.3  A gestão municipal do turismo é realizada em cooperação com os agentes 

do mercado e com os demais setores da sociedade? Como se dá essa 

cooperação? 

2.4  O turismo tem sido ao longo dos anos uma prioridade da gestão pública 

local? Em quais aspectos?  

2.5  Qual a relação da atividade turística com o meio ambiente em São Miguel 

do Gostoso?  

2.6 Existe Conselho Municipal de Turismo? O Conselho Municipal do Turismo 

(CMT) é composto por quais entidades? Quais os critérios para as 

entidades fazerem parte do CMT? Quais as atribuições desse órgão 
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colegiado? Vossa entidade faz parte ou já foi convidada para compor o 

CMT? Por quais motivos? 

2.7 São Miguel do Gostoso faz parte do Polo de Turismo Costa das Dunas? O 

que isso significa para o município? 

2.8  As políticas municipais de turismo são pensadas e discutidas junto à 

população residente, às entidades não governamentais e ao trade 

turístico? Como se dá esse processo? 

2.9 O município possui um Plano de Desenvolvimento do Turismo? Como 

vossa instituição se insere nesse processo de planejamento? 

 

2.10 Como se dá a integração das políticas municipais em prol do turismo? 

Quais as secretarias de governo são envolvidas nesse campo? 
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D – FORMULÁRIO DE PESQUISA: POPULAÇÃO RESIDENTE 

 

 

 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS (DOUTORADO)  
 

Tese: Turismo e Comunidades de Praia: São Miguel do Gostoso no caminho do mar e na 
direção dos ventos 
Objetivo Geral: Compreender as mudanças socioespaciais, políticas e culturais impulsionadas 
pelo turismo em São Miguel do Gostoso e suas repercussões junto às comunidades de praia. 
Doutorando: Marcelo Taveira 
Orientadora: Profa. Dra. Rita de Cássia da Conceição Gomes 
 

Data da entrevista: _____/________________/2014. 
Entrevistador: ___________________________________________________ 
 
I Perfil do Residente 

Localidade da Residência_________________ Tempo de Residência:______ 

Natural de (Cidade/UF): ___________________________________________ 

Sexo: (   ) F    (   ) M 

Faixa Etária: 18 a 29 anos (   ).  30 a 50 anos (   ).  50 a 65 anos (   ).  

   Mais de 65 anos (   ). 

Ocupação: ________________________ Formação: ___________________ 

Ramo de Atividade: Pesca (  ). Agricultura (  ). Setor Público (  ).  Comércio (  ). 

Turismo (   ). Outros: _____________________________________________ 

Quantas pessoas da família atuam no Turismo: _____________________ 

Renda Familiar Mensal (R$): __________ Fonte (s) de Renda: ______/______ 

Líder da Família: Sim (    ) Não (    )     Estado Civil: _____________________ 

Número de pessoas que vivem na residência: _________________________ 

 

II Turismo e Desenvolvimento Local 

2.1 Em vosso ramo de atividade profissional existem ações direcionadas ao 

desenvolvimento do turismo do município?_________________________ 
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2.2 Quais os tipos de turismo que existem atualmente em São Miguel do 

Gostoso? 

2.3 A emancipação política do município trouxe benefícios para São Miguel do 

Gostoso? Quais?______________________________________________ 

2.4 O que o turismo representa para a economia do município?____________ 

2.5 Os turistas que visitam São Miguel do Gostoso vêm em busca de quê? 

_____________________________________________________________ 

2.6 Como (a) Sr. (a) se insere na atividade turística do município?__________ 

2.7 O Sr.(a) aprova o desenvolvimento turístico no município? Por quê? 

_____________________________________________________________ 

2.8 Quais as principais dificuldades encontradas para o desenvolvimento do 

turismo em São Miguel do Gostoso?  

2.9 Quais as principais mudanças percebidas em São Miguel do Gostoso após 

o incremento da atividade turística?_______________________________ 

2.10 Qual a relação da atividade turística com o meio ambiente em São Miguel 

do Gostoso?  

2.11 O turismo tem sido ao longo dos anos uma prioridade da gestão pública 

local? Em quais aspectos?_______________________________________ 

2.12 Qual a marca do turismo de São Miguel do Gostoso? Por quê? 

2.13 Qual o diferencial competitivo do turismo em São Miguel do Gostoso? Por 

quê 

 

III Comunidades de Praia e Identidade Cultural 

3.1 O Sr. (a) faz parte de alguma comunidade? Qual? ___________________ 

3.2 Para o Sr. (a) o que não pode faltar para se viver em comunidade? 

____________________________________________________________ 

3.3 Qual a maior riqueza de vossa comunidade? _______________________ 

3.4 O que é uma comunidade para o Sr. (a)?__________________________ 

3.5 O que o Sr. (a) considera como sendo um luxo para a comunidade? _____ 

3.6 O turismo tem contribuído para a melhoria da qualidade vida da 

comunidade? De que forma? ___________________________________ 
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3.7 Qual o principal desejo da comunidade para se viver melhor? Por 

quê?________________________________________________________ 

3.8 Qual é a identidade cultural das pessoas que moram em São Miguel do 

Gostoso?____________________________________________________ 

3.9 Quais são os momentos em que a comunidade se reúne? Com qual 

finalidade? __________________________________________________ 

3.10 Qual o principal evento/festejo da comunidade? Por quê? 

3.11 O turismo é planejado em conjunto com a comunidade? De que 

maneira?____________________________________________________ 
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E – FORMULÁRIO DE PESQUISA: TURISTAS NACIONAIS 

 

 

 

 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS (DOUTORADO)  
 

Tese: Turismo e Comunidades de Praia: São Miguel do Gostoso no caminho do mar e na 
direção dos ventos 
Objetivo Geral: Compreender as mudanças socioespaciais, políticas e culturais impulsionadas 
pelo turismo em São Miguel do Gostoso e suas repercussões junto às comunidades de praia. 
Doutorando: Marcelo Taveira 
Orientadora: Profa. Dra. Rita de Cássia da Conceição Gomes 
 
 

Data da entrevista: _____/________________/2014. 
Entrevistador: _________________________________________________ 
I Perfil do Turista 

1 Naturalidade: ___________________ 2 Nacionalidade: _________________ 

3 Cidade de Residência_________________ 4 UF: ______ 5 País: _________ 

6 Cidade de Origem:__________________ 7 Destino: ___________________ 

8 Faixa Etária: 18 a 29 anos (   ).              30 a 50 anos (   ).             50 a 65 

anos (   ).   Mais de 65 anos (   ). 

9 Sexo: M (   ).  F (   ).                                    10 Estado Civil: _______________ 

11 Ocupação: ____________________ 12 Formação: ___________________ 

13 Ramo de Atividade: _____________________________________________ 

14 Renda Mensal (R$): ______________________  

15 Como viaja: Sozinho (    ).    Com amigos (    ).   Em família(    ). 

16 Organização da viagem: Particular (     ).         Agência de Viagem (    ).              

Entidades Associativas  (    ).   Outros (   ): _______. 

17 Transporte Utilizado: ___________________________________________ 

18 Meio de Hospedagem Utilizado: __________________________________ 

19 Tempo de Permanência no Destino: ______________________________ 

20 Gasto Médio Diário (R$): _______________________________________ 

21 Motivação da Viagem: __________________________________________ 
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22 Costuma Visitar este Destino: Anualmente (   ). Semestralmente (   ).  

Mensalmente (   ).  Raramente (   ).    Primeira Vez (  ).  

Por quê?_______________________________________________________ 

 

23 Pretende Retornar a este Destino: Sim (   ).    Não (   ).    

Por quê? _____________________________________________________ 

                                      

II Turismo Local 

2.14 Quais atividades realizadas em São Miguel do Gostoso durante vossa 

estada? ________________________________________________ 

 

2.15 Quais os tipos de turismo que podem ser praticados em São Miguel do 

Gostoso?_____________________________________________________ 

2.16 Como o (a) Sr. (a) tomou conhecimento da existência de São Miguel do 

Gostoso? ___________________________________________________ 

2.17 Qual a relação turismo e o meio ambiente presente em São Miguel do 

Gostoso?_____________________________________________________ 

2.18 Quais os principais atrativos turísticos do município? ________________ 

2.19 As comunidades de praia foram visitadas nesta viagem? Quais: 

__________________________Por quê?___________________________ 

2.20 Existem dificuldades para realizar as atividades e passeios turísticos no 

município? Quais? ____________________________________________ 

2.21 Em vossa concepção, o que poderia melhorar em relação ao turismo 

local? _______________________________________________________ 

2.22 Qual é a identidade cultural do município? Por quê? ________________ 

2.23 O Sr. (a) conheceu quais aspectos culturais do 

município?___________________________________________________ 

2.24 Em vossa opinião, qual a marcar turística de São Miguel do 

Gostoso?________________________ Por quê?_____________________ 

2.25 Qual o diferencial competitivo do turismo em São Miguel do Gostoso? 

_____________________Por quê?_______________________________ 
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2.26 A estada no município atendeu vossas expectativas?_________________ 

Por quê? ___________________________________________________ 

2.27 Qual o principal ponto forte e fraco do turismo em São Miguel do 

Gostoso? 

Fraco: __________________________. Por quê? ___________________ 

Forte: ____________________________. Por quê? _________________ 

2.28 De zero a dez, que nota daria ao Destino São Miguel do Gostoso? _____ 

 Por quê?____________________________________________________ 

2.29 Qual a principal recordação que o (a) Sr. (a) leva de São Miguel do 

Gostoso? ____________________ Por quê? _______________________ 
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F – FORMULÁRIO DE PESQUISA: TURISTAS ESTRANGEIROS 
 

 

 

 

 

 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS (DOUTORADO)  
 
Tese: Turismo e Comunidades de Praia: São Miguel do Gostoso no caminho do mar e na 
direção dos ventos 
Objetivo Geral: Compreender as mudanças socioespaciais, políticas e culturais impulsionadas 
pelo turismo em São Miguel do Gostoso e suas repercussões junto às comunidades de praia. 
Doutorando: Marcelo Taveira 
Orientadora: Profa. Dra. Rita de Cássia da Conceição Gomes 

 
Data da entrevista: _____/________________/2014. 
Entrevistador__________________________________________________ 
 
1 Tourist Profile 
 
1 Place of birth: _____________________ 2 Nationality: __________________ 

3 City of residence: ____________________ 4 State: ____________________ 

5 Country: __________________ 6 City of origin: _______________________  

7 Destination: _____________________ 

8 Age: 18 - 29 years (   ).              30 - 50 years (   ).             50 - 65 years (   ).  

   Over 65 years (   ). 

9 Gender: Male (   )  Female (   ) 10 Relationship status: __________________ 

11Occupation:______________________12 Training:____________________ 

13 Business activity: ______________________________________________ 

14 Monthly income (£): ____________________________________________ 

15 How are you traveling: By yourself (    ).  With friends (    ). With family(    ). 

16 Trip organization: Private (     ). Travel agency (    ).              

Associative entities (    ). Other (   ): ______________. 

17 What kind of transportation means are you using? ____________________ 

18 What kind of hosting are you using? _______________________________ 

19 How long do you intend to remain? ________________________________ 
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20 On average, how much money do you spend during your stay? __________ 

21 Trip motivation: ________________________________________________ 

22 How often do you visit this destiny? Annually (   ). Semiannually (   ).  

Monthly (   ).  Rarely (   ).    First time (  ). 

Why? __________________________________________________________ 

23 Do you want to return to this destiny: Yes (   ).    No (   ).    

Why? __________________________________________________________ 

24 What products are you consuming in São Miguel do Gostoso? 

(   ) Gastronomy      (    ) Handcrafts    (   ) Hospitality      (   ) Hosting 

(   ) Vacation Tours. What? _________________________________________ 

(   ) Cultural Activities. What? ________________________________________  

(   ) Driver or Tour Guide Tourism 

(   ) Sports activities. What? _________________________________________ 

(   ) Shopping. Which products? ______________________________________  

(   ) Public Services. What? _________________________________________ 

(   ) Other: _______________________________________________________ 

 
II Local Tourism 

2.30 What activities did you hold during your stay in São Miguel do Gostoso? 

_______________________________________________________________ 

b) What kind of tourism can be practiced in São Miguel do Gostoso? 

_______________________________________________________________ 

c) How did you know São Miguel do Gostoso? 

_______________________________________________________________ 

d) What is the relation between tourism and the environment in São Miguel do 

Gostoso? 

_______________________________________________________________ 

e) What are the main tourist attractions in this city? 

_______________________________________________________________ 

f) Have the local communities been visited on this trip? ___________________ 
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What? _________________________Why? ___________________________ 

g) Are there difficulties in carrying out the activities and sightseeing in the city? 

What? ________________________________________________________ 

h) In your point of view, what could be improved in relation to the local tourism? 

_______________________________________________________________ 

i) What is the cultural identity of the city? Why? 

_______________________________________________________________ 

j) What cultural aspects of the city have you go to know? 

_______________________________________________________________ 

k) In your opinion, what would be the essence of São Miguel do Gostoso? 

_______________________________________________________________ 

l) What is the competitive advantage of tourism in São Miguel do Gostoso? 

_______________________________________________________________

__ 

m) The stay in the city  did meet  your expectations? _____________________  

Why? __________________________________________________________ 

n) What is the main strengths and weaknesses of tourism in São Miguel do 

Gostoso? 

Weaknesses: _________________________. Why? __________________ 

Strengths: ______________________ Why? _______________________ 

o) From zero to ten, how would you score to São Miguel do Gostoso? Why? 

_______________________________________________________________ 

p) What is the main memory that  do you take of São Miguel do 

Gostoso?_________________________Why?__________________________ 
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Lá no meu sertão plantei 
Sementes de mar 
Grãos de navegar 
Partir 
Só de imaginar, eu vi 
Água de aguardar 
Onda a me levar 
E eu quase fui feliz 

Mas nos longes onde andei 
Nada de achar 
Mar que semeei, perdi 
A flor do sertão caiu 
Pedra de plantar 
Rosa que não há 
Não dá 
Não dói, nem diz 

E o mar ficou lá no sertão 
E o meu sertão em nenhum lugar 
Como o amor que eu nunca encontrei 
Mas existe em mim 

Mas nos longes onde andei 
Nada de achar 
Mar que semeei, perdi 
A flor do sertão caiu 
Pedra de plantar 
Rosa que não há 
Não dá 
Não dói, nem diz 

E o mar ficou lá no sertão 
E o meu sertão em nenhum lugar 
Como o amor que eu nunca encontrei 
Mas existe em mim 

 

Grão de Mar: Márcio Arantes de Chico César 
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I – LEI Nº 6.452 DE 16 DE JULHO DE 1993: CRIAÇÃO DO MUNICÍPIO 
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II – LEI Nº 7.938 DE 04 DE MAIO DE 2001: NOVA DEMONOMINAÇÃO DO 
MUNICÍPIO 
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III – DECLARAÇÃO OFICIAL DA AEGOSTOSO: COMTUR 
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IV – NOTA DA AEGOSTOSO: OBRAS DE INFRAESTRUTURA 
 

 

 


