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RESUMO 

O uso dos mercados públicos como parte do equipamento turístico é uma tendência 

que pode ser cada vez mais percebida dentro dos destinos nacionais e internacionais. 

Na cidade de Natal - RN, o Mercado Público da Redinha se destaca por seu ao seu 

potencial cultural, econômico e democrático, mas que ainda assim não possui fluxo 

considerável de turistas. Partindo desse ponto, o presente trabalho teve como objetivo 

principal analisar a interface entre cultura e turismo aos olhos dos comerciantes do 

Mercado da Redinha - Natal-RN. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, do tipo 

descritivo-exploratória, tendo como sujeitos da pesquisa os comerciantes do Mercado 

Público da Redinha. A metodologia utilizada para contextualizar o mercado foi a de 

revisão bibliográfica. Para identificar o olhar dos comerciantes sobre o passado, 

presente e futuro do Mercado Público da Redinha, o método utilizado foi o das 

entrevistas semiestruturadas. Os resultados obtidos demonstram a visão dos 

comerciantes sobre a história do mercado, apontando como principais dificuldades 

enfrentadas a falta de manutenção do espaço e o abandono por parte do poder 

público; a falta de qualificação como fator que poderá impedir o espaço de se 

consolidar no turismo; e a expectativa de maior participação nas tomadas de decisão 

sobre o futuro do mercado. 

 

Palavras-chave: Turismo; Mercado da Redinha; Turismo Gastronômico; Natal-RN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

The use of public markets as part of touristic equipment is a trend that can be 

increasingly perceived within national and international destinations. In the city of Natal 

- RN, the Public Market of Redinha (Mercado Público Da Redinha) stands out for its 

high cultural, economic and democratic potential, but still does not have a considerable 

flow of tourists. Starting from this point, the present work had as its main objective to 

analyze the interface between culture and tourism for the merchants of Redinha Market 

- Natal-RN (Mercado da Redinha). It is a qualitative research, of the descriptive-

exploratory type, having as research subjects the merchants of the Public Market of 

Redinha. The methodology used to contextualize the market was the literature review. 

In order to identify the trader’s view of the past, present and future of the Public Market 

of Redinha, the method used was semi-structured interviews. The results obtained 

demonstrate the traders' view on the history of the market, pointing out as main 

difficulties faced the lack of space maintenance and the abandonment by the public 

management; the lack of qualification as a factor that could impede the space from 

consolidating in tourism; and also the expectation of greater participation in decision-

making on the future of the market. 

 

Keywords: Tourism; Redinha Market; Gastronomic Tourism; Natal-RN. 
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1. INTRODUÇÃO 

No Brasil, o turismo cultural e de lazer apresenta grande diversidade de 

equipamentos, entre eles estão os museus, parques, centros de artesanato, prédios 

históricos, centros culturais, entre outros, que são apresentados ao público turístico 

em suas variadas formas, de modo a expressar elementos da cultural local. Cada 

equipamento pode destacar uma característica ou particularidade do destino, 

garantindo que cada nova opção de lazer e entretenimento, ainda que partes do 

mesmo segmento, seja vista aos olhos do turista como um elemento único a ser 

visitado. 

Entre esses espaços, existem aqueles que são capazes de expressar forte e 

genuinamente a identidade local, integrando cultura, história e gastronomia, por 

exemplo. Dessa integração pode-se perceber a atuação dos mercados públicos, que 

a cada dia ganham maior destaque no meio turístico, por serem capazes de promover 

não apenas um acesso às particularidades locais, como também integrar o turista à 

localidade através das interações com os moradores, suas práticas e produtos 

consumidos cotidianamente, ao visitarem comércios instalados em ambiente 

agrupado.  

Assim, os mercados populares se apresentam como potencial turístico 
no tocante a reunião de vários aspectos culturais que dão ao visitante, 
a possibilidade de conhecer a cultura local de forma presencial, 
vivenciando a singularidade de cada aspecto. Nesse ponto, a 
gastronomia se apresenta como marca da identidade local a partir da 
representação e da degustação dos sabores e cheiros da região. 
(BRANDÃO; FILHO, 2012, p. 01-02) 

 

Como exemplos de mercados internacionais de grande porte pode-se apontar 

o Grande Bazar - Istambul, Turquia, que possui mais de 60 ruas e 5 mil lojas, sendo 

um dos maiores e mais antigos mercados do mundo, atraindo assim turistas de todas 

as regiões; o Mercat La Boqueria - Barcelona, Espanha, que é o principal mercado de 

Barcelona e também o mais antigo, nele é possível encontrar diversas iguarias locais 

e até bancas com produtos voltados diretamente ao público turístico; e ainda o 

Chelsea Market - Nova Iorque, EUA, que é um mercado gastronômico que reúne 

diferentes restaurantes com culinária de diferentes países, sendo uma clara opção 

para aqueles que querem conhecer o mundo através da culinária em um só lugar. 

Essa característica transformou o lugar como um ponto consolidado de visitação tanto 

de turistas, quanto dos moradores. Em observação desses mercados, bem como de 
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vários outros ao redor do mundo, percebe-se evidente a tendência da utilização da 

sua utilização como parte dos equipamentos turísticos de uma localidade.  

E tal tendência já podemos identificar na oferta turística brasileira. Há uma série 

de mercados que se destacam no cenário turístico, como o Mercado Central de Belo 

Horizonte-MG que é composto por diversos itens marcantes da cultura mineira, o 

Mercado Público - Porto Alegre-SC que é patrimônio histórico e cultural de Porto 

Alegre, o Mercado Ver-o-Peso - Belém-PA que é um dos mercados públicos mais 

antigos do Brasil e o Mercado Municipal de São Paulo - sendo um dos edifícios mais 

tradicionais da capital paulista. 

Na cidade do Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, o turismo de sol 

e praia sempre obteve grande destaque, tanto nos debates acadêmicos (visto elevado 

número de pesquisas que versam sobre o tema), quanto nas ações dos gestores de 

turismo, centralizando muitas vezes a atenção e os recursos da cidade para 

desenvolver, quase que exclusivamente, esse segmento específico. Essa atenção 

entra em maior evidência ao observar o atual cenário da disposição da oferta turística 

da cidade. Percebe-se a partir disso um certo contraste com o investimento por 

exemplo no potencial turismo histórico-cultural, com destaque aqui para o turismo 

gastronômico, entre outras classificações mais voltadas à identidade, memória e 

cultura local – são ainda pouco exploradas. 

Entre os elementos histórico-artístico-culturais, Natal possui três mercados 

públicos que podem ser incluídos em roteirização turística, garantindo assim maior 

variedade e diversificação na oferta de elementos que agregam à experiência do 

visitante e ao mesmo tempo relativizam a temática sol e mar. Esses mercados são o 

Mercado Público do Peixe, também conhecido como Mercado das Rocas, que 

localiza-se no bairro das Rocas, e que oferece variedade de peixes entre outros frutos 

do mar; o Mercado Cultural de Petrópolis, localizado no bairro de Petrópolis, outorgado 

como Patrimônio Cultural Municipal, que conta com venda de artesanato, sebos, 

estúdios, escolas de arte, antiquários, lojas, bares e restaurantes variados; e o 

Mercado da Redinha (Figura 01), que localiza-se na Praia da Redinha e que possui 

uma variedade de produtos comercializados, além de atrativos culturais com música 

ao vivo e espaço para alimentação. 

Figura 01 - O mercado da redinha visto de fora 
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Fonte: Tribuna do Norte (2022) 

 

Dada a situação atual do Mercado da Redinha com sua recente demolição para 

a construção de um novo (Figura 02), como parte das obras do Complexo Turístico da 

Praia da Redinha, o presente texto terá como foco especificamente o Mercado Público 

da Redinha, que pertence à gestão municipal e conta com uma estrutura simples, 

possuindo, até sua demolição total de 15 boxes. O Mercado da Redinha contava com 

uma variedade de produtos comercializados, além de atrativos culturais como música 

ao vivo e espaço para alimentação, sendo berço do tradicional prato “Ginga com 

Tapioca”, elemento da culinária local que desde o ano de 2019 é considerado 

patrimônio imaterial do estado do Rio Grande do Norte. 

Figura 02 - Obras iniciadas após demolição do Mercado da Redinha 

 
Fonte: Acervo próprio (2022) 

 

Partindo desse potencial histórico e turístico que os mercados públicos têm, o 

presente trabalho levanta a pergunta problema: Quais as condições de interface entre 

cultura e Turismo para pensar o Mercado da Redinha? 

Desse modo, temos como objetivo geral: - Analisar a interface entre cultura e 

turismo aos olhos dos comerciantes do Mercado da Redinha - Natal-RN. Para garantir 

tal alcance, dispõe-se dos seguintes objetivos específicos: - Contextualizar 

historicamente o mercado público da Redinha; - Apresentar os aspectos culturais do 
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Mercado da Redinha à luz dos seus comerciantes; e entender as inquietações e 

aspirações dos comerciantes diante do turismo. 

 A motivação principal para sustentar o presente trabalho é o fato de o mercado 

estar localizado em uma capital turística, cercado de uma paisagem natural 

privilegiada e ainda assim estar em estado de subutilização para o turismo na cidade. 

Assim sendo, analisar a história e a situação atual do mercado sob a lente dos seus 

comerciantes pode ajudar a entender os principais impedimentos, implicações, 

aspirações e cenários futuros desejados por aqueles que fazem o Mercado. Esse 

trabalho pode apoiar no planejamento do espaço de algum modo, considerando que 

seu resultado será devolvido aos participantes e enviado aos gestores públicos 

municipais. Ou seja, para além de acadêmico, o presente trabalho poderá ser 

consultado para fins de planejamento turístico municipal. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 CULTURA 

A cultura é um objeto de estudo da antropologia, que pode ser descrita como a 

expressão de um povo, construída através do tempo. Essa expressão inclui uma série 

de costumes, crenças, conhecimentos, entre outros elementos que o homem 

construiu e atribuiu um significado (Velho e Viveiros de Castro,1978). Por causa 

dessas construções, a cultura torna-se um grande influenciador sobre a forma como 

um indivíduo se apresenta à sociedade e enxerga as relações humanas. 

A cultura não é apenas um fator determinante da construção do ser individual, 

mas também é uma força modificadora da paisagem natural. Desta forma, a 

arquitetura das casas, o traçado das avenidas, os estilos das igrejas locais e até 

mesmo os modelos dos mercados públicos, trazem consigo uma identidade 

construída sob a interferência da cultura. Neste sentido, “A sociedade não pertence 

ao domínio da natureza: o que há nela de natureza é repensado e reestruturado pela 

cultura” (CLAVAL, 1984, p. 223). 

Dessa forma, a cultura sofre influência do homem assim como é influenciada 

por ele, e como também é diretamente afetada por outras culturas, deste modo pode-

se dizer que a cultura não é estática. Segundo Marujo (2014, p. 02) “A cultura é uma 

construção histórica e está relacionada com todos os aspectos da vida social. 
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Nenhuma cultura existe em estado puro, idêntica a si própria. Todas as culturas 

sofrem influências internas e externas”.  

Estudar a cultura é então uma forma de trazer sentido às ações costumeiras do 

dia a dia, assim como dito por Santos (1994, p. 08) no seguinte trecho “Cada realidade 

cultural tem sua lógica interna, a qual devemos procurar conhecer para que façam 

sentido as suas práticas, costumes, concepções e as transformações pelas quais 

estas passam.” 

A cultura é um objeto valorizador de um lugar, onde através dela é possível 

identificar as tradições, identidades, tornando-se desta forma por si só um diferencial 

competitivo dentro do turismo. Assume-se a premissa de que valorizar o contato do 

turista com elementos culturais acaba por se tornar uma vantagem dos roteiros com 

viés cultural em relação ou complementação ao turismo de sol e mar (por exemplo), 

levando em consideração que as atividades que buscam uma aproximação à uma 

cultural local tende a depender menos das interferências causadas pelo clima, e 

podem ajudar os destinos mais sazonais (ligados às estações do ano) a estabilizarem 

o seu fluxo turístico. 

 

2.2 TURISMO CULTURAL 

Segundo o Ministério do Turismo, "O que define o Turismo Cultural é a 

motivação da viagem em torno de temas da cultura”. O turismo cultural é então um 

grande aliado ao processo do desenvolvimento dos destinos turísticos, tendo em vista 

que os elementos culturais quando bem utilizados para a valorização do lugar resulta 

em um desenvolvimento, tanto social, quanto econômico, desde que seja feito de 

modo a diminuir os impactos negativos que o turismo pode gerar. Para isto, é 

necessário que a gestão compreenda a importância desses elementos como citam 

Bahl e Camilo (2017): 

É de grande importância que se obtenha a consciência de que o 
patrimônio cultural é um fator de desenvolvimento para a sociedade, 
sendo necessária uma gestão adequada para que os espaços 
culturais sejam usados de maneira a beneficiar uma comunidade 
receptora. (BAHL; CAMILO, 2017, p. 07) 

 

O turismo deve seguir a ideia de valorização e respeito pelos elementos 

culturais, com o cuidado para que não transforme esses elementos em um produto 

apenas para ser consumido (sem alma), revelando-se apenas como um atrativo 

descontextualizado. Deve servir como instrumento de autoestima dos residentes, 
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apoiar políticas de patrimonialização, entre outras possibilidades. Esta ideia pode ser 

percebida   pelos autores, p. 07) no seguinte trecho: "O uso turístico deve sempre 

atuar no sentido do fortalecimento das culturas o que não descarta usá-lo também 

como estratégia de preservação do patrimônio histórico-cultural em função da 

promoção do seu valor econômico”. 

Após mensurar a importância do turismo cultural para as atividades turísticas 

em si, faz-se necessário criação de uma tipologia que classifica os diferentes 

segmentos de turismo cultural, a fim de que seja possível a criação de estratégias 

específicas, cada vez mais em acordo com a motivação dos diferentes tipos de 

turismo. O Ministério do Turismo (2010) então classificou que os tipos de turismo 

cultural são o turismo cívico, turismo religioso, turismo místico e esotérico, turismo 

étnico, turismo cinematográfico, turismo arqueológico, enoturismo, turismo ferroviário 

e o turismo gastronômico. 

A Gastronomia, embora muitas vezes seja apresentada amplamente 

relacionada à execução de técnicas culinárias refinadas e ligadas a práticas da 

nobreza, os autores Castro; Maciel; Maciel (2016) comentam que esta é uma visão 

limitadora da gastronomia e que precisa ser deixada de lado. Assim é possível 

compreender que a gastronomia engloba a utilização das técnicas simples, com o 

aproveitamento de ingredientes economicamente mais acessíveis, como também as 

técnicas consideradas sofisticadas e de alto padrão. Podemos ver a defesa desta ideia 

no seguinte trecho dos autores:   

Se pensarmos em gastronomia enquanto um fenômeno ligado ao 
prazer decorrente do ato alimentar, ela se estende a todos os grupos 
e classes sociais independente de sua situação social. Relativizar a 
gastronomia implica assim em vê-la enquanto fenômeno envolvente 
que traz em si diferenciações e particularidades, mas que se manifesta 
na ampla sociedade contemporânea. (CASTRO; MACIEL; MACIEL, 
2016, p. 21) 

 

Conforme abordado por Custódio e Henrique (2010) quando citam a análise de 

Quan e Wang (2004), pode-se perceber que turismo gastronômico ocorre quando a 

motivação essencial do turista é de ter uma experiência culinária que seja capaz de o 

fazer conhecer ou se aproximar de uma cultura em seu destino, é a chamada 

motivação primária, mas, e para além disso, a ideia de que todo turista independente 

de sua motivação precisa se alimentar, automaticamente nos leva à reflexão de que 

a o turismo gastronômico ocorre mesmo que por muitas vezes de maneira involuntária, 
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é que o chamado de motivação secundária, sendo assim nota-se a gastronomia como 

uma grande e importante parte do fenômeno do turismo. 

Pode-se perceber ainda mais o impacto que a gastronomia tem para o turismo 

ao refletir no quanto a culinária compõe a identidade do local, identidade essa tão 

relacionada que é possível que se construa uma correlação entre lugar e alimento, 

sendo automático pensar em uma região ao falar de uma comida específica, ou o 

contrário. Essa construção de identidade ao mesmo tempo que destaca um povo, ela 

também é capaz de o descrever, ao simplesmente analisar o padrão dos ingredientes 

e como eles são consumidos. É possível também entender as relações que foram 

responsáveis por esta construção. A gastronomia é então responsável, não apenas 

por apresentar novos sabores aos turistas, mas também por contar uma história assim 

como descrevem Gândara; Gimenes; Mascarenhas (2009): 

Assim, justamente por revelar questões políticas, étnicas, éticas, 
religiosas, de estrutura econômica, cultural ou mesmo do nível de 
desenvolvimento agrário da comunidade que produz e consome 
determinados pratos, a alimentação constitui um importante elemento 
identitário, um ponto de conexão e conhecimento sobre um 
determinado grupo social. (GÂNDARA; GIMENES; MASCARENHAS, 
2009, p. 181) 

 

Por ser esse elemento único e de valor cultural, a gastronomia é um diferencial 

competitivo dentro dos destinos, e um espaço que é exemplo de ambiente tradicional 

em que há uma valorização da culinária local é o mercado público. 

 

2.3 MERCADOS PÚBLICOS – INFRAESTRUTURA E TENDÊNCIAS 

Os mercados públicos surgiram da necessidade da existência de ambientes 

cobertos para a comercialização de produtos. Antes disso o modelo mais comum de 

oferta se assemelha a ideia de feira livre, modelo de comércio onde pode não possuir 

um local fixo, e parte das vezes sendo composto por despadronizadas bancas e em 

local aberto, não sendo possível garantir maior fluxo de pessoas organizadamente, a 

higiênica e padronizada oferta de produtos, e proteção das ações do clima (chuva, 

sol, frio, calor...). A existência dos mercados públicos possibilita aos comerciantes a 

terem um espaço concentrado para a venda de seus produtos – a estrutura 

normalmente se divide em boxes fixos.  

O modelo de comércio dos mercados apoiou historicamente o desenvolvimento 

das cidades nas quais ele se instala e abastece. Esse desenvolvimento, que também 
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inclui o aumento da população nos arredores, aumenta a necessidade da criação de 

novos modelos de abastecimento para atender aos novos números populacionais, 

resultando na criação de modelos de comércio ainda mais modernos. 

Pintaudi (2006) defende que uma vez que se há novas formas para 

comercialização de produtos que mais se adequam às ações da modernidade, os 

mercados públicos passam por uma ressignificação, sendo vistos a partir de então 

como ambientes de expressão de uma cultura e identidade local. Caso não consigam 

ser vistos desta maneira pela sociedade eles tendem a deixar de existir. Entende-se 

que para resistir às metamorfoses do tempo, os mercados são vistos agora pela 

importância que representam e não só mais pela possibilidade de comércio. Essa ideia 

que as mudanças sofridas trazem aos mercados um processo de ressignificação 

também é defendida pelos autores Brandão e Lucena Filho (2012) no seguinte trecho:  

Essa mudança cria uma ruptura de costumes e transforma os 
mercados em lugares que foram apropriados por seus usuários, que 
passaram a olhar o lugar de uma forma mais tradicional, estando 
ligado à identidade do lugar. (BRANDÃO; LUCENA FILHO, 2012, p. 
05) 

 

Alguns mercados públicos então passam por novos processos em que se cria 

uma tendência a inclusão de ambientes destinados ao consumo de alimentos, seja 

ele o formato de praças de alimentação ou com os quiosques/restaurantes, e ainda, a 

inclusão de apresentações culturais dentro dos mercados, transformando o ambiente 

que, inicialmente servia apenas para comercializar produtos, passa a ser espaços de 

convivência, onde as trocas transcendem o material.  

Sendo assim, levando em consideração que todo lugar possui atratividade 

turística como afirma Cruz (2006, p.339) em sua seguinte fala “[...]todos os lugares 

são potencialmente turísticos já que a atratividade turística dos lugares é uma 

construção cultural e histórica.” Espera-se que espaços como os antigos mercados 

públicos também sejam considerados no processo de planejamento turístico da 

cidade para melhor aproveitamento dos elementos da localidade, e 

consequentemente maior pluralidade na oferta turística. 

 

 

3. METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, do tipo descritivo-exploratória, tendo 

como sujeitos da pesquisa os comerciantes do Mercado Público da Redinha. 
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Para que seja possível descrever a história do mercado, foi realizada uma 

pesquisa bibliográfica que, segundo Gil (2007), dedica-se ao levantamento do 

conhecimento preexistente sobre o conteúdo. As fontes de pesquisa, segundo Gil 

(2007) podem ser livros, fontes periódicas, e impressos diversos. Assim, a partir desta 

análise foi possível uma compreensão dos acontecimentos de maneira mais ampla. 

Buscando identificar o olhar dos comerciantes sobre o passado, presente e 

futuro do Mercado Público da Redinha, o método utilizado foi o das entrevistas 

semiestruturadas, que é um método que envolve a elaboração de um direcionamento 

através de perguntas abertas, por meio do qual é possível direcionar o entrevistado 

ao mesmo tempo que o deixa livre para fazer as suas próprias considerações. Este 

método é necessário para conhecer a relação dos comerciantes frente a gastronomia 

e o turismo, entender como os comerciantes estão lidando com as mudanças sofridas 

e ainda conhecer as expectativas para a atuação no novo mercado. 

A entrevista foi dividida em três sessões, onde a primeira busca conhecer a 

história dos comerciantes com o mercado da Redinha; a segunda seção busca 

apresentar a visão dos comerciantes sobre o mercado em si e sobre a ação do poder 

público no mercado; e a terceira busca conhecer as expectativas e sugestões dos 

comerciantes quanto ao uso do mercado para o turismo. 

A principal dificuldade encontrada foi localizar os comerciantes, visto que desde 

a demolição do mercado cada um deles seguiu o próprio caminho, não estando eles 

agrupados em um só ambiente. Para contornar a dificuldade foi aplicada a 

metodologia de bola de neve; Segundo Carvalho e Fernandes (2000) ela é utilizada 

quando há necessidade de aproximação a um grupo de difícil acesso - um primeiro 

participante indica como encontrar um novo participante para assim coletar a amostra 

necessária, e assim por diante. 

As entrevistas foram realizadas com oito representantes dos 15 boxes do 

mercado, entre os dias 21 e 30 de junho de 2022, parcialmente presencial e uma outra 

parte através de ligações para os comerciantes. Para manter a privacidade dos 

entrevistados neste relato, os nomes dos entrevistados foram substituídos por C1, C2, 

C3, C4, C5, C6, C7 e C8. 

 

4. RESULTADOS 

4.1 O MERCADO DA REDINHA E SUA HISTÓRIA  
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O Mercado Público da Redinha, situado no bairro litorâneo que leva o mesmo 

nome – Redinha – ou praia da Redinha. O nome do lugar é indicado por Lima; Moreira; 

Cabral; Silva e Mesquita (2016) como sendo o nome de uma vila de Portugal. O 

mercado foi fundado no ano de 1949, sendo edificado em povoamento historicamente 

ligado à colônia de pescadores. Desde então o Mercado tem sido palco da história do 

atual bairro da Redinha, do lazer de populares da cidade de Natal e de tímida presença 

turística. Foi no Mercado da Redinha que o prato da “Ginga com Tapioca” (Figura 03) 

se originou, e é lá que tem sido comercializado e atraindo grupos de moradores e 

turistas que vivem ou visitam a cidade de Natal. 

O Mercado Público foi fundado em 1949 às margens do Rio Potengi, no 
Bairro da Redinha, que fica a 2 km do centro de Natal-RN, na zona norte 
da capital potiguar. Tem seu limite ao norte com o município de 
Extremoz, ao sul com as salinas, ao leste com o Oceano Atlântico e o 
Rio Potengi e a oeste com os bairros do Potengi e Pajuçara. [...] O 
Mercado é um prédio de estrutura simples e antiga onde se 
comercializam peixes crus, assim como petiscos de peixe prontos para 
o consumo, e a tradicional ginga com tapioca. (LIMA; MOREIRA; 
CABRAL; SILVA e MESQUITA, 2016, v.4, p. 47) 

 

FIGURA 03 – foto de ginga com tapioca 

 
Fonte: G1 (2021) 

 

O Mercado da Redinha pode ser um grande elemento agregador ao turismo da 

cidade por ser um lugar que se encaixa em roteiros de sol e mar, mas aliado ao turismo 

cultural, dada a gastronomia tradicional que lá é ofertada e que faz parte da história 

da cidade. Se insere em possibilidades de roteiros do turismo de sol e mar, por sua 

localização privilegiada estando o mercado de frente a orla natalense, compondo uma 

paisagem privilegiada (Figura 04) envolvendo o estuário do Rio Potengi, a Ponte 

Newton Navarro, a imagem do porto e da região histórica da Ribeira, além da suntuosa 

primeira grande construção potiguar – Fortaleza dos Reis Magos. 
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Figura 04: Paisagem da redinha aérea 

 
Fonte: Tribuna do Norte (2015) 

 

 Na distribuição do antigo Mercado notava-se uma estrutura simples e já com 

diversos problemas estruturantes e de segurança alimentar, contando com 15 boxes 

dispostos em um layout em formato de armazém. Cada um dos boxes foi cedido aos 

permissionários sob a condição de não poder ser vendido, então para ter uma 

continuidade no negócio seria necessário passar o espaço de geração em geração. 

Embora as entrevistas apontem que houve sim casos em que a venda do espaço, 

como podemos perceber na seguinte transcrição: 

Lá o prédio é da prefeitura, só que os comerciantes lá são muito antigos. 
Minha avó tinha o dela, conseguiu um para minha mãe, e suas duas 
irmãs, minhas duas tias. O da minha avó passou para minha mãe e o 
da minha mãe para mim. Tem que ser assim, de geração para geração 
porque não pode ser vendido. Por que você pode dizer assim “ah, mas 
não houve casos de venda?” Houve sim, já houve pessoas que 
venderam, é aquela história do jeitinho brasileiro. Mas ainda tem 
aquelas pessoas que por tradição dizem “minha avó passou pra minha 
mãe e agora passou pra mim e assim eu vou passar” Tem pessoas lá 
que ainda são bem antigas, e que mantém a tradição assim, e sempre 
é assim. (C1, 2022) 

 

As mudanças percebidas no mercado foram sobre o tipo de produtos 

comercializados no seu interior. Inicialmente comercializava-se cortes de carne, 

peixes crus, cocos, entre outros produtos da área de alimentação, mas que não eram 

vendidos prontos para serem consumidos. Nas últimas décadas o espaço interno do 

mercado ficou reservado apenas para a venda dos alimentos prontos para o consumo, 

pois os boxes assumiram o formato de bar/restaurante. 

Sobre a infraestrutura, chegou-se ao consenso entre os entrevistados de que 

as obras eram realizadas apenas de caráter reparatório. Troca de pisos, mudanças 
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de pedras de bancadas e restaurações nas paredes foram os mais citados durante a 

entrevista. A obra mais recente mencionada foi realizada há cerca de seis anos pela 

necessidade de melhor apresentação do mercado para os visitantes que seriam 

esperados na realização de um evento (o qual será citado mais à frente). Nessa obra 

foi destacado como maior ganho para o mercado a reforma dos banheiros, que já 

estavam em condições precárias, e a recuperação do telhado, pois durante o período 

de chuvas o excesso de goteiras no teto fazia com que quantidade considerável de 

água entrasse nas áreas que eram destinadas aos visitantes e para produção de 

alimentos. 

O Mercado da Redinha teve então sua demolição iniciada em abril de 2022 

como parte das obras de reestruturação da orla da Redinha, para a construção do 

novo Complexo Turístico da Redinha, com previsão de duração de 18 meses de obras. 

O projeto do novo mercado conta com novos 33 boxes e 7 restaurantes. As obras 

foram realizadas dadas as condições estruturais do mercado e sob a justificativa de 

ser uma opção de lazer e ainda incluir o mercado e o seu entorno no roteiro turístico 

da cidade. Não há nenhuma informação publicada que indique que o projeto chegou 

a ser discutido com os populares. 

 

4.2 O OLHAR DOS COMERCIANTES – CULTURA E TURISMO 

Quando foi abordada sobre a importância do mercado para a cultura da cidade 

de Natal, os comerciantes declararam que o mercado é o local que originou o prato 

mais famoso da cidade, e que ainda representa uma opção de lazer tradicional dos 

natalenses, principalmente moradores do bairro da Redinha e da região norte da 

cidade. Os comerciantes citam a “Ginga com Tapioca” com orgulho de fazer parte 

dessa história. 

Ave Maria! Eu acho que aqui é onde começa toda a história cultural da 
Redinha. Hoje já foi assinado aquele documento que a Ginga com 
Tapioca é patrimônio cultural e imaterial, então é uma coisa que a gente 
até agradece a quem teve essa grande ideia de olhar para nós aqui da 
Redinha. (C6, 2022) 

 

Todos os comerciantes citaram a realização do Festival da Ginga como sendo 

a única ação do poder público que resultou em grande movimentação de turistas no 

mercado. O festival organizado pela Prefeitura do Natal teve sua primeira edição no 

ano de 2016 e se tornou anual, contando com 4 edições até a presente data. Durante 

o festival havia publicações em sites e reportagens televisivas como parte das ações 
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de divulgação do evento. Entre as atividades propostas pelo evento, um concurso 

incentivando a criação de novos pratos partindo da receita tradicional da ginga com 

tapioca garantia ao vencedor uma premiação, certificado e um troféu para os mais 

bem avaliados por uma comissão de jurados. Apenas o C4 demonstrou uma 

insatisfação com a proposta do concurso alegando descaracterizar o prato típico. O 

evento ainda contava com uma programação de música ao vivo em todas as suas 

edições.  

Eles vinham e pediam pra a gente inovar no prato. Falando que era pra 
fazer a partir da Ginga com Tapioca, mas pra apresentar de outro jeito. 
Quer dizer, não era tão bom assim. O que é tradição é a nossa ginga, 
servida com tapioquinha. Era isso que eles deveriam querer que a gente 
mostrasse. (C4, 2022) 

 

Por parte dos comerciantes era contratado comumente uma banda de pagode, 

os permissionários se reuniam para pagar a atração e como resultado havia o maior 

fluxo de clientes toda a semana. O espaço interno era completamente preenchido 

pelas mesas dos bares, pelos visitantes e por muita dança. Diferentemente do público 

do festival anteriormente citado, o público da programação de pagode eram os 

moradores das proximidades e não os turistas. 

A utilização de eventos para movimentar espaços promovendo aumento no fluxo de 

pessoas é uma tendência que pode ser vista em diversos segmentos, e o turismo é um deles. 

Essa utilização tem ganhado destaque por ser uma estratégia com bons resultados quase que 

imediatos, funcionando tanto para atrair pessoas no momento da execução do evento, quanto 

para divulgar o lugar/espaço. Os eventos são ainda uma alternativa de lazer para a 

comunidade/cidade que ele acontece, tendo também uma importância social em sua 

realização. Por esta razão pode-se entender a contribuição dos eventos como é possível 

utilizá-los para agregar valor ao local de sua realização. 

Em relação à participação dos comerciantes nas decisões tomadas a respeito 

do mercado público, fica clara a ideia de que acreditam não ter participação alguma. 

Os comerciantes, também chamados de permissionários, indicam que durante as 

visitas os representantes sempre deixam claro que aquele lugar não os pertencia, e 

que eles apenas possuem autorização para estar ali, não cabendo então deixar em 

suas mãos as decisões a respeito do mercado. 

Nada que era feito era decidido com agente, tudo isso do projeto, tudo 
que era decidido, era tudo por conta deles. A gente era apenas 
permissionário, era o que eles alegavam, que aquilo ali não era nosso. 
Então a gente tinha que cumprir a ordem. Era sempre da forma deles. 
(C3, 2022) 
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O descontentamento dos entrevistados fica ainda mais claro ao mencionarem 

como se deu o processo anterior à demolição. Segundo entrevistados, eles muito 

ouviam sobre, mas apenas dez dias antes da demolição houve uma reunião para 

informar a necessidade da desocupação. Neste período muitos deles já haviam feito 

compras de suprimentos que não puderam ser utilizados devido a ordem de deixarem 

o mercado.  

Ainda sobre o mesmo período, os comerciantes citam vários pedidos de 

realocação em pontos próximos, essas sugestões chegaram aos representantes da 

prefeitura, mas não foram atendidas. Foi concedido então aos comerciantes um auxílio 

no valor de mil e duzentos reais. Alguns conseguiram alugar um ponto próximo ao 

mercado para continuar suas atividades comerciais utilizando o valor do auxílio, mas 

existem aqueles que não conseguiram se estabelecer em um novo ponto de comércio 

e atualmente utilizam o benefício para ajudar a custear suas despesas domésticas 

mensais. Reconhece-se então que as medidas tomadas pelo poder público vão de 

encontro às ideias de valorização e respeito à cultura, visto que os maiores envolvidos 

não tiveram suas solicitações consideradas no momento do planejamento das ações. 

Ressalta-se então a importância de se ter um planejamento transparente e 

participativo, envolvendo os diversos sujeitos e não apenas o setor público. Os 

permissionários, a comunidade e até mesmo os clientes, turistas e o trade turístico devem 

estar envolvidos e ter suas opiniões consideradas no processo de planejamento para assim 

poder garantir um processo mais arrojado, coerente com as necessidades dos envolvidos e 

de fato um projeto que esteja claro quem são os principais interessados/favorecidos. 

Apenas o C4 mencionou que em um dos dias que os comerciantes receberam 

uma visita de um dos responsáveis pelo mercado, e nesta visita foi indicada a 

necessidade da criação de uma comissão que faria o acompanhamento das obras e 

das decisões de maneira mais próxima. Apesar deste pedido, não houve mobilização 

para a criação da comissão. Segundo C4 foi pelo fato de os permissionários não 

possuírem conhecimento técnico para lidar com esta representação, e por não 

poderem deixar seus espaços, perdendo a renda conseguiriam trabalhando, para se 

deslocarem para uma reunião. 

Quando teve a reunião no mercado, o senhor responsável pelo 
mercado pediu para a gente formar uma comissão para ficar à frente de 
tudo. O que aconteceu? Todo mundo com medo de ter que ficar saindo 
daqui sem dinheiro, porque nós todos sobrevivemos daquilo ali, 
ninguém tem outro meio de renda, então não foi criada essa comissão. 
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Isso é uma das coisas que eu estou vendo hoje que está errada, porque 
a gente fica à toa lá. Falaram que o mercado ficaria pronto em um ano 
e seis meses, já vamos fazer três meses que o mercado foi abaixo e 
nós não sabemos de nada, quer dizer, nós fomos um pouco 
responsáveis em está sem conhecimento de nada que vai acontecer 
com a gente. (C4, 2022) 

 

A expectativa dos comerciantes para a manutenção do valor cultural 

empregado àquele local após o retorno das atividades, é de que ao zelar pela 

continuidade da venda da ginga com tapioca, considerada, por eles, o maior 

patrimônio da localidade, possam sustentar a preservação da identidade cultural da 

Redinha. 

Os comerciantes deixam claro sua insatisfação quanto ao movimento turístico, 

pois os poucos turistas que visitam o mercado vão por conta própria ou são descritos 

como parentes dos proprietários das casas de veraneio do bairro da Redinha que 

durante as férias são levados para uma rápida visita. 

Na verdade, os únicos turistas que frequentavam o mercado eram por 
exemplo: você morava fora do estado e vinha passar uns dias na casa 
de uma família. Então você frequentaria o mercado através de seus 
familiares. Mas turista mesmo, gringo, essas coisas assim, a gente não 
tem esse tipo de cliente. (C1, 2022) 
 

É interessante observar as opiniões dos comerciantes ao falarem sobre os 

guias de turismo e bugueiros que não levavam os turistas ao mercado como parte do 

roteiro turístico. Mas, ao mesmo tempo que se nota uma indisposição com os 

profissionais do turismo, os comerciantes reconheciam que essa não inserção no 

roteiro era entendida e justificada pela condição precária da infraestrutura do mercado, 

tornando compreensível todas as alegações dos profissionais de turismo de não 

querer levar os turistas até lá. 

 

4.3 – EXPECTATIVAS E SUGESTÕES 

A elaboração de um calendário de eventos é a principal aposta dos 

comerciantes para movimentar o turismo local. A expectativa alimentada por eles é de 

que os eventos, assim como o Festival da Ginga, sejam responsáveis pelo aumento 

do fluxo de pessoas no novo ambiente, que por si só já seria um atrativo. 

A preocupação dos C3, C4, e C8 com o que poderia impedir o turismo de se 

consolidar no mercado é a respeito das condições para retornarem aos seus boxes 

no novo mercado. Todos eles indicaram já estar cientes de que haverá 
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recomendações/exigências, e dependendo de como elas serão, não há como ter 

certeza de que conseguirão adequar seus equipamentos à altura das determinações 

que ainda nem sequer lhes foram apresentadas. Esta preocupação levanta uma 

problemática para além do uso do espaço por seus comerciantes, compreendendo 

também uma inquietação sobre os tradicionais frequentadores do mercado e se tais 

mudanças podem ser responsáveis pela segregação dos  antigos frequentadores pelo 

público turístico, seja pela descaracterização estrutural do mercado ou seja por uma 

nova tabela de preços com valores elevados e definidas para poder cobrir os custos 

de exigências de equipamentos, ou por outros motivos relacionados a todas as 

mudanças sofridas. 

[...]Só peço à Deus que eles deem condições pra gente voltar. Porque 
como vai ser um mercado modelo, né? Nem todo mundo vai ter 
condições financeiras para poder comprar as coisas, para investir pra 
trabalhar. Porque as condições mesmo a gente não tem. E eles vão ter 
as exigências deles que a gente não sabe nem qual é. (C8, 2022) 

 
A busca por preparo técnico apontada pelos comerciantes C5 e C7, seria um 

fator determinante para o sucesso do novo espaço. Eles expressam que se não 

houver a oferta de cursos para que eles aprendam sobre manipulação de alimentos, 

atendimento ao cliente, técnicas de administração, entre outros, o mercado pode 

acabar voltando ao ponto de partida, que é o momento antes da construção do novo. 

A Prefeitura do Natal, ciente dessa deficiência de capacitação dos 

permissionários, pode encontrar parcerias com instituições para que seja possível a 

criação de um roteiro de cursos direcionados aos permissionários, principalmente 

voltados à técnicas de administração, atendimento e boas práticas na manipulação de 

alimentos, conforme indicado pelos próprios envolvidos. 

C1 e C2 mencionaram que a falta de pessoas responsáveis pela limpeza 

cotidiana e falta de segurança no mercado pode impedir que haja de fato uma 

valorização do espaço, visto que os maiores problemas da antiga estrutura eram sobre 

a depredação do lugar e a sujeira.  

Não vai adiantar essa reforma se eles não cultivarem. Porque se eles 
fazem e deixa como muitas vezes… eles chegavam, ajeitavam e não 
colocava uma pessoa para dirigir, não botava uma pessoa para limpar. 
Se continuar desse jeito não vai dar certo, tenho certeza. (C1, 2022) 
 

E para C4, após a inauguração desse novo mercado, caso as obras saiam com 

os foram apresentadas, não há nenhum outro fator que possa impedir que o mercado 

seja incluído no roteiro de turismo da cidade de Natal – sinal de que entusiasmo e 
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reconhecimento de preparo permeiam o futuro daqueles que farão o mercado após o 

retorno de suas atividades. 

Conforme a Prefeitura do Natal (2022), as obras do Complexo Turístico da 

Redinha foram divididas em cinco lotes que contemplam a construção do novo 

Mercado da Redinha, serviços de urbanização e iluminação pública, serviços de 

terraplanagem, pavimentação, construção de calçadas arborizadas, construção de 

praça, requalificação do sistema de defesa costeira, a urbanização e drenagem do 

entorno do Mercado Público da Redinha, reestruturação de vias de acesso. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os mercados públicos são estruturas tradicionais que a cada dia mais vêm 

sendo consideradas no processo de roteirização turística. Incluir os mercados públicos 

no cronograma turístico tem se provado como um benefício dentro dos destinos, 

principalmente aqueles que querem diversificar a oferta, agregando – como em Natal, 

o turismo cultural gastronômico, ao sol e mar. Na cidade de Natal-RN, o Mercado 

Público da Redinha possui um grande potencial, por ser o berço de um prato que é 

patrimônio cultural e imaterial da cidade de Natal, e essa incorporação do mercado e 

da ginga ao produto turístico uma saída reconhecida pelos seus permissionários.  

Atualmente o mercado passa por um processo de obras como parte do projeto 

da criação do novo Complexo Turístico da Redinha, local com tradicional presença de 

pessoas simples e populares. Por este motivo considerou-se relevante entender a 

visão dos maiores impactados (positivamente ou negativamente) por estas mudanças, 

que são os comerciantes que lá se instalaram. 

Reconhecer a visão e sugestões dos comerciantes pode vir a esclarecer os 

porquês de o mercado, mesmo com todas as suas vantagens histórico-culturais e 

econômicas, ainda não ter se consolidado como um atrativo turístico. Isso é sabido 

agora, mas em síntese traz-se na visão deles que tanto o mercado, quanto a ginga 

são elementos culturais-históricos a serem preservados e usados pelo turismo. Para 

além disso, reconhecem a necessidade de maior participação nas tomadas de decisão 

sobre o futuro do mercado, a importância de qualificação, a necessidade de maior 

integração com o trade turístico e união entre si. 

Nesse sentido, esta pesquisa traz também as expectativas dos comerciantes 

para o futuro do mercado, que indicaram a ajuda do poder público com o novo espaço 
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como sendo fator fundante da entrada do mercado no roteiro turístico de quem visita 

Natal - RN. 

Conclui-se reconhecendo o alcance dos objetivos, mas os limites da pesquisa, 

sendo possível reavaliar junto aos comerciantes – a adaptação ao mercado após a 

sua construção e entrega. 
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APÊNDICE A - ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

1 - Como iniciou sua história no Mercado Público da Redinha? E quais as principais mudanças 

notadas na infraestrutura do mercado durante esse tempo? 

 

 

2 - Qual a importância do Mercado da Redinha para a cultura de Natal? E o que de cultura o mercado 

oferece para a cidade de Natal? 

 
 

3 - O que já foi feito para valorizar a cultura do mercado da Redinha pelo poder público e pelos 

comerciantes? 

 
 

4 - Qual a participação dos comerciantes nas ações realizadas pelo poder público? 

 

 

5 - O que precisa ser feito para valorizar ainda mais essa cultura? 

 

 

6 - Como vocês veem/viam o uso turístico do mercado da Redinha em Natal? E qual o perfil do turista 

que costumava visitar o mercado da redinha? 

 

 

7 - Quais as sugestões para melhor incremento do turismo no mercado da redinha? 

 

 

8 - Quais questões ainda podem continuar impedindo a prática do turismo no mercado? 

 

 

 


