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RESUMO 

 

 

Essa tese de doutorado aborda a temática ambiental e sua vinculação com o 

turismo por meio das áreas naturais protegidas, em particular as Unidades de 

Conservação (UCs), que consistem em unidades territoriais criadas e demarcadas pelo 

poder público com a finalidade de proteger ecossistemas de grande representatividade 

ecológica e cênico-paisagística destinadas à contemplação e visitação pública controlada. 

No que concerne ao seu uso pela atividade turística, são concebidas enquanto 

materialidade socioambiental e simbólica construída em torno da visão imagética de uma 

natureza-espetáculo, destinada a atrair visitantes, com vistas a assegurar a manutenção e 

reprodução do capital de forma empreendedora e “preservacionista” na Região 

Metropolitana de Natal. Trata-se de um estudo sobre o Parque Estadual das Dunas 

Jornalista José Maria Alves e da Área de Proteção Ambiental Jenipabu criados com o 

objetivo de proteger seus recursos naturais e favorecer a implantação e fortalecimento do 

território turístico por meio da intervenção do Estado como principal agente articulador de 

um novo processo de urbanização que se utiliza de um city marketing e do discurso 

ideológico da sustentabilidade ambiental para recriar o imaginário do paraíso perdido  

incorporando-o ao universo cotidiano dos turistas que visitam o Estado do Rio Grande do 

Norte. O desvelamento dessa realidade empírica possibilitou a construção e defesa dos 

termos empreendedorismo ambiental e “preservacionismo” compensatório, para explicar 

como a formatação e idealização desses cenários paradisíacos produzem a 

mercantilização de uma “natureza” de forma eficiente e competitiva. 

 

Palavras-chave: Natureza – Unidades de Conservação – Turismo – Empreendedorismo 

Ambiental – Preservacionismo Compensatório. 
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ABSTRACT 

 

 

This doctoral thesis addresses the environmental issues and its vinculum with the 

tourism through the protected natural areas, in particular the conservation units, which 

consists in territorial areas created and demarcated by the government in order to protect 

ecosystems that have a high ecological and scenic-landscaped representativeness 

designed to the contemplation and controlled public visitation. In regard to its use for the 

touristic activities, are conceived while socio-environmental and symbolic materiality built 

around an imagery view of a nature-show, designed to attract visitors, aiming ensure the 

maintenance and reproduction of the capital in an entrepreneurial and “preservationist” 

way in the Metropolitan Region of Natal. It’s a study about the Dunes State Park 

“Jornalista José Maria Alves” and the Jenipabu Environmental Protected Area, both 

created with the purpose of favor the implantation and empowerment of the touristic area 

through the State intervention as the main articulator agent of a new process of 

urbanization that uses the “city marketing” and the ideological discuss of environmental 

sustainability to recreate the imaginary of lost paradise and incorporate into the daily 

universe of tourists visiting the state of Rio Grande do Norte. The unveiling of this 

empirical reality made possible the construction and defense of the terms environmental 

entrepreneurship and compensatory preservationism, to explain how the formatting and 

idealization of this paradisiacal scenarios produce the commoditization of “nature” in an 

efficient and competitive way. 

 

Key-words: Nature – Conservation Units - Tourism – Environmental Entrepreneurship – 

Compensatory Preservationism 
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INTRODUÇÃO 

 

As Unidades de Conservação (UCs) é uma temática recorrente por estar 

ligada diretamente a problemática ambiental e ao turismo enquanto atividade de 

lazer. Institucionalmente constituem territórios criados e demarcados legalmente 

pelo poder público com a finalidade de proteger ecossistemas que apresentam 

vulnerabilidade ecológica, por meio de ações voltadas para a preservação e 

promoção do desenvolvimento sustentável, a partir do uso racional dos seus 

recursos naturais, em especial, pelo turismo ecológico ou ecoturismo. 

Na região Nordeste o turismo é estimulado enquanto atividade econômica 

com poder mobilizador de recursos financeiros – via políticas públicas – e de 

concentração de renda, devido à presença de uma paisagem natural, com lugares 

denominados de paradisíacos por apresentar um litoral com a visão do mar banhado 

pelo sol e contornado por remanescentes florestais quase em estado “primitivo”, o 

que lhe garantiu o slogan de paraíso do “sol e mar”. 

No Rio Grande do Norte a sua faixa litorânea, composta de 410 km de praias, 

dunas, falésias, lagoas e outros ecossistemas de forte beleza cênica, estar 

parcialmente inserida em áreas protegidas, onde se destacam o Parque Estadual 

das Dunas de Natal e a Área de Preservação Ambiental (APA) Jenipabu entre outras 

UCs criadas no final do século XX e início do século XXI.  

Os atributos ambientais existentes no interior e entorno dessas unidades são 

responsáveis pela atração e concentração de turistas que visitam a Região 

Metropolitana de Natal (RMNatal), graças a atuação dos diversos atores envolvidos 

com a implementação da atividade no estado, por meio das políticas públicas de 

recorte regional como o Megraprojeto Turístico Parque das Dunas/Via Costeira 

(PD/VC), o Programa de Desenvolvimento do Turismo para o Nordeste 

(PRODETUR/NE) e para o Rio Grande do Norte (PRODETUR/RN), bem como pelas 

ações previstas pelo Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável 

(PDITS) no âmbito do Conselho do Pólo Costa das Dunas. 

O PRODETUR foi criado, inicialmente, com a denominação Programa de 

Ação para o Desenvolvimento do Turismo no Nordeste (PRODETUR/NE) no ano de 

1991, a partir da formatação de uma ação regionalizada do Instituto Brasileiro de 

Turismo (EMBRATUR), da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste 

(SUDENE), do Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDS) e do Banco 
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Interamericano de Desenvolvimento (BID), tendo um plano de ação específico para 

cada estado da região de abrangência da área de atuação da extinta SUDENE, 

como o PRODETUR/RN. Posteriormente esse Programa, já em sua segunda versão 

ou etapa, foi incorporado pela Política Nacional de Turismo (PNT) desenvolvida para 

o triênio 2007/2010, com a denominação Programa de Desenvolvimento do Turismo 

para o Nordeste. Atualmente esse programa é designado com a sigla PRODETUR 

NACIONAL. 

Diante do que foi explicitado, o objetivo central do presente trabalho é 

entender o papel das UCs Parque Estadual das Dunas e APA Jenipabu, enquanto 

instrumentos utilizado pela governança local para a gestão e reprodução do território 

do turismo na RMNatal.  

Para tanto, procurou-se construir um quadro de referência sobre o processo 

de criação, planejamento e gestão dessas unidades, a partir de uma análise sobre a 

prática dos diversos atores como as agências governamentais, os capitalistas do 

setor financeiro, turístico e imobiliário, as entidades representativas da sociedade 

civil, e, a população autóctone envolvidos diretamente com as UCs e o turismo e que 

formam a governança local. 

Esse conjunto de atores possui um discurso em que é incorporado à 

conservação e preservação do meio ambiente, com bases sustentáveis. Em outras 

palavras, um ambiente “ecologicamente equilibrado” visando manter a integridade 

física de ecossistemas dotados de “belezas naturais” ou “de uma paisagem cênica”, 

a fim de atrair o turismo e promover o “bem estar” da população local, pela via do 

desenvolvimento sustentável, conforme é verbalizado em relatórios e documentos 

técnicos, planos, programas e projetos governamentais, bem como pela legislação 

ambiental e turística. 

Não obstante, o que se verifica é que essas unidades territoriais são 

revestidas de uma função normativa quanto ao uso e ocupação do solo, em nome 

da proteção ambiental, merecendo destaque o fato de que aparecem como 

protagonistas de novos arranjos institucionais, com poder de transformar os seus 

objetos naturais e simbólicos em atrativos de forma empreendedora pelos agentes 

sociais que tem como função a gestão do território por meio de um sistema de 

parceria público-privado, ou seja, entre os atores acima nominados. 

Nesse sentido, a problemática descrita até o momento permitiu eleger como 

objetivo específico: identificar as concepções, os usos e as representações da 
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natureza, a fim de compreender as interfaces estabelecidas na produção social do 

espaço e das políticas territoriais, em que se incluem as políticas de 

desenvolvimento do turismo local. Do mesmo modo, o trabalho se propôs a 

conhecer e analisar o processo de criação, planejamento e gestão das unidades de 

conservação enquanto protagonistas das políticas de proteção ambiental e de 

motivação à atividade turística. 

Tal pretensão serviu de estímulo para se distinguir as estratégias utilizadas 

pela governança local para promover a mercantilização da paisagem litorânea em 

benefício da atividade turística e, por fim, verificar como são resolvidas as 

contradições entre os propósitos de conservação e preservação dos recursos 

naturais e o uso da natureza enquanto produto a ser consumido pelo turista. 

O tratamento dado ao meio ambiente e ao turismo via UCs, a partir da 

concepção da gestão de territórios possibilitou eleger como hipótese central o fato 

de que o processo de criação e gestão das unidades Parque Estadual das Dunas e 

APA Jenipabu tem contribuído para a formação e regulamentação de um território 

turístico na RMNatal, baseado na apropriação e exploração dos recursos naturais. 

Essa afirmação é ancorada pelos seguintes acontecimentos:  

a) a criação do Parque Estadual das Dunas de Natal, se configurou em uma 

estratégia utilizada pelo poder local para construção da Via Costeira, ou 

seja, a implantação do empreendimento PD/VC para promover a 

urbanização turística em Natal; 

b) a construção do território para o turismo se estende às localidades 

litorâneas, com a exploração do segmento do turismo “sol e mar”, tendo a 

implantação da APA Jenipabu como uma medida usada pela governança 

local para “disciplinar” o uso e a ocupação de uma área litorânea que se 

destinava a atividade tradicional da pesca, para se transformar em área de 

conservação e preservação ambiental, e ser explorada pela atividade 

turística.  

c) a emergência das políticas desenvolvidas pela ação do PRODETUR e 

Pólo Costa das Dunas promoveu o fortalecimento do turismo e a formação 

de um novo modelo de gestão do território. 

d) a formação e legitimação do Conselho do Pólo Costa das Dunas, que 

implicou no surgimento de um novo modelo de governança local, dá 

seguimento a política do turismo “sol e mar”, de forma empreendedora por 
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meio de uma parceria entre o poder público e a iniciativa privada e a 

utilização de um marketing urbano de valorização dos bens naturais como 

veículo de atratividade e competitividade enquanto produto turístico, ou 

seja, a natureza-espetáculo. 

A reflexão que viabilizaram a formulação das hipóteses acima teve como 

ponto de partida a noção de que a constituição da superposição de novos territórios 

no espaço urbano regional com a criação de áreas naturais protegidas, entre elas as 

unidades de conservação, como uma estratégia para garantir a proteção do meio 

ambiente expressa à promoção e a comercialização de cenários naturais para 

fortalecer a competitividade entre setores da economia capitalista como o setor de 

serviços através do turismo, que se pode denominar de empreendedorismo 

ambiental. 

O empreendedorismo ambiental é, pois, uma menção à criação de cenários 

naturais ou natureza “espetáculo” para serem vendidos como uma mercadoria de 

forma fetichizada e reificada. Um espetáculo que como termo adicionado à natureza 

se remete a significação dada por Debord (2003, p. 9) quando diz: “O espetáculo 

não é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas mediatizada 

por imagens”. Essa mediatização das imagens recria a noção de uma natureza 

natural que não mais existe lhes imprimindo uma abstração ou estranhamento em 

relação aos cenários criados e recriados sob a ótica do capitalismo com a finalidade 

de lazer, e que satisfazem a fantasia produzida na esfera do cotidiano e da 

subjetividade.  

Essa é a forma empreendedora de criação de lugares ou subespaços por 

meio da “presença conjunta, indissociável, de uma tecnosfera e de uma psicosfera, 

funcionando de modo unitário” (SANTOS, 2006, p. 257). Uma tecnosfera formada 

por um sistema de objetos e a psicosfera pelas ações que, juntos compõem o 

espaço social. A globalização e o seu processo de reestruturação produtiva impõem 

um nível de competitividade aos lugares criados e recriados dentro da lógica da 

acumulação de capital na atualidade, a partir do planejamento e da gestão ambiental 

adotados por uma governança urbana que assume uma prática inovadora e 

empreendedora em sintonia com a visão empresarial. A governança aqui entendida 

como uma “multiplicidade de atores que governam um território e à relação entre 

eles e os governados” conforme a visão de Ascher (1995) apud Compans (2005). 
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Mas, para além do empreendedorismo ambiental verifica-se que a análise 

aqui apresentada só se complementa com a construção de outro conceito que é o 

de preservacionismo compensatório. Esse segundo conceito parte da constatação 

de que a criação do Parque Estadual das Dunas foi uma medida adotada pelo 

governo para justificar o Megaprojeto da Via Costeira com sua cadeia de hotéis, 

cortando um cordão dunar de extrema importância para a proteção do aqüífero, bem 

como a da APA Jenipabu foi realizada para legitimar um espaço para o turismo “sol 

e praia” agraciado com o passeio de bugre e de dromedários sobre as dunas móveis 

e fixas – cartão postal turístico, como uma forma de atrair os turistas, visando 

mobilizar o mercado e gerar lucro para esses novos empreendedores do capital. 

A compreensão metodológica da construção desses conceitos está atrelada 

aos aspectos de abstrações e materializações que servem para identificar as 

propriedades e características pelas quais estes se revestem. Assim, parte-se da 

identificação de três propriedades ou características que justificam a formação e uso 

desses conceitos: primeiramente, a natureza é percebida dialeticamente como a 

expressão da produção de um meio natural apropriado e domesticado pela ótica da 

acumulação capitalista; em segundo lugar a parceria público-privado fortalece o 

empreendedorismo ambiental e o preservacionismo compensatório; e, por fim a 

gestão do território turístico assume uma postura empreendedora nos moldes 

utilizados pelas grandes empresas, tendo como estratégia a compensação 

ambiental. 

Esse esquema explicativo acerca dos conceitos foi construído a partir de um 

arcabouço teórico-metodológico que considera a questão ambiental que hoje se 

apresenta como resultado de um processo histórico de uso e ocupação do espaço, 

determinado pelo desenvolvimento das atividades humanas, de acordo com as 

necessidades de reprodução da sociedade capitalista, o que expressa à dialética 

das relações do homem com a natureza ao longo do tempo. 

Nesse sentido, parte-se da explicação de Mendonça (1983, p. 15) em seu 

trabalho O uso dos conceitos, em que afirma que os “conceitos são construções 

lógicas, estabelecidas de acordo com um quadro de referências. Adquire seu 

significado dentro do esquema de pensamento no qual são colocados”. 

Para tanto, faz-se necessário apresentar o ponto de partida da análise de 

uma realidade que pudesse oferecer um quadro de referência que diz respeito ao 

processo de construção e delimitação do território turístico na RMNatal e a forma 
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como as UCs inseriu-se nesse processo em simultaneidade com a formatação das 

políticas públicas. Assim, vale destacar que as políticas públicas adotadas para a 

implantação e desenvolvimento do turismo pelos governos estadual e federal 

através da implementação do megaprojeto turístico PD/VC no Estado do Rio Grande 

do Norte e as ações do PRODETUR, acompanhadas pela formação do Conselho do 

Pólo Costa das Dunas, são exemplos de políticas que provocaram mudanças 

espaciais significativas, com a constituição e consolidação de novos territórios 

voltados para o turismo, para a construção civil e especulação imobiliária, o que 

contribuiu para uma nova etapa do projeto de urbanização de Natal, porta de 

entrada para o turismo do estado e núcleo articulador da região metropolitana. 

É preciso ratificar que o processo de implantação dessas políticas ocorre 

atrelado ao surgimento das UCs Parque das Dunas e APA Jenipabu na RMNatal, 

cujos municípios integram a área de planejamento das políticas de turismo para o 

estado. Essa região metropolitana é formada pelos municípios de Natal – centro 

polarizador –, São Gonçalo do Amarante, Extremoz, Ceará Mirim, Macaíba, 

Parnamirim, São José de Mipibu, Nísia Floresta, Arês e Vera Cruz. 

Nesse sentido, por tudo que foi discorrido até o momento defende-se como 

pressuposto a idéia de que o Estado através das políticas públicas e da correlação 

de forças estabelecidas entre o capital financeiro, turístico e imobiliário reafirma a 

gestão do território baseada nas relações de poder, sob a ótica de 

empreendedorismo ambiental e do preservacionismo compensatório. A existência do 

Parque das Dunas e APA Jenipabu enquanto materialidade das UCs com novas 

configurações espaciais contribui, dessa forma, para a produção e consumo das 

áreas naturais urbanas na RMNatal e, ao mesmo tempo, para o discurso da 

conservação ambiental sob os princípios da sustentabilidade. 

Esse discurso ideológico revela os paradoxos e contradições de uma 

sociedade de consumo, como é mostrada por Diegues (1996, p. 24) através de uma 

narrativa intelectual em que resgata a lenda do paraíso perdido construída pela 

visão judaico-cristã – com a expulsão do homem do Jardim do Éden –, reabilitada 

desde o século XIX. Isso ocorre para justificar que as áreas naturais protegidas são 

consideradas “ilhas de grande beleza e valor estético que conduziam o ser humano 

[urbano] à meditação das maravilhas da natureza intocada”, o que reafirma a noção 

de exterioridade da natureza em relação ao homem. Essa mediação ideológica 

favorece a utilização das UCs de forma empreendedora e estratégica, como 
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cenários de uma natureza espetáculo, que podem ser comercializados de forma 

estilizada enquanto valores de uso e valores de troca, na forma em que ocorre no 

interior ou entorno da APA Jenipabu-RN. 

Essas considerações só puderam ser formuladas através da pesquisa 

bibliográfica/documental e de campo realizada por meio de entrevistas informais 

com os atores envolvidos com as UCs e da participação de reuniões em Conselho 

Gestor da APA Jenipabu e Conselho do Pólo Costa das Dunas. O tratamento dos 

dados coletados se deu a partir da utilização da metodologia da análise de conteúdo 

proposta por Bardin (1977). Para a autora a análise de conteúdo se refere a um 

“conjunto de técnicas de análise das comunicações”, em que pela via da análise 

categorial e análise qualitativa é possível confirmar os pressupostos, de que a 

criação, o planejamento e a gestão dessas unidades de conservação se devem a 

necessidade da formatação e consolidação de um território para o turismo 

denominado “Sol e Praia” nos moldes criados pela política nacional e regional dessa 

atividade socioeconômica no Nordeste e, especialmente em Natal e nas localidades 

litorâneas dos demais municípios da região metropolitana.  

Tal projeto colocou em cena uma nova representação do capital: o turístico e 

o imobiliário. As áreas protegidas tornaram-se cenários de “preservação” para a 

expansão do turismo por meio da comercialização de forma empreendedora de uma 

paisagem natural e “paradisíaca” para turistas nacionais e estrangeiros, e como 

conseqüência expandir toda uma base de equipamentos de apoio a uma atividade 

consumidora de espaço, ameaçando assim de expulsão as populações tradicionais 

que sempre viveram no interior dessas unidades (caso da APA Jenipabu) ou de seu 

entorno (Parque Estadual das Dunas). 

Há de se destacar que a construção dos conceitos empreendedorismo 

ambiental e preservacionismo compensatório somente foi possível graças às 

reflexões teórico-metodológicas sobre as concepções de natureza que nortearam ao 

longo do tempo o processo de formação de um espaço social e artificializado, como 

berço do território e do meio ambiente, aliadas a uma realidade empírica. Uma 

realidade forjada por meio de uma visão ideológica, metafórica e midiática do 

“paraíso natural” em benefício do turismo. 

A utilização dessa atividade enquanto estratégia de reestruturação produtiva 

no litoral norte-riograndense, especialmente, no âmbito da RMNatal, ocorre mediada 

pela necessidade da acumulação flexível de capital, cuja materialização é viabilizada 
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por uma governança urbana competitiva que recria a imagem de uma natureza 

espetáculo de forma empreendedora e compensatória do ponto de vista ambiental. 

Para dar forma a essa reflexão intelectual estruturou-se o presente trabalho a 

partir da construção de um referencial teórico que pudesse servir de norte para o 

desvelamento do objeto de estudo, isto é, as UCs Parque Estadual das Dunas e 

APA Jenipabu e seu envolvimento na construção de um território turístico baseado 

em uma visão empreendedora e um preservacionismo ambiental. Para tanto, optou-

se por distribuir essa tese em quatro itens obedecendo à seqüência de um 

pensamento articulado entre a teoria e a realidade empírica, por meio de uma 

discussão da natureza como categoria central, que percorre toda a trajetória do 

texto, fornecendo os pilares de sustentação para o entendimento da emergência de 

um espaço social formado por uma materialidade concreta e simbólica, que contribui 

para a formação dos territórios e de um meio ambiente em sua versão atual. 

Assim, no primeiro item – natureza e sociedade – é apresentada uma 

discussão conceitual acerca da natureza desde o surgimento da filosofia grega, com 

uma rápida passagem pela concepção judaico-cristão, até as concepções modernas 

que influenciaram na formação de um discurso ideológico em que é permitido o uso 

dos recursos “naturais” pelo capital sob a égide da retórica do desenvolvimento 

sustentável. Uma natureza metamorfoseada para formar um sistema de objetos e 

um sistema de ações que revelam uma funcionalidade, mas também um poder de 

sedução que invade a esfera da cotidianidade, influenciando comportamentos e 

relações, em particular, as relações entre o capital e o trabalho. Nesse processo a 

natureza é produzida como uma mercadoria a ser comercializada e consumida 

dentro da lógica capitalista, isto é, a partir de uma teia de mediações e construções 

contraditórias enquanto matéria prima para o turismo, por meio da criação de ações 

empreendedoras, entre elas, a criação de áreas naturais, como é discorrida no 

segundo item, intitulado Unidades de Conservação: idéias ambientalistas e 

territoriais. 

O terceiro item trata especificamente da formação de um território do turismo 

na RMNatal pela via da criação e implantação das UCs Parque das Dunas e APA 

Jenipabu, como medida de renovação do sistema de acumulação de capital no Rio 

Grande do Norte, tendo como estratégia a produção de uma natureza-espetáculo 

adotada por uma governança empenhada em criar um destino turístico 

empreendedor e competitivo. Nesse processo a cidade de Natal e as localidades 
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litorâneas do seu entorno são divulgadas por campanhas de marketing e pela mídia 

local, nacional e internacional como paraísos “naturais” a espera do turista. Assim, 

de forma paralela à adoção de técnicas empreendedoras, que tem na produção de 

uma natureza exótica, com a imagem do mar e do sol para embalar os momentos de 

prazer, lazer, descanso e divertimento dos visitantes, existe um discurso presente 

nas políticas públicas e na postura dos representantes-parceiros do setor púbico e 

privado da necessidade de assumir uma visão preservacionista que seja “eficiente”, 

ideologicamente falando, em preservar uma natureza em benefício do 

desenvolvimento da atividade turística no estado de acordo com o princípio da 

sustentabilidade ambiental. 

Dessa forma, o quarto e, último item, trata de apresentar uma reflexão sobre 

as estratégias empreendedoras assumida por governantes, empresários, ONGs, 

prestadores de serviços entre outros atores, a partir do uso dos recursos das UCs 

Parque Estadual das Dunas e APA Jenipabu, bem como uma análise sobre as 

medidas preservacionistas adotadas que permitem um uso e ocupação de um meio 

ambiente de forma compensatória, em benefício de promover a perpetuidade de 

seus objetos “naturais”. 
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O estudo que ora se desenrola aborda a temática ambiental em sua 

associação com o turismo na perspectiva da gestão do território por considerar que 

a natureza é um componente essencial na construção do espaço social e simbólico, 

o que implica a necessidade de resgatá-la como parte indissociável da humanidade, 

sob novas bases epistemológicas que questionam a visão dicotômica natureza e 

sociedade, em que coloca o homem e o meio ambiente em campos separados. 

Essa separação entre o homem e o meio ambiente é ampliada e fortalecida a 

partir de uma construção ideológica subjacente à concepção de natureza produzida 

por filósofos que influenciaram o pensamento moderno, e que justifica o uso 

indiscriminado dos seus recursos em nome do progresso econômico. “O que os 

homens querem aprender da natureza é como empregá-la para dominar 

completamente a ela e aos homens” afirmam Adorno e Horkheimer (1985, p. 20), ao 

exporem as idéias utilitaristas de Bacon (1561-1626), cujos pilares animaram as 

concepções sobre a natureza em conformidade com as necessidades emergentes 

do capitalismo industrial. 

Mas, para além do entendimento de uma natureza transformada pelo homem 

e refém do progresso da sociedade capitalista, isto é, de uma natureza dominada 

pela ação social, percebe-se que sua reflexão conceitual não possui um fundamento 

único, mas complexo e múltiplo, uma vez que reflete um acúmulo de antigas e novas 

visões; verdadeiros tentáculos trazidos à luz pelo capitalismo industrial, ou um 

elenco de significações que sobrevivem até hoje (SMITH, 1988). 

Para um melhor entendimento faz-se necessário resgatar os significados que 

assumiu a palavra natureza ao longo do tempo. A expressão natura ou natureza 

surgiu por volta do século XII nas traduções latinas do filósofo árabe Averróis (1126-

1198). De acordo com Lalande (1996) – em Vocabulário Técnico e Crítico da 

Filosofia –, o termo nasce atrelado a outros vocábulos como natura naturans e 

natura naturata, ou seja, natureza naturante e natureza naturada. A primeira se 

remete a figura de Deus enquanto criador e princípio de tudo – o Universo e a Terra, 

e a segunda diz respeito ao conjunto de seres e das leis criadas por esse Deus. 

Essas e outras concepções formam a gênese filosófica de compreensão da natureza 

formulada pelos antigos gregos e apropriada pelos pensadores da era medieval e da 

modernidade. 

O conhecimento e a interpretação da natureza perpassam, portanto, a história 

do saber desde a antiguidade. A literatura tem apresentado uma multiplicidade de 



27 
 

significados no decurso da história do pensamento ocidental, cuja difusão se deve a 

filosofia grego-romana e a tradição judaico-cristã, passando pelas formulações dos 

pensadores renascentistas, que irão influenciar toda a construção moderna, a partir 

da emergência do capitalismo urbano-industrial. 

Para Smith (1988), essa teia de significados existentes hoje sobre a natureza 

está organizada em torno de um dualismo essencial: a natureza exterior e a 

natureza universal. A natureza exterior consiste em uma realidade autônoma em 

relação à sociedade, isto é, uma base sobre a qual esta sociedade é construída e 

internacionalizada pelo processo de produção social capitalista. A natureza 

universal, por sua vez, é a natureza humana ou a dimensão onde se encontra o ser 

humano e o seu comportamento social. 

Assim, nessa trajetória temporal, tem-se como referência as várias 

concepções que procuraram dar sentido ao termo natureza na modernidade, ora 

como uma matéria ou um corpo estranho a existência do homem e a sociedade, ora 

como um estado inerente a existência do ser – a natureza humana. 

Uma dualidade, que, ancorada na ideologia burguesa – nas palavras de Smith 

(1988) –, tem permeado todas as discussões em torno da natureza até os dias de 

hoje. Ao tomar como referência o surgimento da sociedade moderna, o autor faz 

uma análise da influência da ideologia na produção de uma natureza que se 

expressa no limiar da dimensão material, mas, também, da dimensão espiritual e 

moral. Como materialidade física é exterior ao indivíduo e como parte da esfera 

espiritual e moral adquire a noção de universalidade ou, ainda, de totalidade, em que 

o homem é mais uma das espécies entre muitas existentes na natureza, portanto, 

sujeito as leis da própria natureza e dos homens.  

A construção dualista da natureza, movida pela ideologia burguesa, encontra 

eco nas elaborações dos filósofos, pensadores das ciências naturais e dos artistas 

românticos da modernidade – escritores, escultores, pintores entre outros. Apesar 

da diversidade de olhares do mundo moderno, todos convergiam para um ponto em 

comum: a exterioridade e a universalidade da natureza. Para Smith (1988) a 

dualidade ou construção ideológica da natureza exterior a sociedade justifica a 

dominação e domesticação da vida natural, bem como o discurso da universalidade 

do ser contribui para a produção de um comportamento social em sintonia com as 

necessidades e interesses do modo de produção capitalista. 
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Nessa perspectiva, afirma que “o capitalismo industrial trouxe à luz os 

significados acumulados da natureza, de modo que eles possam ser moldados e 

transformados em concepções da natureza apropriada à época atual” (SMITH, 1988, 

p. 28). Mas, é com a apresentação da concepção de natureza em Marx e de autores 

de tradição marxista, que o problema da dualidade conceitual de natureza vai se 

resolver.  

Partindo da visão dialética e materialista da história, pode-se perceber que o 

pensamento exterior e universal acaba por justificar a produção da natureza e do 

espaço social construído a partir da relação entre a natureza e o trabalho, em 

benefício de um desenvolvimento desigual e combinado, como característica 

predominante do modo de produção capitalista. “O capitalismo é natural; lutar contra 

ele é lutar contra a natureza humana” (SMITH, 1988, p. 46). 

Em suma, a natureza na concepção engendrada pela filosofia moderna 

apresenta-se complexa, multifacetada e contraditória, devido acumular fragmentos 

das várias visões construídas ao longo do tempo e subsumidas em um pensamento 

dual, de acordo com a visão de Smith (1988). Esse autor ao elaborar um tratado 

sobre o Desenvolvimento desigual na sociedade capitalista busca explicar e 

desvendar através de um pensamento dialético sobre a natureza, como ocorre à 

produção do espaço geográfico, por meio do discurso ideológico presente nas 

representações modernas da natureza. 

Mas, é preciso destacar também que a reprodução social do modo de 

produção capitalista que se desenvolve de forma desigual e combinada envolve, 

portanto, o uso e a ocupação de um território que tendo como berço o espaço 

geográfico, é dinâmico e complexo. Dinâmico por expressar formas espaciais e 

processos sociais nos moldes discutidos por Steinberger (2006), e complexos por se 

traduzir em uma teia de relações de poder, tecida pelos vários agentes responsáveis 

pela produção de uma totalidade, o que segundo Santos (1996a) é a abstração de 

uma dada realidade social. Assim, no cerne desses processos que inclui, também, 

as formas espaciais emergem novas estruturas como as UCs que tem como uma 

das múltiplas funções fortalecer a gestão do território, no caso particular da 

problemática desse estudo, do território do turismo na RMNatal. 

Esse item tem, pois, como desafio resgatar a natureza em suas várias 

concepções, visando explicar como a produção do ambiente natural contribui para a 

construção do espaço social e simbólico na sociedade capitalista. Objetiva-se com 
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essa análise, desvelar, ainda, como as mudanças provocadas no espaço urbano 

impulsiona o processo de criação e recriação do espaço pelo capital, onde se podem 

visualizar as UCs, como instâncias ou superposições de novas territorialidades que 

contribuem para a gestão e controle do território como reflexo das visões 

pragmáticas de uma filosofia e epistemologia da natureza. 

 

1.1 A CONCEPÇÃO MULTIFACETADA DE NATUREZA 

 

As várias significações atribuídas à expressão natureza na modernidade, 

como já foi dito, tiveram como herança elaborações realizadas pelas civilizações 

antigas que sobreviveram na contemporaneidade. Na Grécia a palavra “natureza” 

em seu sentido primordial, e não lexical, provém do verbo φύω que se refere à 

vegetal e no latim, entre os romanos, deriva de nascor que indica nascer, viver 

(LALANDE, 1996). 

Para Gaarder (1995, p. 40), “o objetivo dos primeiros filósofos gregos era o de 

encontrar explicações naturais para os processos da natureza”. Os pré-socráticos, 

designados pelo autor como “filósofos da natureza”, buscavam na observação dos 

fenômenos naturais as causas para as transformações ocorridas na natureza. É 

assim que ao se emancipar de um pensamento mítico-religioso, creditam a idéia de 

uma “substância básica” para explicar as transformações da natureza. 

As transformações observadas por esses primeiros filósofos seriam, por 

exemplo, a substituição de uma terra sem vida por outra coberta de plantas, após a 

chegada das chuvas, o movimento das estações do ano entre tantos outros. Para 

uns a “substância básica” que promovia essas transformações seria a água ou o ar, 

para outros os quatro elementos: a terra, o ar, o fogo e a água. Mas, foi com 

Parmênides e Heráclito que um pensamento racionalista tomou forma e “os 

sentidos”, enquanto capacidade sensorial humana, e a razão passam a ser a 

substância primordial para o desvelamento do movimento dos fenômenos naturais. 

O pensamento entre os pré-socráticos sobre a existência de um mundo 

sensível e outro guiado pela razão também encontra eco nas formulações filosóficas 

dos discípulos de Sócrates (470 a.C – 399 a.C), particularmente em Platão (427 a.C 

– 347 a.C). Preocupados em desvelar os mistérios do Universo e os segredos da 

Terra os filósofos gregos buscavam, ainda, explicações na physis enquanto 

paradigma para tratar do cosmo ou da vida orgânica, como afirma Kelssering (2000). 
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Esse autor ao tratar em seu texto sobre o conceito de natureza desde a antiguidade 

até o período contemporâneo privilegia quatro aspectos para analisar as variações 

nas concepções de natureza ao longo do tempo: “1) o lugar do homem na Natureza; 

2) a atitude (práxis) humana em relação a Natureza; 3) a autoconcepção das 

Ciências Naturais; 4) o triângulo Deus-Homem-Natureza” (p. 154). 

Os recortes estabelecidos pelo autor permitem entender que para os gregos 

existia o interesse com a physis compreendida como sinônimo de natureza, mas 

também com a tèchne, isto é, a arte, o artesanato em oposição a natureza, donde se 

pode colocar que havia um contraponto no raciocínio filosófico antigo entre natureza 

e cultura, que permaneceu até os dias atuais de acordo com as correntes do 

pensamento ocidental como a culturalista, antropocêntrica e etnocêntrica. Mas, com 

relação à physis (natureza) existiam três visões: uma interpretada como o cosmo 

enquanto um organismo, outra percebida como um processo de circular, isto é, um 

processo de surgir e desvanecer, e a terceira entendida enquanto a essência e o 

princípio de cada ser singular. 

A tradução que se tem do texto de Kelssering (2000) é que sendo a natureza 

a vida orgânica e o cosmo, esta transcende a esfera terrestre. A idéia de o processo 

circular como a representação da segunda visão de natureza é argumentada pelo 

estudioso: 

As estrelas aparecem e desaparecem, sobem e descem no céu; os seres 
vivos nascem, crescem, envelhecem e morrem. Surgir e desvanecer são 
processos temporais, mas a dimensão temporal não importa. O que conta é 
a repetição de processos sempre semelhantes (p. 155). 

O autor se fundamenta na noção de “círculos” – Kyclós – como conceito-

chave formulado pelo pensamento grego. Essa acepção é inspirada, mais 

precisamente nas idéias de Platão (427 a.C – 347 a.C) que apresenta uma 

cosmovisão ancorada na percepção da repetição dos fenômenos naturais no 

universo – as estrelas e os planetas apresentam um movimento circular em volta da 

Terra. A esse processo o filósofo atribui a noção de fluidez, para afirmar que tudo 

“flui” na natureza. Mas, ao mesmo tempo, defende que os fenômenos da natureza 

são eternos e imutáveis, pois todos obedecem aos mesmos processos temporais, ou 

seja, de surgir e desvanecer como repetições eternas. 

Assim como Sócrates (470 a.C – 399 a.C), Platão – seu discípulo –, também 

estava menos interessado na filosofia natural do que com o homem e a sociedade, 
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conforme se pode entender na leitura de seus escritos em A República ao discorrer 

sobre a política, a justiça e os valores morais dos homens nas cidades-Estado. Ou, 

ainda, do seu confronto entre o mundo dos sentidos e o mundo da razão na alegoria 

da caverna (PLATÃO, 1965).  

Os princípios que Platão empregava para entender a natureza eram os 

mesmos utilizados para compreender a moral dos homens, os ideais ou virtudes da 

sociedade, isto é, a partir da existência de uma relação “entre aquilo que, de um 

lado, é eterno e imutável, e aquilo que, de outro, „flui‟” (GAARDER, 1995, p. 97).  

Partindo de um pensamento platônico, mas divergindo em alguns pontos da 

teoria das idéias encontra-se Aristóteles (384 – 322 a.C) para quem o mundo dos 

sentidos – ou a natureza – se transforma continuamente. Esse filósofo que se 

dedicou ao estudo dos seres vivos e da natureza de modo geral, se ampara em uma 

physis (substância básica ou primordial) como princípio de movimento e de repouso 

peculiar a existência de todas as coisas e objetos, incluindo os seres não vivos como 

as rochas, o fogo, a água. 

Nos seres vivos o princípio do movimento é a psyche, a alma. Visto que ela 
é imaterial, “os aristotélicos” chamaram a alma de “forma corporis”. 
Enquanto princípio da vida, a alma é, ao mesmo tempo, os princípios das 
capacidades e das qualidades específicas de cada ser vivo. Os movimentos 
das plantas são o crescer e murchar: a planta tem uma alma vegetativa. 
Animais e homens podem se movimentar, deslocar-se de lugar em lugar; 
eles têm impulsos e inclinações, sentem necessidades, etc; isso é possível 
graças a sua alma apetitiva, thymós (KESSELRING, 2000, p. 156). 

 

A idéia de movimento e repouso ocorre na natureza graças à alma enquanto 

princípio da vida.  Baseado, ainda, no princípio de Aristóteles se pode entender que 

o homem enquanto possuidor de uma alma racional é capaz de pensar e planejar 

suas ações, entre elas, compreender de forma científica a natureza através da 

razão. Nesse sentido, a produção de uma ciência e do conhecimento da natureza é 

uma realização da natureza humana. 

Esse raciocínio envolvendo a natureza humana por meio do conhecimento fez 

com que Aristóteles identificasse três espécies de ciência (episteme): a ciência da 

natureza; a matemática; e, a metafísica. A ciência da natureza busca a 

compreensão dos movimentos e transformações da realidade material (mundo dos 

sentidos). A matemática apresenta-se calcada naquilo que é imutável, ou seja, o que 

está em repouso (a aritmética, a geometria), ignorando o movimento e a 

transformação. E, por fim, a metafísica abstém-se da matemática e indaga sobre os 
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princípios gerais do mundo existente. Para Kelssering (2000, p. 157), a ciência em 

Aristóteles, no sentido estrito, “lida com os princípios imutáveis da Natureza, e, 

graças a sua razão (nous), o Homem tem acesso direto a esses princípios”. 

Vale destacar que esse pensamento aristotélico, especialmente, no que se 

refere à metafísica irá influenciar a escola greco-romana (helenismo) e o 

pensamento judaico-cristão sobre a natureza. A metafísica de Aristóteles parte da 

noção do Ser enquanto um Ser; do estudo de um ser da natureza que é um ser real 

e verdadeiro, cuja “essência é, justamente, a multiplicidade de seres e a mudança 

incessante” afirma Chauí (2000, p. 217). 

O pensamento aristotélico encarna o ser da natureza como objeto de 

investigação da física ou da Filosofia Primeira – a meta-física. Segundo, ainda, 

Chauí (2000) à metafísica cabe três estudos: o do ser divino, essência perfeita e 

imutável; os primeiros princípios e causas primeiras de todos os seres (animais, 

homem e objetos do mundo sensível); e, as propriedades ou atributos gerais de 

todos os seres. Este corpus filosófico é utilizado para dar explicações sobre a 

natureza e o conhecimento científico (episteme), influenciando o pensamento da 

escola helenista, especialmente, o estoicismo, e dos primeiros cristãos. 

Na última etapa da civilização grega, quando esta se encontrava sob o julgo 

da dominação romana, se dá a construção de uma visão cosmopolita do mundo, isto 

é, da idéia de uma razão universal a partir do entendimento sobre o conhecimento 

humano e das relações entre o homem e a natureza e destas com Deus. Destacam-

se nesse período os discursos e escritos de Cícero (106 – 43 a.C) e Sêneca (4 a.C – 

65 d.C). A natureza entre os estóicos passa a ser percebida como “um organismo 

vivo, material, animado por uma força divina, organizado por um Logos que é 

concebido como razão cósmica” (MATIAS, 2009, p. 22). 

A concepção judaico-cristã de natureza tem como fonte de inspiração a 

história da criação do mundo por Deus – na forma como é apresentada no Antigo 

Testamento da Bíblia Sagrada – e a metafísica de Aristóteles. Desses pilares nasce 

à filosofia cristã adaptada à religião cristã cujas raízes foram fincadas no oriente e 

disseminadas pelo ocidente. 

A filosofia cristã busca entender a natureza a partir dos princípios religiosos 

ancorados na metafísica, enquanto conhecimento elaborado pela escolástica. Nesse 

sentido, a tradição bíblica associa a natureza ao universo, ao céu e a Terra como 

resultado da criação de Deus. E a Terra, como parte da natureza, só se completa 
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com a formação dos seres vivos. Assim, Deus cria as plantas, os animais e o 

homem que é colocado no jardim do Éden – ou paraíso – para que possa sobreviver 

e encontrar a felicidade. 

Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado 
nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o 
Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia 
homem para cultivar o solo. Todavia brotava água da terra e irrigava toda a 
superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e 
soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser 
vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os 
lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus 
fez nascer do solo todo o tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para 
alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do 
conhecimento do bem e do mal (GÊNESIS, 2:5-9). 

 

A natureza como um mundo material criado por um Ser onipresente chamado 

Deus expressa a idéia de que a Terra teve um início, ou seja, não surgiu 

espontaneamente, mas por obra de um Ser divino, superior e perfeito que não está 

inserido nele, mas que o transcende. Essa acepção foge do pensamento dos 

filósofos gregos que defendia que nada existia fora da natureza. Entretanto, o 

desenvolvimento de uma filosofia cristã com Santo Agostinho (354 – 430) que 

reabilita Platão e São Tomáz de Aquino (1225 – 1274) que “cristianiza” Aristóteles a 

oposição entre o conhecimento grego e a religião é mitigada.  

Em Santo Agostinho a filosofia assume um caráter dualista, tendo em vista se 

situar no limiar entre as idéias neoplatônicas e a fé cristã. A criação do mundo e de 

todos os seres que compõe a natureza é obra de um Deus infinitamente bom, um 

Ser que transcende o pensamento ou a razão. Esse pensamento seria a revelação 

da própria essência do homem que não se confundiria com a materialidade do corpo 

de acordo com os princípios da filosofia de Platão (PESSANHA, 1999). Ao contrário 

de Santo Agostinho, São Tomaz de Aquino consegue fazer uma síntese entre a fé e 

o conhecimento, por meio da filosofia de Aristóteles. 

As elaborações filosóficas e teológicas construídas ao longo do tempo sobre a 

natureza apresentam paradoxos, dicotomias e ambivalências, que por sua vez, 

foram sistematizadas em torno de “um dualismo essencial”, nas palavras de Smith 

(1988), que anima, ainda hoje, as concepções de meio ambiente que foram 

produzidas com a emergência da sociedade capitalista. Trata-se de um lado, de uma 

natureza externa ao homem, isto é, a sociedade, composta por coisas ou objetos 

naturais, e, de outro, uma natureza universal, onde está situado o ser humano e o 
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seu interior. Esse dualismo expressa o pensamento ideológico da classe burguesa 

na idade moderna, para justificar a exploração e dominação da natureza e dos 

homens através do trabalho. 

Entre os pensadores da modernidade que se destacaram na formulação de 

uma base conceitual da natureza, e que tomaram emprestado elementos das visões 

de outras épocas históricas constam: Bacon (1561-1626); Descartes (1596-1650); e, 

Kant (1724-1808). Esses baluartes do prenúncio da ciência moderna, apesar das 

diferenças, têm algo em comum: o olhar utilitarista, mecanicista e organicista sobre o 

meio ambiente, o que leva a defesa da sua subordinação frente às necessidades do 

homem, da sociedade ou em outras palavras da civilização e, portanto, da cultura. A 

disseminação dessas concepções se estendeu pelo mundo ocidental e foram 

apropriadas pelo capitalismo, em uma clara demonstração de que cabe a natureza 

prouver as necessidades humanas em benefício do crescimento econômico. 

Em Bacon a natureza é vista como um objeto que está sobre o domínio da 

divindade, isto é, Deus, após a queda do Jardim do Éden, como é preconizado pela 

concepção judaico-cristã. Mas, apelando por uma linha de raciocínio mecanicista 

esse filósofo afirma que a relação de equilíbrio e harmonia do homem com a 

natureza pode ser reconquistada a partir do conhecimento científico. O saber se 

traduz em poder, o que sinaliza para um pensamento permeado por ambivalências: 

de um lado uma natureza comandada por um Ser superior e divino e, por outro, uma 

natureza dominada e manipulada pelo homem por meio da ciência. Ressalta-se, 

também a presença da dicotomia em sua reflexão ao separar a sociedade da 

natureza, cabendo a esta natureza a noção de exterioridade. 

Ainda, segundo Smith (1988, p. 29): as “raízes históricas do dualismo 

remontam mais a Kant, embora elas certamente apareçam em fragmentos na 

tradição intelectual judaico-cristã”. Esse filósofo constrói uma visão multifacetada da 

natureza atrelada a dois pilares de significações: uma natureza interior e uma 

exterior. A natureza interior é o reino onde os seres humanos internacionalizam  

suas paixões cruas, enquanto que a natureza exterior diz respeito ao ambiente 

social e físico, em que gravitam. 

Em suas obras Crítica da razão pura (1781) e Crítica da razão prática (1788) 

Kant procurou resolver esse dualismo por meio de um esquema epistemológico que 

eleva o papel da mente humana, isto é, do sujeito cognoscente que busca a 

construção da ciência da natureza, o que forja a emergência de novas dicotomias: a 
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mente e a natureza, a cultura e a natureza. Para Smith (1988, p. 29) esse dualismo 

kantiano “se cristalizou na espinha dorsal da ideologia burguesa”. 

O que se pretende defender é a idéia de que as construções elaboradas 

sobre a natureza ao longo do tempo, e que sobreviveram aos dias atuais, são 

apropriadas e veiculadas pela ideologia burguesa com vistas a garantir os interesses 

capitalistas. Nesse cabedal de significações, utilizado como recurso ideológico, a 

natureza passa a ser apreendida nos sentidos mítico-religioso, romântico-poético e 

científico, de acordo com o seu uso, isto é: ora como a dimensão que transcende a 

esfera material para fazer parte de um mundo sobrenatural – morada dos deuses ou 

das divindades – ora como um grande jardim, lugar paradisíaco e exótico, ou ainda, 

a biosfera ou mãe-terra para os defensores das ciências naturais.  

Em suma, ancorada em um dualismo, a natureza é revelada por meio de 

concepções recheadas de complexidades e em muitos momentos contraditórias, 

que se traduzem em construções ideológicas que desafiam o tempo e encontram 

campo fértil de disseminação na contemporaneidade: 

A natureza é material e espiritual, ela é dada e feita, pura e imaculada; a 
natureza é ordem e desordem, sublime e secular, dominada e vitoriosa, ela 
é uma totalidade e uma série de partes, mulher e objeto, organismo e 
máquina. A natureza é um dom de Deus e é produto de sua própria 
evolução; é uma história universal à parte, e é também o produto da 
história, acidental e planejada, é selvagem e jardim (SMITH, 1988, p. 28). 

São significações formuladas em torno de uma visão dualista que tem servido 

de referência para a formação das escolas do pensamento ambiental e ecológico, 

seja em sua vertente conservacionista, seja na vertente preservacionista em todo o 

mundo ocidental. Mesmo em sociedades com herança histórica diferenciada da 

realidade do velho mundo, como os EUA do século XIX, onde se vislumbra uma 

natureza em seu estado “selvagem” é possível identificar os traços da complexidade 

e da contradição que permeia o dualismo conceitual situado entre a visão da 

natureza exterior e o da natureza universal. 

Mas, a partir das elaborações dos marxistas é possível desmistificar o caráter 

dual presente nas explicações científicas de estudiosos do meio ambiente de viés 

culturalista que norteiam as formulações sobre o meio ambiente nas várias escolas 

do pensamento ecológico entre as quais se destacam a vertente antropocêntrica e 

tecnocêntrica. Ressalta-se que a visão culturalista aprofunda a separação entre a 
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sociedade e a natureza, conclamando a idéia de que o homem deve exercer o 

controle e domínio sobre os recursos naturais. 

Contrariamente aos pensadores que se ancoram na visão dualista, os 

estudiosos de herança marxista se apropriam da dialética materialista ao lançar 

novas bases para se pensar à natureza. Mas, para que isso se torne possível, é 

preciso superar a noção de que essa natureza é um objeto exterior ao homem, 

sujeito à sua exploração e dominação, uma vez que tal concepção tem sido 

apropriada, historicamente, para justificar o uso dos recursos naturais de forma 

intensiva e contribuir, assim, para o processo de acumulação capitalista, conforme 

as afirmações de Bernardes e Ferreira (2007, p. 17): 

A compreensão tradicional das relações entre a sociedade e a 
natureza desenvolvidas até o século XIX, vinculadas ao processo de 
produção capitalista, considerava o homem e a natureza como pólos 
excludentes, tendo subjacente a concepção de uma natureza objeto, 
fonte ilimitada de recursos à disposição do homem. 

Para os autores esse pensamento impulsionou, ao longo do tempo, o 

desenvolvimento de práticas em favor de um crescimento econômico ilimitado, o que 

acarretou como efeito perverso a submissão da natureza e do homem ao capital. 

Mesmo estando em pólos excludentes, do ponto de vista do paradigma dominante, o 

capitalismo termina por subordinar homem e natureza à lógica do lucro, isto é, da 

acumulação do capital. 

A explicação para essa relação estabelecida entre o homem e a natureza 

pode ser encontrada, portanto, através da utilização do materialismo histórico e 

dialético, enquanto recurso metodológico criado por Marx (1989) para análise e 

interpretação da sociedade capitalista. Um método que se baseia nas relações de 

antagonismos e de contradições como afirma Ianni (1980, p. 8): 

Na obra de Marx, o capitalismo é levado a pensar-se a si mesmo, de 
maneira global e como um modo fundamentalmente antagônico de 
desenvolvimento histórico. Da mesma forma que o modo capitalista de 
produção, a dialética marxista funda-se nas relações de antagonismo. O 
princípio da contradição governa o modo de pensar e o modo de ser (IANNI, 
1980, p.8). 

Pensar de forma materialista e dialética é vislumbrar a possibilidade de o 

homem construir e transformar a sua história, a partir de sua relação com a natureza 

e entre si por meio do trabalho. É nessa direção que Marx e Engels (1986) em A 

ideologia alemã expõem a aplicação desse método ao indicar como pressuposto da 
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história humana a distinção entre os homens e os animais na produção de sua vida 

material. O que interessa é perceber de que modo os homens produzem e 

reproduzem essa vida material, a partir das condições naturais já encontradas e de 

suas próprias ações.  

A produção da vida material não deve ser vista apenas no que tange a 

reprodução física dos indivíduos, mas no que se refere ao modo de vida dos 

mesmos. Isso indica que o termo “produção” na visão de Marx e Engels “é tomado 

numa acepção muito mais ampla que a encontrada nos economistas; ele recolhe o 

sentido da filosofia inteira: produção de coisas (produtos) e de obras, de idéias e de 

ideologias, de consciência e de conhecimento, ilusões e verdades” (LEFEBVRE, 

2001, p. 37). 

Desse modo, torna-se fácil a compreensão de que a produção pressupõe o 

intercâmbio material e espiritual dos indivíduos entre si, estando, também, 

subjacente as relações com os fenômenos naturais para a satisfação de suas 

necessidades através do trabalho.  

Isso se torna mais perceptível quando se entende a noção de trabalho 

empregada por Marx em sua obra O capital (1989). Nela, o trabalho assume o papel 

de mediador entre o homem e a natureza em uma determinada sociedade, seja qual 

for a sua forma. Mas, além dessa relação homem/natureza, o trabalho também 

revela as relações dos homens entre si, que são relações sociais, assim como a 

apropriação dos recursos naturais, transformados em mercadoria através do 

trabalho social. Uma mercadoria que, resultante do trabalho despendido pelo 

homem, é vista como uma coisa exterior, criada para satisfazer necessidades 

humanas. Esse caráter de utilidade lhe confere um valor de uso, como afirma o 

próprio Marx: 

O trabalho, como criador de valôres-de-uso, como trabalho útil, é 
indispensável à existência do homem, − quaisquer que sejam as formas de 
sociedade, − é necessidade natural e eterna de efetivar o intercâmbio entre 
o homem e a natureza e, portanto, de manter a vida humana (MARX, 1989, 
p. 50). 

Para Bernardes e Ferreira (2007), que discorre sobre a dialética da relação 

sociedade/natureza, esse processo de intercâmbio entre o homem e o meio 

ambiente vislumbrado por Marx, fez surgir um homem socialmente ativo que se 

utiliza de toda a sua capacidade física e intelectual para apropriar-se dos recursos 

naturais, transformando-os e, ao mesmo tempo, modificando sua própria natureza 
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humana. Isso implica dizer que a mediação e o intercâmbio com a natureza não é 

ação do homem enquanto um indivíduo isolado, mas de um ser social, pertencente a 

uma determinada sociedade, o que se configura em relações sociais historicamente 

determinadas e contraditórias, isto é relações de produção, onde os valores de uso 

de uma mercadoria se transformam em valores de troca. 

Com isso pode-se dizer que na concepção marxista a relação do trabalho 

com a natureza é sempre dialética, uma vez que o acesso e uso dos recursos 

naturais pelo homem, por meio do trabalho, fazem com que a natureza se humanize 

e, simultaneamente, o homem se naturalize. “Nesse processo de metabolismo, a 

natureza se humaniza e o homem se naturaliza...” (BERNARDES e FERREIRA, 

2007 p. 19), resultando em um espaço social que é a própria sociedade, com 

herança histórica, isto é, formas culturais construída pela ação humana, o que faz 

Santos (1996a, p. 89) afirmar: “No processo de desenvolvimento humano, não há 

uma separação do homem e da natureza. A natureza se socializa e o homem se 

naturaliza”. 

Essa afirmação de Milton Santos comprova a inexistência da dicotomia 

sociedade e natureza. O que existe é o espaço social formado por um processo 

simbiótico entre a ação humana e a natureza modificada, reflexo de processos 

dialéticos e contraditórios, uma vez que o espaço é produto e produtor da ação 

humana na construção da sociedade. Assim, constata-se que os seguidores do 

pensamento marxista ampliam a discussão sobre a relação entre sociedade e 

natureza e não mais homem e natureza como é verificado nos escritos de Marx em 

sua obra O capital. 

Milton Santos ao se inspirar no autor e em outros pensadores dialéticos como 

Hegel (1770-1831), escreve uma teoria sobre o espaço, tendo como referência 

construção de categorias de análise, entre elas, a de formação econômica, social e 

espacial ao invés da interpretação simplista de formação social e econômica, para 

defender a idéia de que natureza e espaço são sinônimos.  

Aceitá-la [a categoria de formação econômica, social e espacial] deveria 
permitir aceitar o erro de interpretação dualista das relações Homem-
Natureza. Natureza e espaço são sinônimos, desde que se considere a 
Natureza como uma natureza transformada, uma Segunda Natureza, como 
Marx a chamou (SANTOS, 1979, p. 10). 

Fato esse corroborado por Lefebvre (1974) ao indicar que essa relação 

dialética sociedade/natureza resulta na construção do espaço social, ou seja, na 
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natureza segunda produzida sobre a base material que constitui a natureza primeira 

a partir da prática social. Isso por que o espaço como uma construção social 

compõe uma estrutura complexa formada, historicamente, pelas esferas econômica, 

ideológica e jurídico-política.  

Para os autores da teoria do espaço social, como Santos (2006), a história da 

transformação do mundo natural em um espaço social revela as mediações 

estabelecidas entre a natureza e a sociedade. São essas mediações desenvolvidas 

a partir da técnica e do conhecimento que irão provocar a substituição do mundo 

natural por um meio geográfico (social). Assim, sem deixar de abstrair as 

particularidades de cada porção da superfície terrestre, o autor divide a história do 

meio geográfico em três etapas: o meio natural; o meio técnico e o meio técnico-

científico-informacional. Essa periodização dar uma visão de como a socialização da 

natureza produziu a unidade da natureza no tempo atual. 

 

1.2  A SOCIALIZAÇÃO DA NATUREZA E A NATURALIZAÇÃO DA SOCIEDADE 

 

Uma prática social estabelecida, historicamente, pelo uso da técnica e do 

trabalho transforma o meio natural ou pré-técnico no meio técnico-científico. É uma 

mudança que expressa à passagem do homem coletor, caçador, domesticador de 

animais e agricultor – constituinte de uma organização social e divisão do trabalho 

que influencia usos, costumes e comportamentos socioculturais – para o homem da 

sociedade comercial e urbano-industrial controlada pelo Estado-Nação e regulada 

pelo mercado por meio de um sistema de idéias, leis, normas e ideologias. Um meio 

que se inicia no final do século XVIII com a “mecanização do território” nas palavras 

de Santos (2008). 

Em Castells (2000) o momento é vislumbrado como o prenúncio da primeira 

revolução industrial, voltada para o desenvolvimento da produção capitalista, o que 

ocasionou à emergência de uma nova configuração espacial – o meio urbano – em 

contraposição a cidade medieval. Para o autor esse processo ocorreu devido: ao 

esfacelamento das estruturas sociais do campo e a emigração dos camponeses 

para os centros urbanos já existentes como força de trabalho para a nascente 

indústria; e, a substituição de uma economia doméstica por uma economia 

manufatureira e posteriormente fabril, envolvendo a concentração de mão-de-obra, a 

constituição de um mercado e a formação de uma estrutura industrial.  
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O avanço do modo de produção capitalista que se deu no século XVIII, é 

resultado da acumulação de riqueza por uma classe dominante (burguesia), 

proveniente do lucro obtido pela produção industrial da mercadoria. Trata-se, 

portanto, do maior feito do projeto de modernidade, pois “refere-se a estilo, costume 

de vida ou organização social que emergiram na Europa a partir do século XVII e 

que ulteriormente se tornaram mais ou menos mundiais em sua influência” 

(GIDDENS, 1991, p. 11). 

Essa industrialização teve seu desenvolvimento a partir da transformação dos 

recursos naturais em matéria-prima, da exploração de uma mão-de-obra barata 

advinda do campo através do mecanismo de expropriação de suas terras e dos seus 

meios de produção e, por fim, de um acelerado processo de urbanização para 

atender as necessidades dessa nascente indústria com a concentração em um 

mesmo espaço dos meios para a produção, circulação, distribuição e consumo da 

mercadoria. 

É preciso entender que a expansão do processo de urbanização que ocorreu 

a partir do projeto de modernidade construído em prol do desenvolvimento da 

sociedade capitalista industrial, no século XVIII, contribuiu para o quase 

desaparecimento das cidades nos moldes em que eram conhecidas, ou seja, espaço 

de organização político-administrativa com autonomia institucional1. Em seu lugar 

surge o meio urbano, destinado a implantação de um novo sistema econômico 

baseado na industrialização, por contar com uma mão-de-obra, divisão técnica e 

social do trabalho, estrutura de transporte e um mercado garantido para a 

comercialização dos produtos manufaturados. 

Um momento, considerado por Santos (2006) como o período mediado por 

um meio técnico-científico que encontra na ciência o suporte necessário para o 

aprofundamento de um sistema de objetos e de um sistema de ações com o avanço 

da tecnologia da informação no século XX. O desenvolvimento da técnica e da 

ciência permitiu além da revolução industrial a revolução da microeletrônica, da 

informática e da informação, inaugurando o que Milton Santos denominou de 

período técnico-científico informacional, redefinindo a relação tempo-espaço e 

fazendo surgir à sociedade da cibernética ou do meio virtual.  

                                                           
1
 Segundo Castells (2000, p. 45) “o desenvolvimento do capitalismo industrial, ao contrário de uma 

visão ingênua muito difundida, não provocou o reforço da cidade e sim o seu quase desaparecimento 
enquanto sistema institucional e social relativamente autônomo, organizado em torno de objetivos 
específicos”. 
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O meio técnico-científico e informacional tem transformado o espaço de 

maneira radical, recriando novas relações entre a sociedade e a natureza, e 

desvelando mais um paradoxo da sociedade capitalista: a utilização dos recursos 

naturais como matéria-prima para a produção e, ao mesmo tempo, a conservação e 

preservação desses atributos enquanto mercadoria com valor de troca sob o 

discurso da sustentabilidade ambiental, conforme será discorrido mais adiante. Em 

seu livro O Capital (1989, p. 41), Marx afirma que:  

A mercadoria é, antes de mais nada, um objeto externo, uma coisa que, por 
suas propriedades, satisfaz necessidades humanas, seja qual for a 
natureza, a origem delas, provenham do estômago ou da fantasia. Não 
importa a maneira como a coisa satisfaz a necessidade humana, se 
diretamente, como meio de subsistência, objeto de consumo, ou 
indiretamente como meio de produção.  

Uma mercadoria que se reveste de valores-de-uso e valores-de-troca: “O 

valor-de-troca revela-se, de início, na relação quantitativa entre valores-de-uso de 

espécies diferentes, na proporção em que se trocam”, relação que muda 

constantemente no tempo e no espaço. 

Esse paradoxo faz emergir a complexidade da construção do espaço social, e 

redefine a noção de território e o papel de sua gestão no contexto urbano. Nesse 

sentido, Harvey (1973) concebe as cidades como resultantes de relações 

econômicas, sociais, culturais e políticas estabelecidas entre os homens que as 

transformam, em espaços, cuja funcionalidade é promover a manutenção e 

reprodução social do capital, uma vez que é o lócus de produção de excedentes, da 

circulação de mercadorias e criação de um mercado de troca. É o lugar, por 

excelência, onde a mercadoria assume em toda sua plenitude o valor-de-troca, de 

forma reificada e fetchizada, mas poderá ser também o espaço em que se 

construirão alternativas de mudanças na ordem econômica vigente, nos moldes 

preconizados pelo autor (2004) em sua obra Espaços de esperança. 

Assim, a cidade passa a ser objeto de construção, desconstrução e 

reconstrução de espaços produzidos de acordo com os interesses das classes 

dominantes para serem “vendidos” e/ou consumidos de forma que possam contribuir 

com a acumulação expandida do capital. A governança local passa assumir a 

postura empreendedora e acaba por assumir também uma aliança com o capital, 

estabelecendo uma relação de parceria entre o público e o privado, cujo poder 
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político passa a expressar claramente à dinâmica dessa nova forma de acumulação 

capitalista.  

A busca por subespaços ou lugares criados e recriados a partir de uma ação 

empreendedora fez emergir mais uma etapa da redescoberta da natureza na 

contemporaneidade. A discussão ambiental que surgiu em escala global em torno da 

preservação e conservação do meio ambiente redirecionou o comportamento das 

empresas e do mercado na exploração da natureza, sob a égide do discurso da 

sustentabilidade ecológica. A natureza socializada passa a incorporar concepções 

que valoriza um “mundo selvagem” carregado de signos e símbolos de sedução, 

capturados pelas imagens recriadas do cotidiano e da subjetividade por uma 

ideologia que desafia a inseparabilidade existente entre os objetos naturais e 

sociais, isto é, o espaço social. 

 

1.3  USOS E REPRESENTAÇÕES DA SEGUNDA NATUREZA  

 

A visão de natureza construída pela sociedade capitalista é a expressão da 

segunda natureza, uma natureza-objeto, como é observada nos escritos de Marx e 

Engels, principalmente, nas obras O capital (1867), Anti-Duhring (1877), Introdução 

a dialética da natureza (1925), A ideologia alemã (1932). 

A leitura desses autores permite desvelar a visão de uma natureza 

transformada e abstraída pelo discurso ideológico da proteção de uma materialidade 

física e biológica (natureza-objeto), responsável pelo suprimento das necessidades 

de sobrevivência humana, incluindo as necessidades voltadas para o prazer e o 

lazer, através da contemplação e consumo de uma paisagem exótica e idílica sob o 

artifício da criação de áreas naturais protegidas, em oposição a um meio ambiente 

urbano-industrializado. Significações essas que são geradas na interface das 

relações estabelecidas entre trabalho e capital. 

A natureza material é produzida como uma unidade no processo de 
trabalho, a qual é conduzida pelas necessidades, pela lógica e pelas 
idiossincrasias da segunda natureza. Nenhuma parte da superfície terrestre, 
da atmosfera, dos oceanos, dos substratos geológicos ou dos superestratos 
biológicos estão imunes à transformação pelo capital (SMITH, 1988, p. 96). 

Com estas palavras o autor adverte que na sociedade capitalista a natureza 

passa a ser manipulada de acordo com os interesses do capital, isto é, de forma 

reificada e fetichizada. Mesmo as porções terrestres revestidas de recursos naturais 
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ainda em estágio “primitivo” (natural) já foram mapeadas e subordinadas ao controle 

dos capitalistas, transformando-se em mercadorias para consumo imediato ou em 

reservas de mercado para um futuro não muito “distante”. 

Trata-se de um devir histórico em que a natureza passa a ser apropriada 

enquanto um bem com potencial valorativo, como afirma Milton Santos em entrevista 

concedida a Seabra; Carvalho e Leite (2009, p. 18): “... a natureza hoje é um valor, 

ela não é natural no processo histórico. [...] O valor da natureza está relacionado 

com a escala de valores estabelecida pela sociedade para aqueles bens que antes 

eram chamados de naturais”. O movimento empreendido pela história – que é social 

– transformou esses bens outrora naturais em bens sociais, a partir da utilização da 

técnica e do conhecimento. A globalização da economia e da mais-valia torna a 

natureza também globalizada, informa, ainda, Santos: “pelo conhecimento e pelo 

uso [que] é tão social como o trabalho, o capital, a política...”  

Mas, aqui cabe uma questão: se a natureza é um valor e se insere dentro da 

lógica da mais-valia globalizada, como entender as elaborações e visões presentes 

no movimento ambientalista que emergiu no mundo subjacente às discussões em 

torno da proteção do meio ambiente? 

Na realidade o surgimento do debate mundial sobre o meio ambiente durante 

o final da década de 1960 a partir da publicação da obra Primavera silenciosa de 

Rachel Carson, em 1968, contribuiu também para resgatar e reabilitar essas antigas 

visões e percepções da natureza, que animam as idéias ambientalistas e espaciais. 

Uma natureza que em sua visão poético-romântica, expressa uma nostalgia 

cotidiana, devido sua destruição por meio da morte de espécies vivas do mundo 

animal e da devastação das florestas como alerta a autora norte-americana nesse 

livro, que trata do uso indevido de produtos da indústria química na agricultura.  

Por áreas cada vez mais amplas dos Estados Unidos, a primavera agora 
surge sem ser anunciada pelo regresso dos pássaros; e as madrugadas se 
apresentam estranhamente silenciosas, nas regiões em que outrora se 
enchiam da beleza do canto das aves. Este súbito silenciar da canção dos 
pássaros – esta obliteração da cor e da beleza, bem como do interesse que 
as aves emprestam ao nosso mundo – se estabeleceu depressa, 
insidiosamente, sem ser notado por aqueles cujas comunidades estão 
sendo por ora afetadas (CARSON, 1964, p. 113). 

Com essas palavras a autora denuncia a vinda da primavera sem o regresso 

dos pássaros que anunciavam a sua chegada, ocasionando a transformação da 

paisagem em diversas áreas dos Estados Unidos da América (EUA), decorrente do 
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uso de produtos químicos na lavoura, conforme é tratado em sua obra. A leitura que 

se faz da realidade apresentada, à luz do materialismo histórico, revela a 

racionalidade técnica e instrumental do meio técnico-científico no processo de 

criação de um mundo artificializado por meio da técnica que provoca “modificações, 

supressões, acréscimos, cada vez mais sofisticados e mais carregados de artifício”, 

que de acordo com Santos (2006, p. 238), hoje inclui o mundo rural a exemplo do 

que antes ocorria nas grandes cidades. 

Esse momento que se caracteriza pelo prenúncio do capitalismo globalizado, 

da revolução da tecnologia e da informação, da reestruturação produtiva em 

andamento – em que se destaca o crescimento do setor de serviços – e da 

reorganização do processo de acumulação do capital defendida por autores como 

Harvey (2005), Castells (2002) e Lipietz (1991) como regime de acumulação flexível 

a natureza assume uma concepção multifacetada. A nova ordem mundial atesta o 

estabelecimento do meio técnico-científico-informacional e a redescoberta da 

natureza, dessa feita, por meio da recriação do imaginário da natureza-espetáculo, 

multidimensional, fruto da linguagem e da cultura midiática do mercado. 

Com a presença do Homem sobre a Terra, a Natureza está sempre sendo 
redescoberta, desde o fim de sua História Natural e criação da Natureza 
Social até o desencantamento do Mundo: com a passagem de uma ordem 
vital a uma ordem racional. Mas agora, quando o natural cede lugar ao 
artefato e a racionalidade triunfante se revela através da natureza 
instrumentalizada, esta, domesticada portanto, nos é apresentada como 
sobrenatural (SANTOS, 2008, p. 16). 

 

O redescobrimento da natureza no olhar desse autor está atrelado ao tempo e 

às práticas espaciais dos homens na construção de um espaço social e simbólico ou 

cultural. Desse modo, Santos (2006) traça uma periodização para contar a história 

da relação entre a sociedade e a natureza que tem início com a substituição de um 

meio natural por outro meio cada vez mais artificializado ou “sucessivamente 

instrumentalizado” a partir do uso da técnica e do trabalho. Nessa linha temporal, o 

meio natural, considerado também como um meio pré-técnico, dar origem ao meio 

técnico, que por sua vez fornece as condições para a emergência do meio técnico-

científico-informacional. 

Essa periodização que não apresenta um caráter de linearidade, uma vez que 

ocorre em cada fração da superfície terrestre em um percurso que vai de uma 

situação a outra de modo particular, tem na técnica e na ciência o veículo mediador 
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para a transformação do meio natural. No início da história natural a relação entre o 

homem e a natureza era simbiótica, a pré-técnica e o trabalho se adequavam ao que 

a natureza oferecia e uma nova natureza era criada juntamente com as regras 

comportamentais e territoriais, mas em sintonia com a “conservação” do meio 

ambiente.  

No período técnico que se caracteriza pelo surgimento do espaço mecanizado 

e socializado, a natureza apresenta uma relação de passividade com relação ao 

fenômeno da urbanização em algumas partes do mundo, do sistema de 

comunicação, das ferrovias e dos vapores transportando mercadorias e pessoas, 

fazendo com que o tempo social se sobrepusesse ao tempo natural, em benefício do 

comércio e da nascente industrialização. Período esse marcado pela poluição e 

outros problemas ambientais, principalmente nas cidades industriais inglesas, que 

segundo Santos (2006) irá antecipar a luta dos ambientalistas no século XX. 

É o momento em que ocorre a difusão do turismo moderno nos moldes 

preconizados por Urry (1999, p. 19): “Ser turista é uma das características da 

experiência „moderna‟”. O Grand Tour romântico também denominado de “turismo 

voltado para a paisagem” se alimenta da percepção apaixonada e sublime do mundo 

natural, cuja natureza podia ser contemplada com emoção e deleite. Esse tipo de 

turismo irá influenciar a criação dos Parques Nacionais nos Estados Unidos da 

América e na Europa (DIEGUES, 1996). Os famosos balneários à beira mar e sua 

infraestrutura turística formada por equipamentos de hospedagem e lazer destinados 

às classes trabalhadoras emergentes da indústria no velho mundo, por ocasião das 

férias e folgas remuneradas serão exemplos dos lugares criados por meio da 

propaganda e da mídia, dentro da ótica do capitalismo. 

A redescoberta da natureza na fase técnico-científica e informacional é 

acompanhada pelo discurso ambientalista da preservação de um meio apreendido 

de forma multifacetada pela superposição de concepções do mundo natural 

elaboradas desde a filosofia antiga até as formulações dualistas dos filósofos 

modernos que favoreceu a sua apropriação como um objeto a ser produzido e 

moldado em benefício da acumulação e reprodução do capital. Um meio que se 

iniciou no período pós-segunda guerra mundial ou na década de 1970 nos países de 

terceiro mundo, se distingue dos períodos anteriores pelo aprofundamento do 

processo de interação entre a técnica e a ciência orquestrado pelo mercado, o que 

fez Santos (2006, p. 238) afirmar: 
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Essa união entre técnica e ciência vai dar-se sob a égide do mercado. E o 
mercado, graças exatamente à ciência e a técnica, torna-se um mercado 
global. A idéia de ciência, a idéia de tecnologia e a idéia de mercado global 
devem ser encaradas conjuntamente e desse modo podem oferecer uma 
nova interpretação à questão ecológica, já que as mudanças que ocorrem 
na natureza também se subordinam a essa lógica. 

A nova interpretação que se pode fazer sobre a questão ecológica está 

vinculada à noção que se tem de uma natureza, que nos tempos contemporâneos 

ou pós-modernos é pensada como um objeto que deve ser utilizado a serviço do 

homem por empresas, Estado, ONGs e universidades. 

A crise ambiental desencadeada no período demonstra como a coisificação 

da natureza passou a ser mascarada pelo discurso da proteção ambiental e da 

sustentabilidade ecológica. Um discurso que reabilita a noção de “natureza 

selvagem” presente nas representações dos diversos significados, sobretudo das 

áreas protegidas, especialmente, as UCs, que passam a serem utilizadas como 

matéria-prima para o turismo e outras atividades da chamada economia verde. 

Essa pluralidade de representações que envolvem o termo unidades de 

conservação revela um processo contraditório existente entre a sociedade e a 

natureza que pode ser compreendido através da gestão do território entendida como 

uma prática social, uma vez que as unidades expressam uma superposição de 

novas territorialidades com funções definidas, entre as quais, a preservação 

simultaneamente a produção e consumo dos recursos naturais e culturais por 

atividades como o lazer e o turismo de forma empreendedora. Nesse caso, elas 

contribuem para a formação e gestão de territórios de acordo com a complexidade e 

dinâmica do espaço social. 

Mesmo sob a chancela do movimento ambientalista que percebe a 

importância da conservação e preservação ambiental, as práticas empreendedoras 

da chamada economia verde, terminam sendo adotadas dentro da lógica do 

mercado em todas as escalas: global, nacional, regional e local. A comercialização 

de recursos genéticos e o uso da paisagem “natural” para fins turísticos, entre outras 

práticas, requerem a mobilização de uma infraestrutura produtiva e de serviços 

urbanos que se ligam a todas as etapas da economia capitalista: produção, 

distribuição, consumo e circulação. Práticas que reafirmam a supremacia de um 

meio urbano artificializado e que estimulam a criação e especialização de lugares e 

territórios, a fim de atrair investimentos e rentabilidade, ancorados por relações de 

poder e competição, sob o comando do mercado (SANTOS, 2006). 
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O território enquanto uma categoria de análise nas ciências sociais e, 

particularmente na geografia, teve seu conceito desenvolvido, inicialmente, por 

Ratzel no século XIX, vinculada a idéia de representação das condições de trabalho 

e “existência de uma sociedade”, o que contribuiu para a formulação da noção de 

“espaço vital”. Um “espaço vital” concebido como “uma proporção de equilíbrio, entre 

a população de uma dada sociedade e os recursos disponíveis para suprir suas 

necessidades...”, a partir de uma conotação política (MORAES, 1995, p. 56). Essas 

elaborações levaram ao entendimento de que o território em Ratzel era o Estado-

Nação alemão com sua política expansionista, baseada na utilização de seus 

recursos naturais em abundância. 

Ao (re)visitar esse conceito de território em sua tese de doutoramento 

intitulada Fragmentação e gestão de território no Rio Grande do Norte, Gomes 

(1997) apresenta a trajetória da formação desse conceito desde as formulações 

ratzelianas de base positivista/organicista às concepções elaboradas por 

pensadores de filiação marxista, para afirmar que o território  

... é uma produção social historicamente determinada que resulta de um 
processo de apropriação de uma dada porção do globo terrestre. [E dessa 
forma] deve ser apreendido como um processo histórico e social, produto 
das relações que se estabelecem entre os homens e a natureza – a 
primeira natureza (p. 15). 

A apreensão de uma produção e apropriação material de uma parcela da 

terra “como processo histórico e social” proporciona, implicitamente, o entendimento 

de que a noção de território está sempre em construção, de acordo as 

transformações que ocorrem no espaço geográfico, o que enseja a emergência de 

uma variedade de visões e concepções particularizadas. Haesbaert (2007) em seu 

texto Concepções do território para entender a desterritorialização apresenta as 

vertentes construtoras de concepções distintas sobre essa categoria, são elas: a 

posição materialista/idealista, a perspectiva cultural ou simbólica, a visão histórica, o 

sentido absoluto ou relacional, e, a noção dos territórios em rede. Todos esses 

olhares e visões são relevantes para entender o território.  

No presente trabalho é dada prioridade ao esclarecimento da noção de 

território nas visões materialistas, históricas e culturais, que muitas vezes gravitam 

por fronteiras nem sempre bem delimitadas, justapondo-se explícita ou 

implicitamente elementos de mais de uma percepção em uma mesma construção 
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conceitual, conforme se verifica no conceito desenvolvido por Godelier (1984) apud 

Haesbaert (2007, p. 47): 

Designa-se por território uma porção da natureza e, portanto, do espaço 
sobre o qual uma determinada sociedade reivindica e garante a todos ou 
parte dos seus membros direitos estáveis de acesso, de controle e de uso à 
totalidade ou parte dos recursos que aí se encontram e que ela deseja e é 
capaz de explorar. 

A noção de território como uma porção da natureza denota a idéia de uma 

materialidade subjacente a existência de uma base física provida de recursos 

naturais, isto é, da terra. O ato de reivindicar a garantia de direitos com relação ao 

acesso, ao controle e ao uso desse território em sua totalidade ou em parte, com o 

desejo de exploração revela, implicitamente, a noção de um poder que pode ser 

apenas simbólico, como é o caso das terras destinadas as comunidades autóctones 

que reivindicam o uso ou a posse territorial. E, por fim, o processo de apropriação do 

território como é insinuado na formulação do conceito responde a uma condição 

historicamente dada. Assim, percebe-se a junção de três visões – material, simbólica 

e histórica – na concepção de território elaborada por Godelier (1984). 

Nas condições históricas atuais da sociedade capitalista, em que a 

urbanização adquire uma função imperativa, em benefício da rentabilidade, inovação 

produtiva e competitividade, como condição necessária ao recente regime de 

acumulação e reprodução do capital, a natureza se torna cada vez mais 

humanizada, artificializada e culturalizada. A humanização e culturalização da 

natureza impulsionam a criação de novos territórios destinados à produção e 

consumo de cenários “naturais” como as áreas protegidas, sob o comando do 

Estado que aliado a formação de uma governança urbana cria mecanismos 

eficientes de gestão. 

Como exemplo, se pode citar o papel do Estado brasileiro que ao instituir o 

SNUC qualifica as UCs enquanto novas unidades territoriais, com o intuito de 

fortalecer o turismo, a partir de um tratamento diferenciado no uso, ocupação e 

produção de uma natureza “espetáculo” e receptáculo de recursos dotados de 

valores. Essa iniciativa se coaduna com os princípios estabelecidos por instituições 

globais que representam uma rede de áreas naturais protegidas no mundo, como a 

União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais 
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(UICN), criada em 19482, mas atendendo as especificidades das regras, valores e 

convenções políticas de cada país onde atua.  

A UICN é uma ONG ambientalista de alcance global que desenvolve projetos 

voltados para a criação e apoio técnico às áreas protegidas e às populações 

autóctones e que sobrevivem diretamente da exploração dos recursos naturais em 

parceria com agências governamentais e não-governamentais, congregando mais 

de 1.000 membros espalhados em 150 países. Trata-se de uma instituição que 

“busca influenciar, encorajar e auxiliar sociedades em todo o mundo a conservar a 

integridade e diversidade da natureza, além de assegurar que toda utilização de 

recursos naturais seja feita de modo equitativo e ecologicamente sustentável” 

(SCHERL et al., 2006, p. 38). Sua atuação ocorre através de alianças globais com a 

finalidade de proteger a natureza nas escalas: nacional, regional e global. 

A prática ambientalista de apoio as UCs por meio do contato direto dos seus 

representantes com as áreas naturais, principalmente, em países subdesenvolvidos, 

fez com que a UICN, se tornasse uma referência mundial sobre áreas protegidas, 

contando com a parceria da ONU.  

A elaboração de uma matriz classificatória das UCs e divulgada por meio do 

documento Guidelines for protected management categories em 1994, tendo como 

parâmetro as suas características biofísicas e de manejo é uma mostra de seu poder 

em um cenário mundial. Um cenário constituído por territorialidades que aglomeram 

um contingente expressivo de comunidades tradicionais que tem nos recursos 

florestais o seu principal meio de sobrevivência. São seis as categorias de manejo, 

sendo cinco com restrições quanto ao uso e ocupação do território ou de proteção 

integral – Reserva Natural Estrita/Área Silvestre, Parque Nacional, Monumento 

Natural/Formação Natural, Área de Manejo de Espécies ou Habitats e Paisagem 

Terrestre ou Marinha Protegida – e uma destinada ao uso sustentável – Área 

Protegida de Manejo de Recursos. 

O governo brasileiro ao instituir o SNUC, no ano de 2000, tinha como objetivo 

compor em um mesmo instrumento legal, as categorias de manejo que foram 

criadas ao longo do tempo a partir da elaboração do primeiro Código Florestal em 

1934, conforme detalhamento apresentado no capítulo seguinte dessa tese, 
                                                           
2
 Vale destacar que a IUCN foi criada em 1948 com a denominação International Union for the 

Protection of Nature (IUPN) – União Internacional para a Proteção da Natureza – em Fontainebleau, 
França. Esta ONG internacional surgiu com o objetivo de contribuir para a conservação da vida na 
Terra através da união de instituições governamentais e não-governamentais. A partir de 1956 ela 
passou a se chamar UICN (RIBEIRO, 2001). 
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obedecendo às proposições do antigo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento 

Florestal (IBDF) contidas no Plano do Sistema de Unidades de Conservação do 

Brasil realizado no ano de 1982. O atual sistema em vigor no país distribui as 

categorias de manejo em torno de dois grupos de unidades: as de proteção integral, 

que prevê um uso e ocupação restrita do patrimônio ambiental; e, as de uso 

sustentável que permite o uso dos recursos naturais e ocupação dos territórios 

criados em comunhão com as necessidades de preservação do meio ambiente. 

Ao analisar a política institucional de conservação e gestão territorial da 

biodiversidade no Brasil, Castro Júnior; Coutinho e Freitas (2009) afirmam que as 

restrições e controle de uso às unidades, especialmente aquelas destinadas à 

proteção integral refletem as influências herdadas dos norte-americanos. Os 

Parques Nacionais, as Estações Ecológicas, as Reservas Biológicas, os 

Monumentos Naturais e Refúgios da Vida Silvestre, como categorias de UCs que 

não permitem a ocupação de residentes, mesmo que sejam as populações 

autóctones, conforme dispõe o SNUC, expressam a concepção de áreas protegidas 

nos EUA enquanto área legalmente constituída de conservação da natureza e de 

limitação ao acesso público. 

Mesmo a visão sistêmica de unidades de conservação, foi formulada 

pioneiramente pelos norte-americanos, incentivados por um pensamento 

preservacionista, que distanciava o homem dos refúgios de vida “selvagem” como 

uma forma de protegê-los do uso e ocupação direta. 

Nesse caso, o sistema foi influenciado pelas idéias de preservação, com o 
objetivo de manter remanescentes intocados para contemplação e como 
testemunhos para gerações futuras, estabelecendo distanciamento entre o 
homem e esses “refúgios” de vida silvestre protegidos do uso direto 
(CASTRO JÚNIOR; COUTINHO e FREITAS, 2009, p. 32). 

Assim, no que concerne às áreas de proteção integral, estabelecida pelo 

SNUC, verifica-se a adoção da mesma política de preservação utilizada para as 

áreas protegidas nos EUA a partir do século XIX, em que cita-se como exemplo a 

implantação do Parque Nacional de Yellowstone em 1872. Todas as UCs brasileiras 

de uso indireto somente podem ser utilizadas para fins de atividades de 

preservação, educação ambiental, pesquisa científica, lazer e turismo ecológico, 

como o Parque Estadual das Dunas em Natal-RN, por exemplo.  

Isso implica dizer, ainda, que nessas áreas tidas como prioritárias para a 

conservação da natureza é eliminada a chance de ocupação pelas populações 
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descritas por Diegues (1996) e pelos documentos oficiais do governo como 

tradicionais – indígenas, camponeses, pescadores, quilombolas, extrativistas, 

caiçaras etc. Devido às restrições de uso e ocupação, as populações autóctones 

terminam por ser expulsas ou “remanejadas” quando da implantação das UCs com 

seus programas de visitação turística, configurando-se em relações de conflitos e de 

enfrentamentos pelo uso e posse da terra entre o governo, empresários do turismo e 

os nativos das florestas, de áreas ribeirinhas e litorâneas. 

Além dos conflitos as relações são permeadas de contradições, pois 

oficialmente essas áreas são criadas e implantadas para defender o meio ambiente 

e as populações nativas, como consta do próprio SNUC, da Política Nacional da 

Biodiversidade (2002) e da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos 

Povos e Comunidades Tradicionais (PNPCT, 2007), porém o que se vê na realidade 

é o fortalecimento de práticas, por intermédio de relações cooperativas entre atores 

sociais com interesses comuns, voltadas para o estímulo e apoio ao turismo 

fomentando o crescimento da especulação imobiliária, muitas vezes de forma 

intensa e prejudicial à proteção ambiental. 

Desse modo, pode-se sugerir que as concepções e tratamento apresentados 

pelas institucionalidades com relação às UCs revelam um conteúdo ideológico, 

produzido pela sociedade urbano-industrial, conforme se verifica nos estudos de 

Diegues (1996). Para o autor a idéia de criação de áreas naturais protegidas está 

intrinsecamente ligada à representação do mito moderno da natureza intocada, ou 

seja, a uma natureza livre da presença humana, subjacente às concepções 

conservacionistas e preservacionistas dos norte-americanos, no século XIX, que 

tiveram como herança o naturalismo e o romantismo europeus. 

O conservacionismo surgiu como bandeira do movimento de conservação dos 

recursos naturais criado nos EUA no século XIX. Do ponto de vista teórico esse 

movimento apresentava duas visões: uma que tinha como referência o uso racional 

da natureza, de cunho puramente conservacionista, e outra denominada de 

preservacionista que tinha uma visão da natureza baseada na reverência espiritual 

da vida selvagem (wilderness) e na apreciação estética. Para Diegues (1996, p. 29), 

a corrente conservacionista partia da concepção de que  

 



52 
 

... a natureza é freqüentemente lenta e os processos de manejo podem 
torná-la eficiente; acreditava que a conservação deveria basear-se em três 
princípios: o uso dos recursos naturais pela geração presente; a prevenção 
do desperdício; e o uso dos recursos naturais para benefício da maioria dos 
cidadãos. 

Esses princípios foram precursores da idéia do desenvolvimento sustentável 

na década de 1970 em substituição a noção do desenvolvimento a qualquer custo, 

tendo influenciado no debate entre desenvolvimentistas e conservacionistas por 

ocasião da Conferência de Estocolmo sobre o Meio Ambiente Humano (1972), da 

Eco-92 e nas publicações internacionais como Estratégia Mundial para a 

Conservação da UICN/WWF (1980) e Nosso Futuro Comum (1987) (DIEGUES, 

1996). 

O preservacionismo norte-americano tinha como base a discussão científica 

sobre a proteção da natureza contra o desenvolvimento moderno, industrial e 

urbano. Para Diegues (1996) entre os teóricos mais proeminentes dessa corrente 

destaca-se John Muir (1838-1914), que abraçando uma visão organicista defendia a 

idéia de que “não somente os animais, mas as plantas, e até as rochas e a água 

eram fagulhas da Alma Divina que permeava a natureza” (p. 31). 

As idéias conservacionistas surgiram em decorrência do avanço das ciências 

naturais enquanto que as noções preservacionistas foram elaboradas a partir das 

representações do meio ambiente formuladas pelos viajantes pitorescos e escritores 

românticos que enalteciam e valorizavam a “natureza selvagem” recriando o 

imaginário do “paraíso perdido”, em contraposição a paisagem das cidades fabris 

inglesas ou a transformação espacial e seus custos ambientais no novo mundo. 

Tanto a primeira quanto a segunda corrente de pensamento tinha como base a 

tradicional dicotomia sociedade e natureza, em que prevalecia a percepção de que o 

meio ambiente é um objeto exterior a sociedade. 

As correntes do pensamento ambiental e, especialmente a preservacionista, 

contribuíram para a veiculação da idéia de proteção de uma natureza selvagem, ou 

seja, de “wilderness”, conforme identificada no texto de Diegues (1996, p. 24) 

quando da inserção do conceito de parque nacional, originário dos EUA: 

A noção de “wilderness” (vida natural/selvagem), subjacente à criação dos 
parques, no final do século XIX, era de grandes áreas não-habitadas, 
principalmente após o extermínio dos índios e a expansão da fronteira para 
o oeste. 
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A concepção de preservação de uma “natureza selvagem” justificava a ação 

do governo americano em expulsar os índios de grandes extensões de terras para 

transformá-las em Parques Nacionais a partir da veiculação de uma ideologia de 

proteção da natureza. Vale destacar que no discurso da criação de “wilderness” 

estão presentes, portanto, as formulações conservacionistas e preservacionistas que 

emergiram na sociedade norte-americana num período em que o capitalismo 

completara o seu processo de consolidação e a urbanização ocorria de forma 

acelerada. A implantação de extensas reservas naturais se destinava, na prática, a 

subtração da expansão agrícola para beneficiar as populações urbanas, que 

conviviam com o avanço da industrialização e necessitavam de áreas naturais para 

fins de lazer e recreação (DIEGUES, 1996). 

Para o autor a primeira geração de conservacionistas que emergiu no século 

XIX nos EUA defendia a idéia de uso e manejo racional dos recursos naturais 

“dentro de um contexto de transformação da natureza em mercadoria” (p. 29) e, ao 

mesmo tempo, criticava a posição daqueles que propugnava um desenvolvimento a 

qualquer custo, corrente essa que posteriormente tomou fôlego sob a denominação 

de “desenvolvimentista”. 

Entre os preservacionistas podem-se identificar múltiplas concepções 

diferentes sobre a proteção da natureza, as quais se destacam: a espiritualista; a 

organicista; a biocêntrica; a ecologista; e, a ecossistêmica. A noção espiritualista 

disseminava a idéia de que o ser humano poderia por meio do uso da intuição, mais 

que a razão e a ciência, transporem as aparências físicas e respeitar o Ser Universal 

que comandava a natureza. A visão organicista herdada da História Natural e, em 

especial, da teoria da evolução de Darwin (1809-1822) influenciou o surgimento da 

corrente biocêntrica e ecocêntrica no século XX.  

A acepção da ecologia, desenvolvida pelo alemão Ernest Haeckel, em 1866, 

propugnava que os seres vivos interagiam entre si e o meio ambiente; e, por fim, a 

visão ecossistêmica criada por Transley (1871-1955) em 1935, se baseava na 

afirmação de uma ética da natureza, a partir da idéia de que o indivíduo faz parte de 

uma comunidade de seres vivos, cujas partes são interdependentes entre si 

(DIEGUES, 1996). 

Mas, a partir dos anos de 1960 surge uma nova geração de conservacionistas 

e preservacionistas sob o manto de um novo pensamento ecologista, que emerge 

com os movimentos estudantis de 1968 nos EUA e na Europa. Com forte teor 
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político, esse movimento adota como bandeira de luta o antimilitarismo e a defesa 

de uma postura pacifista e dos direitos das minorias (mulheres, negros, indígenas 

etc.), numa clara demonstração de contestação à vida nas sociedades industriais e 

ao consumismo presente na vida cotidiana. A diferença em relação os pensadores 

do século XIX era de que esse 

... novo ecologismo provinha de um movimento de ativistas que partiam de 
uma crítica da sociedade tecnológico-industrial (tanto capitalista quanto 
socialista), cerceadora das liberdades individuais, homogeneizadora das 
culturas e, sobretudo, destruidora da natureza (DIEGUES, 1996, p. 39). 

Esse ativismo, que confrontava os valores e a cultura da sociedade industrial, 

apresenta abordagens teóricas presentes em várias escolas que tratam das 

questões ambientais e socioespaciais como reflexo da relação que a sociedade 

estabelece com o meio ambiente. Para Harvey (2004) em sua obra Espaços de 

esperança, afirma que o momento se consagra pelo resgate e construção de velhas 

e novas utopias que pudessem levar a constituição de uma sociedade libertária, por 

meio de propostas alternativas entre as quais o retorno ao campo e à vida em 

comunidades rurais. 

O movimento aglutina em torno de si novas escolas de pensamento 

ambientalista como a ecocêntrica, a antropocêntrica, a tecnocêntrica, a ecologia 

profunda, a ecologia social, o eco-socialismo entre outras vertentes, que se inspiram 

nas idéias da primeira geração de conservacionistas e/ou preservacionistas com 

relação às áreas naturais protegidas. Essas correntes apresentam enfoques 

comuns, mas, também, concepções inconciliáveis do ponto de vista ambiental. Um 

exemplo sobre a semelhança de concepções se deve a dicotomia homem-natureza 

presente na maior parte das visões, particularmente, na ecocêntrica, antropocêntrica 

e tecnocêntrica. 

Os ecocêntricos defendem a proteção do mundo natural, por meio da 

diminuição do crescimento populacional. De inspiração neomalthusiana, advogam, 

portanto, em favor da redução do aumento populacional e da criação de áreas 

naturais protegidas, “independentemente de sua utilidade para os homens” 

(DIEGUES, 1996, p.42). A criação de áreas naturais protegidas também é defendida 

pelos antropocêntricos, desde que tragam benefícios para a humanidade, entretanto, 

a discussão sobre o crescimento demográfico não consta em sua agenda de 
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preocupações, contribuindo, não obstante, para a discussão sobre uma distribuição 

mais eqüitativa da riqueza entre ricos e pobres. 

Vale destacar que devido à inspiração teórica que serve de base para a 

escola ecocêntrica, esta se aproxima de outras correntes de pensamento 

ambientalista como a biocêntrica, a espiritualista e a ecologia profunda que detêm 

semelhanças entre si, consolidadas por força da valorização do mundo natural. A 

ecologia profunda, cuja expressão foi criada em 1972 por um filósofo norueguês 

chamado Arne Naess (1912-2009), defende como proposta central a harmonia com 

a natureza. Para tanto, desenvolveu uma série de princípios básicos em que 

constam:  

... a vida humana e não humana têm valores intrínsecos independentes do 
utilitarismo; os humanos não têm o direito de reduzir a biodiversidade, 
exceto para satisfazer suas necessidades vitais; o florescimento da vida 
humana e das culturas são compatíveis com um decréscimo da população 
humana. O florescimento da vida não humana requer tal decréscimo; a 
interferência humana na natureza é demasiada; as políticas devem, 
portanto, ser mudadas, afetando as estruturas econômicas, tecnológicas e 
ideológicas (DIEGUES, 1996, p. 44). 

Os princípios elencados pelo autor são carregados de uma supremacia 

libertadora da natureza, sugerindo que a relação entre os humanos e o mundo 

natural seja baseada em posturas éticas. Isso faz com que Diegues (1996) afirme 

ainda que a noção de áreas naturais protegidas seja mais restritiva entre os ativistas 

dessa corrente do que entre os “preservacionistas”. A idéia defendida é a de que a 

natureza deve ser preservada por ela mesma, “independente da contribuição que as 

áreas naturais protegidas possam fazer ao bem-estar humano” (op. cit., p. 44). 

Em uma direção oposta do ponto de vista teórico apresenta-se a vertente 

conhecida como ecologia social, que teve no norte-americano Murray Bookchin 

(1921-2006) o seu principal expoente, por meio do trabalho Ecology and 

Revolutionary Thought (1964). Os adeptos dessa escola vêem o homem, em 

primeiro lugar, como um ser social, e a degradação ambiental como uma 

conseqüência do capitalismo. De inspiração anarquista e utópica criticam o modelo 

de Estado e “propõem uma sociedade democrática, descentralizada e baseada na 

propriedade comunal de produção” (DIEGUES, 1996, p. 45). 

Por fim, o eco-socialismo ou ecomarxismo propõem uma revisão do marxismo 

clássico no que se refere à concepção de mundo natural, que reduz à natureza a 

qualidade de objeto de consumo ou meio de produção. Moscovici (1974), um dos 
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principais ativistas dessa corrente centra-se suas idéias numa crítica à dicotomia 

existente entre naturalismo versus culturalismo que acaba por produzir uma ruptura 

entre a sociedade e a natureza.  

As reflexões empreendidas contribuem para que o autor proponha a 

emergência de um novo naturalismo baseado em três premissas, conforme afirma 

Diegues (1996, p. 49): “... o homem produz o meio que o cerca e é ao mesmo tempo 

seu produto; a natureza [faz] parte de nossa história; e, a coletividade e não o 

indivíduo se relaciona com a natureza”. 

Esses princípios levam a se pensar no estabelecimento de uma nova relação 

entre a sociedade e a natureza em que a unidade seja imperativa no lugar da 

clássica dicotomia que termina por promover a subordinação da natureza pela 

sociedade.  

No interior dessa teia de vertentes se destacam, ainda, os preservacionistas, 

chamados pelo autor de “puros”, que criticam o modelo de criação de parques 

nacionais sem a presença do ser humano enquanto residente. Para esses críticos 

essa noção de área protegida obedece a uma ideologia antropocêntrica e 

etnocêntrica para beneficiar as populações urbanas e valorizar o apelo estético, 

religioso e cultural do homem ocidental em detrimento da natureza como um valor 

em si, o que fortalece a separação entre a humanidade e a natureza. 

Traduzindo as palavras de Diegues (1996) na perspectiva da produção do 

espaço geográfico, percebe-se que o uso e a ocupação da terra se realizam de 

acordo com a necessidade do processo de acumulação do capital no nível em que é 

discutida por Harvey em sua obra A produção capitalista do espaço (2005). A terra e 

seus recursos que, a princípio, é dotada de valores de uso, na exploração do espaço 

capitalista adquirem, também, valor de troca. Mas, esse processo econômico só se 

completa com a intervenção do aparato jurídico-político, ideológico e simbólico como 

é explicado por Lefebvre (2000) e Santos (1996a) ao exporem suas idéias sobre a 

produção e reprodução de um espaço que por ser geográfico é também social. 

Nos EUA e, posteriormente, no Brasil, o discurso de proteção de uma 

natureza não explorada (selvagem) vai se revestir de um amálgama para mascarar 

os verdadeiros interesses das várias frações do capital – proprietários da terra ou 

agentes imobiliários, industriários, empresários do setor de serviços entre outras – 

em torno de um meio ambiente que passa a ser construído socialmente em 

benefício da produção e reprodução do capital. A criação de áreas naturais 
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protegidas com objetivos claros de conciliar a conservação e a preservação com o 

desenvolvimento por meio da exploração racional de seus recursos, em que se 

destaca o turismo, reforça a idéia de que a natureza passa a ser produzida na ótica 

da teoria formulada por Smith (1988) do desenvolvimento desigual e combinado. 

Diegues (1998) volta a lembrar em outro texto intitulado A educação 

ambiental e a questão das áreas naturais protegidas, que esse mito ou neo-mito 

reproduzido a partir da noção de um lugar paradisíaco desejado pelo homem 

moderno para refazer suas energias gastas no dia-a-dia estressante das cidades, 

está impregnado de uma racionalidade técnica representada por conceitos como 

ecossistemas e diversidade biológica. Conceitos esses que foram absorvidos pelos 

países subdesenvolvidos e/ou em desenvolvimento como o Brasil e que possuem 

atributos ecológicos e socioambientais distintos da realidade norte-americana. Diz 

ele: 

Esse neo-mito, no entanto, foi transposto dos Estados Unidos para países 
do Terceiro Mundo, como o Brasil onde a situação é ecológica, social e 
culturalmente distinta. Nesses países, mesmo nas florestas tropicais 
aparentemente vazias, vivem populações indígenas, ribeirinhas, 
extrativistas, de pescadores artesanais, portadores de uma outra cultura 
(chamada neste trabalho de tradicional), de seus mitos próprios e de 
relações com o mundo natural distintas daquelas existentes nas sociedades 
urbano-industriais. Ora, a legislação brasileira que cria os parques e 
reservas prevê, como nos Estados Unidos, a transferência dos moradores 
para outras áreas, causando uma série de problemas de caráter ético, 
social, econômico, político e cultural (DIEGUES, 1998, p. 4). 

A política nacional de áreas naturais protegidas no Brasil, materializada 

através da instituição do SNUC em 18 de julho de 2000 por ordem da Lei 9.9853, ao 

criar as UCs de proteção integral (uso indireto) e as unidades de uso sustentável 

(uso direto) expressa, portanto, às idéias naturalistas norte-americanas do final do 

século XIX. Também expõe a influência do discurso de entidades internacionais de 

defesa do meio ambiente como a UICN e das propostas de conservação debatidas e 

formuladas em eventos mundiais como as conferências de meio ambiente realizadas 

pela Organização das Nações Unidas (ONU).  

Uma mostra disso é o documento Estratégia Mundial para a Conservação 

elaborado pela UICN, em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente (UNEP) e o Fundo Mundial para Vida Selvagem e Natureza (World Wilde 

                                                           
3
 O SNUC institucionaliza também as Reservas da Biosfera, reconhecida pelo Programa 

Intergovernamental “O Homem e a Biosfera (MaB)”, estabelecido pela Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). 
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Fund for Nature – WWF), com o aval da Organização das Nações Unidas para 

Agricultura e Alimentação (FAO) e a UNESCO, em 1980, e publicado no Brasil em 

1984. Esse documento teve como finalidade apresentar estratégias para o 

desenvolvimento sustentado aos representantes das políticas de governos, aos 

conservacionistas (grupo envolvido com a defesa dos recursos vivos – vegetais, 

animais e microorganismos) e aos “responsáveis pelo desenvolvimento, incluindo os 

órgãos de assistência, a indústria, o comércio e os sindicatos”. A criação de áreas 

protegidas é colocada como uma prioridade, ou seja: 

... estabelecimento de uma rede completa de áreas protegidas, 
assegurando os habitats vitais das espécies ameaçadas, únicas ou outras 
importantes, os ecossistemas únicos e as amostras representativas dos 
diferentes ecossistemas (UICN, 1984, p. 65). 

Essa estratégia de conservação revela que a dicotomia entre natureza e 

sociedade permanece nos organismos institucionais governamentais e não 

governamentais como é o caso da UICN e WWF. A visão apresentada no 

documento expõe as idéias de várias vertentes do pensamento ambiental como da 

escola conservacionista, da ecossistêmica e da biocêntrica.  

Entre as conferências realizadas pela ONU as que mais se destacaram em 

virtude da emergência dos problemas ambientais e das urgentes necessidades de 

solução foram: a Conferência Mundial sobre o Homem e o Meio Ambiente realizada 

em Estocolmo, na Suécia, no ano de 1972 e a Conferência das Nações Unidas 

sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD) ou ECO-92, no Rio de 

Janeiro (Brasil) em 1992. A primeira serviu de referência para se pensar a 

legitimação de um novo modelo de desenvolvimento, posteriormente, denominado 

de ecodesenvolvimento ou de desenvolvimento sustentável, em oposição ao 

tradicional paradigma do crescimento econômico, e a segunda, para assegurar a 

defesa de práticas ambientais que possam levar a constituição de uma sociedade 

com justiça socioambiental, a fim de promover o bem estar das populações, 

reforçando, portanto, a necessidade de tornar o desenvolvimento sustentável uma 

realidade. 

Tanto nas proposições apresentadas pela Conferência de Estocolmo quanto 

pela da Rio-92, as áreas naturais protegidas eram colocadas como instrumento de 

desenvolvimento, ao possibilitar a substituição de atividades economicamente 

incompatíveis com a defesa do meio ambiente, por atividades que possam explorar 
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a natureza de modo sustentável, entre elas a comercialização por meio da 

transferência de recursos genéticos, de áreas florestais com um nível expressivo de 

biodiversidade de países em desenvolvimento para os países desenvolvidos e a 

implantação do turismo. 

Declarações, tratados e acordos firmados pelos países signatários dessas 

conferências e documentos produzidos como resultado do amplo debate ambiental, 

em que se pode citar, a título de exemplo, o relatório Nosso Futuro Comum e a 

Agenda 21, entre outros, tiveram influência na expansão das áreas naturais 

protegidas no Brasil. Essas unidades passaram então a ser percebidas como 

instrumento de fortalecimento da retórica de garantia da integridade física e biótica 

dos ecossistemas, incluindo o bem-estar e o respeito à cultura das populações 

nativas, que dependem do uso racional dos seus recursos naturais, como condição 

para se atingir o desenvolvimento sustentável. 

O termo denominado hoje de desenvolvimento sustentável teve como 

inspiração o conceito de ecodesenvolvimento inaugurado por Maurice Strong em 

1973, por influência das discussões realizadas na Conferência de Estocolmo (1972). 

Apropriado e aperfeiçoado por Ignacy Sachs na década de 1980, esse conceito tem 

como pilares de sustentação a eficiência econômica, a justiça social e a prudência 

ecológica (SACHS, 1986). 

A construção desse novo paradigma de desenvolvimento é citada, também, 

no documento Estratégia Mundial para a Conservação (1984), que apresenta as 

formas de aplicação do modelo sob a expressão desenvolvimento sustentado. Mas, 

foi através da elaboração do Relatório Nosso Futuro Comum em 1987 – publicado 

no Brasil em 1988 –, pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (CMMAD), que foi instituída pela ONU com o objetivo de efetuar 

um diagnóstico a respeito dos problemas globais de ambiente e desenvolvimento, 

que a expressão desenvolvimento sustentável adquiriu repercussão mundial. Nele o 

novo modelo de desenvolvimento foi definido como 

... um processo de transformação na qual a exploração dos recursos, a 
direção dos investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e a 
mudança institucional se harmonizam e reforçam o potencial presente e 
futuro, a fim de atender às necessidades e aspirações humanas (CMMAD, 
1988, p. 49). 

Fica claro que a noção de desenvolvimento difundida por esse relatório se 

baseia na capacidade que tem os governos e as instituições internacionais, 
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especialmente, em lidar com a interdependência ecológica e econômica visando 

atender às necessidades humanas e de defesa do meio ambiente. Para tanto, são 

apontadas as lacunas institucionais a serem vencidas para cumprimento da meta do 

desenvolvimento sustentável, que tem como diretrizes: a questão populacional; a 

segurança alimentar; a extinção de espécies e esgotamento de recursos genéticos; 

energia; indústria; e, assentamentos humanos (CMMAD, 1988). 

No que se refere à diretriz sobre a extinção das espécies e o esgotamento 

dos recursos genéticos, o relatório indica a importância da diversidade biológica para 

o equilíbrio dos ecossistemas e funcionamento da biosfera, o que enseja a 

necessidade de ampliação das áreas naturais protegidas no âmbito global, e, ao 

mesmo tempo, a adoção de ações estratégicas, que permitam transformar a 

conservação das espécies em valores econômicos, estéticos, éticos, culturais e 

científicos. Isso se traduz na conservação bem planejada de ecossistemas 

protegidos como meta para alcançar o desenvolvimento sustentável, através de uma 

nova abordagem de prever e evitar a dizimação de espécies e de políticas 

ambientais destrutivas (CMMAD, 1988). 

A Comissão ainda indica que a promoção dessa nova abordagem deveria 

ocorrer por meio da elaboração de Estratégias Nacionais de Conservação (ENC) 

que permitisse a combinação entre os processos de conservação e de 

desenvolvimento. Tal projeto deveria contar com a participação das agências 

governamentais, as ONGs, a iniciativa privada e a comunidade em geral. Nessa 

perspectiva as áreas naturais protegidas, especialmente, os parques nacionais, 

deveriam funcionar dentro dessa nova visão estratégica. Está escrito no relatório da 

CMMAD como resultante dessa nova proposta de UCs: 

Daí se conclui que os governos poderiam considerar a criação de “parques 
para o desenvolvimento”, já que servem ao duplo propósito de proteger, 
simultaneamente, os habitats das espécies e os processos de 
desenvolvimento. Os esforços nacionais no sentido de prever e evitar as 
conseqüências negativas das políticas de desenvolvimento em qualquer 
dessas áreas seriam certamente muito mais úteis à conservação das 
espécies do que todas as medidas tomadas nos últimos 10 anos a fim de 
promover a criação de parques, a guarda de áreas florestais, o combate à 
caça e à pesca ilícitas e outras formas convencionais de preservação da 
vida selvagem (CMMAD, 1988, p. 175). 

Segundo o texto citado, percebe-se uma tentativa de substituição do modelo 

tradicional de áreas protegidas como sinônimo de ilhas delimitadas para refúgios da 

“vida selvagem” somente para fins de contemplação e lazer, para um tipo de áreas 
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protegidas que estejam atreladas as propostas de desenvolvimento “sustentável”, a 

partir da conservação das espécies e da criação e manutenção de bancos genéticos 

que possam ser utilizados por setores produtivos do mercado, a partir de uma visão 

ecossistêmica e estratégica, contando com a mobilização de instituições como o 

Banco Mundial, UNESCO, FAO, UICN, WWF entre outras. 

Tais instituições financiam, a partir da pesquisa científica, o mapeamento dos 

recursos de áreas naturais no mundo com o propósito de conhecer todo o potencial 

biótico e genético e, assim, elaborar programas e estratégias de desenvolvimento 

que possam promover a conservação do patrimônio ecológico e o “desenvolvimento 

sustentável”, através de relações de cooperação com os governos nacionais, como 

é reforçado no relatório Nosso Futuro Comum (1988): 

... é preciso que os governos reforcem e ampliem as estratégias já 
existentes. Entre as necessidades mais urgentes estão uma administração 
melhor da vida selvagem e das áreas protegidas, um maior número de 
áreas protegidas do tipo não-convencional (como as estações ecológicas 
que estão tendo relativo sucesso no Brasil), mais projetos ligados à 
pecuária e a reserva de caça [...], uma promoção mais intensa do turismo 
em regiões de vida selvagem, e medidas mais severas para impedir a caça 
ilícita ... (CMMAD, 1988, p. 180). 

A visão de uma vida selvagem – exterior ao homem – continua presente no 

discurso dos organismos institucionais tanto internacionais quanto nacionais, 

conforme é veiculada pela ideologia burguesa (SMITH, 1988). Mas, há uma 

mudança de abordagem com relação ao tratamento dado as áreas naturais, 

atualmente, em relação aquelas existentes no século XIX e primeira metade do 

século XX. Hoje estas áreas se tornam objeto de um planejamento estratégico e 

empreendedor animado por uma racionalidade técnica e por um discurso ideológico 

que privilegia as noções de ecossistemas e de proteção das espécies ameaçadas 

de extinção aliado a bandeira do desenvolvimento com sustentabilidade. 

 Assim sendo, através da adoção de estratégias de conservação podem, de 

forma instrumental, salvaguardar o uso e a ocupação dos recursos naturais pelo 

capital, aumentando o valor de troca desses recursos. Um exemplo disso são a 

manutenção e aperfeiçoamento de técnicas de proteção e transferência dos 

recursos das UCs transformados em substâncias manipuladas geneticamente pela 

engenharia, para uso por uma agricultura extensiva, para a indústria cosmética e 

farmacêutica ou, ainda, utilizar-se da valorização estética, cultural e simbólica da 
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paisagem para a exploração turística, com o aval institucional em benefícios de 

frações da burguesia. 

Não resta dúvida de que o uso racional dos recursos naturais podem se 

traduzir em desenvolvimento, mas, desenvolvimento para quem? Que 

sustentabilidade é essa que fortalece a tese do desenvolvimento desigual e 

combinado? O próprio relatório Nosso Futuro Comum (1988) ao citar os benefícios 

econômicos obtidos com a preservação dos recursos naturais afirma que: 

Hoje, as nações industrializadas registram benefícios financeiros muito 
maiores decorrentes das espécies selvagens do que os países em 
desenvolvimento, embora os benefícios não registrados para os habitantes 
interioranos das nações tropicais possam ser consideráveis. Os países 
industrializados dispõem de capacidade científica e industrial para 
aproveitar as substâncias selvagens na indústria e na medicina. E também 
comercializam uma proporção muito maior de sua produção agrícola do que 
as nações em desenvolvimento. Os cultivadores do Norte dependem cada 
vez mais das substâncias genéticas proveniente de variedades selvagens 
de milho e trigo, duas culturas que desempenham um papel de destaque no 
comércio internacional de grãos (CMMAD, 1988, p. 171). 

É importante destacar que boa parte das substâncias genéticas de produtos 

agrícolas cultivados, com sucesso nos EUA, provém das reservas de florestas 

primitivas de países em desenvolvimento como o México. Esse relatório trata, 

portanto, as UCs como grandes reservatórios de espécies selvagens que, 

devidamente conservados e preservados, podem contribuir para o desenvolvimento 

sustentável através da exploração “racional” dos seus recursos naturais por 

atividades econômicas ligadas a agricultura, a indústria e ao comércio e serviços 

com o envolvimento estratégico de agências governamentais, não governamentais e 

instituições financeiras. 

Tais proposições não colocam de frente a questão de como o capital produz 

uma natureza dotada de valores de troca para ser apropriada em benefício da 

acumulação e reprodução da mais-valia, ou seja, não torna transparente o discurso 

ideológico presente no pensamento neoliberal que domina a cena econômica e 

política em suas várias escalas: global, nacional, regional e local. O que o 

documento analisado tem como objetivo é apresentar caminhos para que os países 

industrializados continuem crescendo com a utilização “sustentável” dos recursos 

naturais e que os governos nacionais dos países em desenvolvimento e 

subdesenvolvidos possam implantar programas de desenvolvimento, em regime de 

cooperação com as instituições não governamentais e financeiras mundiais e locais, 
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compatíveis com as necessidades de preservação da natureza e de sobrevivência 

das suas populações autóctones. 

Isso implica dizer que, institucionalmente, as populações exploradas por esse 

modelo de desenvolvimento, que não deixa de ser baseado no crescimento 

econômico ilimitado, concentrador e injusto são estimuladas a buscar alternativas de 

sobrevivência para se libertar da exclusão e desigualdade social, desde que não 

coloquem em risco a integridade biótica dos recursos naturais, especialmente, das 

áreas naturais protegidas e o modo capitalista de produção, o que tem provocado 

toda a problemática levantada por Diegues (1996) com relação às populações 

denominadas por ele de tradicionais, especialmente, no Brasil. 

A Agenda 21 é outro dispositivo institucional que resulta do debate 

internacional sobre o meio ambiente. Aprovada durante a CNUMAD em 1992, essa 

Agenda consiste em um programa de ações globais voltadas para a promoção do 

desenvolvimento sustentável, previstas, ainda, nos últimos anos do século XX e por 

todo o século XXI. Trata-se de um documento formatado em 40 capítulos, com 

proposições que buscam combater os graves problemas que afligem a humanidade, 

caracterizados por sucessivas crises de ordem econômica, social, política, cultural e 

ambiental e que ultrapassam as escalas locais e nacionais.  

Nesse sentido, pode-se afirmar que a Agenda 21 foi elaborada no calor do 

debate sobre a emergência de uma nova ordem global impulsionada pelo 

agravamento dos problemas ambientais que transcendem as fronteiras tradicionais 

dos Estados Nação, e que expressam os novos desafios econômicos, sociais, 

políticos e culturais, impostos por um modelo de desenvolvimento desigual e 

excludente. 

As proposições constantes nesse documento podem ser resumidas em 

recomendações econômicas e sociais e medidas para a conservação dos ambientes 

naturais, em que se destacam o combate ao desflorestamento, a conservação de 

ecossistemas frágeis e da diversidade biológica, e a elaboração de formas de 

intervenção e manejo de ambientes sensíveis ao processo de degradação, com o 

intuito de minimizar os impactos ambientais (BRASIL, 1994). 

O combate ao desflorestamento, por exemplo, é tratado no capítulo 11 dessa 

Agenda e contempla cinco programas de ação: a manutenção dos múltiplos papéis e 

funções das florestas; o aumento da proteção, do manejo sustentável e da 

conservação; a promoção de métodos eficazes de aproveitamento e avaliação; e, 
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estabelecer e/ou fortalecer as capacidades de planejamento, avaliação e 

acompanhamento dos programas, projetos e atividades florestais (BRASIL, 1994). 

O programa de aumento da proteção, manejo sustentável e conservação das 

florestas prever como atividade o estabelecimento e gestão de áreas protegidas 

pelos governos nacionais, conforme segue: 

Estabelecer, expandir e gerenciar, conforme apropriado a cada contexto 
nacional, sistemas de áreas protegidas, o que inclui sistema de unidades de 
conservação para suas funções e valores ambientais, sociais e espirituais, 
inclusive conservação de florestas em sistemas e paisagens ecológicos 
representativos e florestas primárias de idade avançada; conservação e 
manejo da fauna e flora silvestres; determinação dos locais pertencentes ao 
Patrimônio Mundial (...); conservação dos recursos genéticos envolvendo 
medidas in situ e ex situ e a adoção de medidas de apoio que garantam a 
utilização sustentável dos recursos florestais tradicionais das populações 
indígenas, dos habitantes das florestas e das comunidades locais (BRASIL, 
1994, p. 70). 

As proposições que envolvem as UCs no contexto da Agenda 21 se 

apresentam atreladas à garantia do uso sustentável dos recursos naturais pelas 

comunidades autóctones e também a utilização do saber destas com relação a estes 

recursos e suas formas de manejo, fato esse, de certa forma, inovador em relação 

ao relatório Nosso Futuro Comum (1988). Para Barbieri (1997) autor do livro 

Desenvolvimento e meio ambiente: as estratégias de mudanças da Agenda 21, esse 

documento reflete o avanço da CNUMAD em busca do desenvolvimento com 

sustentabilidade e a quebra de paradigmas com o distanciamento das propostas 

ambientalistas tradicionais, cuja idéia de conservação implicava a manutenção de 

áreas protegidas e a preservação da “vida selvagem” que favorecia os efeitos do 

crescimento econômico com base nos estoques dos recursos naturais. 

O que se pode afirmar é que no cerne dessas propostas de compatibilização 

do desenvolvimento com as necessidades de conservação da natureza, isto é, com 

base na sustentabilidade ecológica, o turismo se destaca como uma promessa de 

fortalecer o binômio desenvolvimento/conservação, conforme se verifica nos 

capítulos 11, 13 e 14 da Agenda 21. 

O capítulo 11 como já foi mencionado, está voltado para o “Combate ao 

Desflorestamento” através da implantação de programas entre eles o de aplicação 

de métodos eficazes de aproveitamento e avaliação para restaurar o valor de bens e 

serviços proporcionados por florestas, áreas florestais e áreas arborizadas, em cujas 

“Bases de Ação” se têm como recomendação tornar o seu manejo mais eficiente 
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com vistas a aumentar a produção de bens e serviços, elevando-se o valor das 

florestas, por meio da transformação e do comércio desses recursos, incluindo, o 

turismo ecológico e o fornecimento de materiais genéticos.  

Nos capítulos 13 e 14 que tratam do desenvolvimento sustentável das 

montanhas e da agricultura e sociedades rurais, as atividades recreativas e o 

turismo são mencionados como possibilidades concretas de gerar rendimentos e 

proteger os meios de subsistência das populações indígenas, pesqueiras e ligadas à 

produção agrícola familiar. 

Dessa forma, o que se pode abstrair da Agenda 21 global é que, sob os 

auspícios do discurso da sustentabilidade ecológica, os governos dos países em 

desenvolvimento e subdesenvolvidos são orientados, portanto, a adotarem 

programas de desenvolvimento, através da implantação e mobilização de atividades 

econômicas que não absorvam muita tecnologia. O turismo é uma dessas atividades 

que ganha maior visibilidade econômica, a partir do debate em torno da questão 

ambiental, ao ser associado a “indústria sem chaminé” o que lhe garante a obtenção 

da expressão turismo sustentável, direcionado aos segmentos: turismo ecológico, 

ecoturismo, agroturismo, turismo rural e, ainda turismo alternativo.  

 

1.4 O MITO DO MUNDO SELVAGEM E A PAISAGEM TURÍSTICA 
 

O turismo, assim como as UCs, tem apresentado uma variedade de conceitos 

que podem ser classificados do ponto de vista institucional, do mercado, ecológico e 

científico. Tais conceituações expressam conotações econômicas, socioculturais, 

espaciais, éticas e ambientais, conforme detalhamento realizado no segundo 

capítulo desse estudo.  

Para o momento, é importante destacar o conceito institucional formulado 

pela Organização Mundial do Turismo (OMT), enquanto instituição internacional 

vinculada a ONU, e reconhecido pelo governo brasileiro através do Ministério do 

Turismo (MTur), em que é colocada como características a necessidade da viagem e 

as atividades que os viajantes realizam no período que está em trânsito: 

... o turismo compreende as atividades que realizam as pessoas durante 
suas viagens e estadas em lugares diferentes ao seu entorno habitual, por 
um período consecutivo inferior a um ano, com finalidade de lazer, negócio 
ou outras (OMT, 2001, apud DIAS, 203, p. 11). 
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Observa-se nesse conceito o estabelecimento de critérios para definir o que 

se entende por turismo, ou seja, uma atividade que implica: deslocamento de 

pessoas; um destino; a delimitação de um tempo; e, a finalidade. Portanto, essa é 

uma construção normativa traduzida através da movimentação e permanência de 

indivíduos (turista), para um lugar diferente do seu local de moradia (destino), por 

um prazo inferior a 365 dias (tempo), para atender a uma ou mais motivações 

(finalidade). 

Ainda nessa construção conceitual sobre o turismo estão implícitas outras 

condições que é preciso entendê-las: a produção e comercialização de produtos e 

serviços a ser consumidos pelos turistas. Para isso, se faz necessário o 

envolvimento de diversos agentes sociais como as empresas e organizações ligadas 

à oferta de um conjunto de produtos e serviços (meios de hospedagens, 

alimentação, vestuário, equipamentos, transportes entre outros), as agências 

governamentais e não governamentais que promovem a infraestrutura de serviços 

públicos e de apoio (rodovias, estrutura aeroportuária e outros equipamentos ligados 

a área de mobilidade, de segurança, de comunicação, de saneamento básico, de 

saúde, de educação e qualificação profissional etc), e as instituições financeiras que 

“disponibilizam” os recursos necessários ao funcionamento dessa fatia do mercado. 

No entanto, existe um fator que está intrinsecamente ligada à mobilização 

dessa complexa e dinâmica rede de atividades que compõe o turismo: o fato de se 

inscrever localmente em um espaço geográfico produzido social e territorialmente, 

enquanto, unidade de recepção do turista, mas, ancorado em uma teia de 

organizações prestadoras de serviços e tecnologias, cujos tentáculos possuem 

ramificações locais, regionais, nacionais e globais. E, mesmo se qualificando como 

um segmento que compõe o setor terciário da economia produz e reproduz mais-

valia, ou seja, contribui para o processo de acumulação e circulação de capitais. 

Dessa forma, pode-se afirmar que o turismo, como outras atividades 

econômicas é movido pela lógica da sociedade capitalista, que é o lucro. Trata-se de 

uma atividade que está inserida no processo da produção, na circulação de capitais 

e no consumo de bens e serviços. Um consumo que segundo o pensamento de 

Santos (2009) assumiu um papel importante no processo de acumulação em 

detrimento da produção, devido à revolução tecnológica e a velocidade com que as 

inovações são difundidas. 
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O crescimento e a inserção do setor terciário no processo de acumulação 

capitalista é um fato também sinalizado por Offe (1994) em sua obra Capitalismo 

desorganizado. Isso demonstra que houve um equívoco dos marxistas que ao se 

concentrarem nas leituras de O Capital de Marx do século XIX, sem atentar para a 

distinção das épocas históricas, perceberam a acumulação como exclusivamente 

dependente da produção e as atividades terciárias consideradas parasitas. Hoje em 

dia, graças ao papel desempenhado pela ciência e tecnologia, “as atividades 

terciárias converteram-se na fonte essencial de dominação e de acumulação” 

(SANTOS, 2009, p. 18). Esse autor ainda acrescenta que ser parasita não é 

sinônimo de improdutividade e destaca o turismo entre as atividades do setor de 

prestação de serviços que está diretamente ligada a acumulação de capital. 

É através das atividades de pesquisa, de engenharia e de gestão, dos 
intermediários financeiros, como os bancos, as companhias de seguro e as 
companhias de crédito, bem como o aparelho de turismo e as cartas de 
crédito, que a acumulação se exerce em escala mundial (SANTOS, 2009, p. 
18-19). 

Os serviços prestados por instituições financeiras entre outros mencionados 

por Santos (2009) na citação acima demonstram como os circuitos econômicos que 

envolvem o setor terciário se interligam globalmente. Nesse processo em que se 

inscreve uma nova divisão do trabalho e uma cooperação perversa em escala 

planetária diz Santos (2009, p. 23) “o mundo como espaço se torna o espaço global 

do capital”.  

As empresas e instituições financeiras transnacionais especulam e se 

diversificam, aplicando os capitais livres dos países do centro nos países da 

periferia, muitas vezes aparecendo como parceiras, mas com funções econômicas, 

financeiras e políticas bem definidas que pode ameaçar a hegemonia do Estado.  

O turismo no Brasil, especialmente, na região Nordeste, baseado na 

exploração dos recursos naturais é um exemplo desse processo de transferência de 

capitais por grupos internacionais em suas formas: capital-mercadoria; capital-

dinheiro; e, capital-trabalho como diria o autor. 

Nessa ótica, essa atividade é apontada, sistematicamente, por entidades 

internacionais do mercado, como uma promessa de mobilização da economia em 

países, regiões e localidades receptoras, estimulando os governos a adotarem 

políticas públicas em regime de aliança e de cooperação com o setor privado, 

incluindo as instituições financeiras, e organizações ligadas diretamente à atividade, 
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para a sua implantação em regiões e localidades que possuem “vocação” turística. A 

ação desses agentes sociais contribui, nesse sentido, para a construção do território 

turístico, tendo as UCs sido utilizadas como instrumentos para a sua consolidação e 

fortalecimento. A justificativa apresentada pelas agências governamentais e não-

governamentais para a sua viabilização tem sido a promoção do desenvolvimento, 

através do seu poder de atrair renda, investimentos e gerar empregos. 

Isso é reforçado pelos dados estatísticos apresentados pela OMT. Segundo 

essa entidade internacional no ano de 2010 o fluxo de turistas internacionais no 

mundo cresceu em torno de 7% em relação ao exercício de 2009 gerando uma 

receita de 940 milhões de dólares. Nos dois primeiros meses de 2011 a OMT 

divulgou um crescimento em torno de 5% e uma arrecadação na ordem de 124 

milhões de dólares, o que revela um bom desempenho em todas as regiões do 

mundo, com exceção dos países do Oriente Médio e do Norte da África (OMT, 

2011). Esse dado é revelador se for confrontado com o cenário apresentado por 

essa Organização para o período de 1995-2008 no que se refere ao comportamento 

do fluxo turístico internacional. De acordo com esses dados o crescimento do fluxo 

turístico médio anual no período foi 4,2% alcançando um total de 922 milhões de 

turistas em 2008, conforme pode ser observado no Gráfico 1. 

Gráfico 1: Comportamento do Fluxo Turístico Internacional – 1995-2008 

 
Fonte: OMT (2009). 
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Uma análise mais detalhada do Gráfico 1 revela que se for avaliado o 

crescimento ano a ano percebe-se que o aumento do fluxo turístico não foi 

constante ao longo do período de 1995 a 2008, havendo anos de declino do fluxo 

como nos anos de 2001 e 2004. De qualquer modo a receita gerada pelo número de 

viagens no período analisado foi estimada pela OMT (2009) em US$ 5 trilhões. 

No Brasil, o MTur divulgou um índice de crescimento no número de viagens 

superior ao apresentado em escala global, isto é, de 5% para o acumulado dos 

meses de janeiro a fevereiro de 2011. Para esse Ministério foi registrado nesses 

primeiros meses do ano uma taxa de 22,5% de aumento dos desembarques em 

vôos internacionais e 21,5% de fluxo doméstico em relação ao mesmo período no 

ano de 2010 (BRASIL, 2011).  

O discurso do governo com relação ao crescimento dessa atividade é 

animadora, entretanto, isso não se verifica no desempenho com relação ao ranking 

mundial do turismo, cuja classificação é feita pelo Fórum Econômico Mundial, onde o 

país ocupa o 52º lugar na classificação mundial com relação ao ano de 2010, 

perdendo posições inclusive para o exercício de 2009 quando ocupava a 45º 

posição (WORLD ECONOMIC FORUM, 2011). A Tabela 1 apresenta informações 

sobre os países melhor colocados no ranking mundial do turismo relativo ao período 

de 2007 a 2009 divulgado pelo Relatório do Fórum Econômico Mundial The Travel & 

Tourism Competitiveness Report (TTCR), bem como a classificação do Brasil no 

referido período.  

Tabela 1 – Ranking de competitividade no Setor de Viagens e Turismo 

Países 
2007 2008 2009 2011 

Posição Pontuação Posição Pontuação Posição Pontuação Posição Pontuação 

Suíça 1º  5,66 1º  5,63 1º  5,68 1º  5,68 

Áustria 2º  5,54 2º  5,43 2º  5,46 4º  5,41 

Alemanha 3º  5,48 3º  5,41 3º  5,41 2º  5,50 

França 12º  5,23 10º  5,23 4º  5,34 3º  5,41 

Canadá 7º  5,31 9º  5,26 5º  5,32 9º  5,29 

Espanha 15º  5,18 5º  5,30 6º  5,29 8º  5,29 

Suécia 17º  5,13 8º  5,27 7º  5,28 5º  5,34 

Estados 

Unidos 
5º 5,43 7º 5,28 8º 5,28 6º  5,30 

Austrália 13º  5,21 4º  5,34 9º  5,24 13º  5,15 

Cingapura 8º  5,31 16º  5,06 10º  5,24 10º  5,23 

Brasil 59º  4,20 49º  4,29 45º  4,35 52º  4,36 

Fonte: World Economic Forum, Genebra, Suiça (2009) apud Brasil (2010). 

Como se pode perceber o desempenho do Brasil no que se refere à 

competitividade em viagens e turismo no contexto mundial é inexpressivo. De 
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acordo com o relatório do Fórum Mundial Econômico TTCR o que tem contribuído 

para esse resultado são, entre outros fatores, a falta de um ambiente propício para 

novos negócios e a infraestrutura de transporte. As regras restritivas para os 

investimentos externos, os longos prazos para abrir uma empresa e requerimentos 

de certa forma inibidores para novos empreendimentos no setor do turismo e, ainda, 

a baixa qualidade no setor de transporte, tanto aéreo como terrestre, bem como as 

altas taxas de preços relacionadas ao setor aeroportuário são responsáveis pela 

posição que o Brasil ocupa, atualmente, no ranking mundial do turismo (WORLD 

ECONOMIC FORUM, 2011).  

Vale esclarecer que as categorias ou variáveis consideradas na matriz 

classificatória relativa à competitividade turística são: marco jurídico; ambiente de 

negócios e infraestrutura; e, recursos humanos, naturais e culturais com as 

subdivisões constantes do Quadro 1. 

Quadro 1 – Variáveis e subvariáveis classificatórias da competitividade turística4 

Marco Jurídico 
Ambiente de negócios e 

infraestrutura 

Recursos humanos, naturais 

e culturais 

Política e regulamentações Infraestrutura de transporte 

aéreo 

Recursos humanos 

Sustentabilidade ambiental Infraestrutura de transporte 

terrestre 

Afinidade pelo turismo 

Segurança cidadã Infraestrutura do turismo Recursos naturais 

Saúde e higiene Infraestrutura informática e de 

comunicações 

Recursos culturais 

Prioridade para o setor viagens 

e turismo 

Competitividade do preço no 

setor  viagens e turismo 

 

Fonte: World Economic Forum, (2011). 

O relatório do Fórum Econômico Mundial ainda avalia que o Brasil ficou em 

sétimo lugar no ranking das Américas e apresenta a melhor pontuação entre todos 

os países no que tange aos recursos naturais e o 23º em recursos culturais, com 

muitos lugares considerados patrimônio da humanidade, uma grande proporção de 

                                                           
4 As variáveis e subvariáveis são traduções livres retiradas do documento original The Travel 

& Tourism Competitiveness Report que apresenta These categories are summarized into the three 

subindexes of the Index: (1) the T&T regulatory framework subindex; (2) the T&T business  
environment and infrastructure subindex; and (3) the T&T human, cultural, and natural resources 
subindex. Each of these three subindexes is composed in turn by a number of pillars of T&T 
competitiveness, of which there are 14 in all. These are: policy rules and regulations; environmental 
sustainability; safety and security; health and hygiene; prioritization of travel & tourism; air transport 
infrastructure; ground transport infrastructure; tourism infrastructure; ICT infrastructure; price 
competitiveness in the T&T industry; human resources; affinity for travel & tourism; natural resources; 
and cultural resources. 
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áreas protegidas e a fauna mais rica do planeta (WORLD ECONOMIC FORUM, 

2011). 

Como se pode constatar pelos dados estatísticos constantes nesse relatório o 

Brasil, em 2011, ocupa a posição 52º entre os cento e trinta e nove países avaliados, 

apresentando uma pontuação de 4,36 numa escala de um a sete, sendo 

ultrapassado por países como o México e Porto Rico que apresentaram um 

incremento turístico mais expressivo. Entretanto, pode-se observar também que com 

um índice quase igual (4,35), o país ficou em 45º lugar na avaliação anterior feita em 

2009 pelo Fórum Econômico Mundial.  

Se for levada em consideração à implantação de um planejamento estratégico 

e de uma política pública voltada, especialmente, para o desenvolvimento dessa 

atividade articulada à política econômica do governo, a partir da década de 1990, 

essa realidade tende a mudar, conforme se pode verificar no número ascendente de 

viagens relacionadas ao turismo internacional e doméstico, de acordo com os dados 

apresentados pelo MTur nos últimos anos – Tabela 2 – , mesmo tendo pela frente os 

desafios relacionados aos problemas com infraestrutura de transportes. 

Tabela 2 – Chegada de turistas no Brasil, 1991-2010 

Chegada de Turistas 

Ano Total Ano Total 

1991 1.228.178 2001 4.772.575 

1992 1.692.078 2002 3.784.898 

1993 1.641.138 2003 4.132.847 

1994 1.853.301 2004 4.793.703 

1995 1.991.416 2005 5.358.170 

1996 2.665.508 2006 5.017.251 

1997 2.849.750 2007 5.025.834 

1998 4.818.084 2008 5.050.099 

2999 5.107.169 2009 4.802.217 

2000 5.313.463 2010 5.161.379 

Fonte: BRASIL (2011). 

Para isso, o planejamento governamental realizado em parceria com as 

instituições privadas tem mostrado a disposição do capital internacional e nacional 

em investir no setor terciário, especialmente no turismo, a partir da exploração dos 

recursos naturais e culturais que no país são abundantes, contribuindo com isso 

para a instituição de novos territórios como as UCs e promovendo um 

reordenamento territorial ambiental e urbano, especialmente, nas áreas que 

contornam o litoral brasileiro. As áreas naturais protegidas entre elas as Áreas de 
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Preservação Permanentes (APPs) e UCs se tornam, nesse sentido, instrumentos 

para o desenvolvimento de atividades ligadas ao lazer, à contemplação e a 

“interpretação” da natureza sob o signo do turismo “sustentável”. 

Entre os atores sociais com interesse na exploração das UCs enquanto 

cenários para o lazer e a contemplação encontram-se os representantes das várias 

frações do mercado turístico, que emerge com o discurso contraditório da 

responsabilidade socioambiental. Atualmente, a visibilidade internacional dada à 

causa ecológica pelo crescimento do movimento ambientalista, tem atraído o mundo 

dos negócios que vê na preservação da natureza a possibilidade de aumentar a 

circulação de capital. Instituições financeiras de destaque como o Banco Mundial e o 

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), entre outras, têm incorporado em 

suas linhas de atuação projetos voltados para a preservação ambiental, a fim de 

contribuir para a promoção do “desenvolvimento sustentável” com forte poder de 

persuasão, o que tem motivado a adesão de uma parcela de empresários ávidos em 

manter o nível de competitividade imposto pela sociedade globalizada (CASTELLS, 

2002).  

Segundo o autor é crescente a postura assumida por representações do 

mercado, de “apoio” as ações de defesa do meio ambiente. Entre as ações adotadas 

pelo mercado pode-se citar a criação de UCs e de instituições com enfoque 

ambientalista (fundações, associações entre outras) com o objetivo de estimular e 

desenvolver “práticas” de educação, recreação e outras atividades que primam pelo 

uso “racional” dos recursos naturais.  

Muitas vezes essas ações traduzem-se em campanhas de marketing ou 

outras estratégias de comunicação de massa que fortalecem a produção da 

natureza e garantem a acumulação de capital, como previsto nos escritos de Harvey 

(2005; 1974). Partindo das elaborações de Marx e Engels, o autor mostra como o 

uso da terra e dos seus recursos adquirem características de valor de uso – sistema 

de sustentação da vida – ou características do valor de troca – sistema de mercado 

de troca – como condição necessária para que o capitalismo se reproduza 

socialmente. 

Assim, para a classe ou frações de classe que representam o mercado, as 

UCs são percebidas a partir de uma visão compensatória, isto é, são áreas 

destinadas à conservação e/ou preservação de uma natureza que possa garantir 

lucro as empresas que a utilizam como matéria-prima para a produção, circulação de 
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capital e consumo. Um exemplo disso é a visão dos empresários do turismo que 

“vendem a idéia” de que essa atividade é uma “indústria sem chaminé”, ou seja, sem 

poluição, e, ao mesmo tempo, se utilizam das áreas protegidas ou de seu entorno 

para instalar toda uma infraestrutura de serviços, provocando fortes impactos e 

danos ao meio ambiente. 

Esse discurso ideológico do mercado emergiu a partir da adoção pelas 

empresas de estratégias voltadas para a responsabilidade social, visto como o 

resultado da expansão do movimento ambientalista, que tem influenciado governos 

e ganhado repercussão mundial na segunda metade do século XX, a partir das 

discussões globais sobre a crise ecológica. Nessa perspectiva, o planejamento, a 

criação e o manejo de áreas naturais protegidas têm sido apontados como 

estratégia de conservação e preservação da natureza. 

O movimento ambientalista que emergiu no final da década de 1960, 

resguardadas as devidas diferenças, também se move nessa direção por meio do 

discurso das ONGs, partidos políticos, cientistas, empresários e governos que 

contribuem para a proliferação de áreas naturais protegidas em escala global. Viola 

(1992) em um ensaio que teve como objetivo apresentar suas análises sobre o 

movimento ambientalista no Brasil discorre, também, sobre esse movimento em 

nível internacional através das reflexões de uma literatura produzida na América do 

Norte e Europa Ocidental. Para esse autor 

A grande maioria da pesquisa trata do movimento ambientalista no contexto 
das respectivas sociedades nacionais, porém nos últimos anos tem havido 
alguma produção comparativa e sobre as conexões internacionais dos 
movimentos ambientalistas, incluindo o problema da emergência de um 
movimento ambientalista internacional e global (VIOLA, 1992, p. 50). 

Partindo de um exame sobre essa produção internacional, o autor identifica 

três abordagens teóricas para análise do ambientalismo que tiveram influência sobre 

os rumos do ambientalismo no Brasil: o grupo de interesse, o novo movimento social 

e o movimento histórico. O primeiro – o grupo de interesse – que nasceu nos EUA 

no final da década de 1960 emerge como porta voz dos estratos altos e médios da 

sociedade, por isso mesmo denominado de movimento elitista, para dar respostas 

aos problemas da poluição criados pela indústria. 

Já a abordagem correspondente ao novo movimento social se formou, 

principalmente, na Europa Ocidental após a segunda metade do século passado, 

por intermédio de uma produção desenvolvida por autores neomarxistas ou radicais 
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ecologistas que aglutinava novas vertentes do movimento social – o pacifismo, o 

feminismo e o ecologismo. Esse novo movimento social tinha como bandeira o 

questionamento do sistema capitalista com foco voltado para a qualidade de vida e 

para a descentralização econômica e política. 

Por último, o movimento histórico denuncia os fatores que contribuem para a 

emergência da exploração predatória dos recursos naturais e propõem ações 

reformistas que “apontam na direção de uma civilização ecologicamente sustentável” 

(VIOLA, 1992, p. 51). 

Com base nas considerações formuladas pelo autor percebe-se que o grupo 

de interesse não assume uma posição valorativa enquanto movimento, o que o leva 

a se colocar a favor da estabilidade da ordem social capitalista, posição essa oposta 

ao novo movimento ambientalista que surge como sujeito político, cuja ação se 

materializa através da formação dos partidos verdes. No caso do movimento 

histórico, percebe-se uma conotação mais científica do que política, uma vez que 

investiga os fatores que ocasiona os problemas ambientais e expõe a ineficácia do 

modelo de desenvolvimento adotado após a revolução industrial, baseado no 

crescimento econômico.  

Assim, para responder aos desafios impostos à sociedade contemporânea, 

propõe a adoção de um novo paradigma que possa enfrentar os problemas 

socioambientais através da conservação e preservação dos recursos naturais e da 

possibilidade de criar condições alternativas de manutenção e reprodução da vida 

entre as populações subdesenvolvidas do planeta, isto é, o desenvolvimento 

sustentável, conforme o pensamento de empresários, cientistas e ONGs que se 

orientam para a sustentabilidade. 

Esse pensamento direciona as ações dos órgãos da ONU envolvidos com o 

debate ambiental em âmbito global e da ampla rede de ONGs, incluindo, as 

brasileiras, que vislumbram na criação de áreas naturais protegidas e na 

implantação da atividade turística o caminho estratégico para a promoção da 

conservação dos ecossistemas em defesa da diversidade biológica e da proteção 

socioeconômica e cultural das populações locais, o que sob a ótica da dialética da 

natureza, se inscreve em um discurso estéril dado o poder que tem o capitalismo na 

produção da natureza e do espaço e, portanto, do desenvolvimento desigual 

defendido por Smtih (1988). 
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Ainda sobre o movimento ambientalista, vale à pena registrar, as idéias 

defendidas por Castells (2002) em sua célebre trilogia sobre a Era da informação: 

economia, sociedade e cultura. Especialmente, no volume dois que trata de O poder 

da identidade o autor dedica um capítulo a discussão do movimento ambientalista, 

visto por ele como “uma nova forma de movimento social descentralizado, 

multiforme, orientado à formação de redes e de alto grau de penetração” (Idem, p. 

143). 

Com base nessa constatação Castells (2002) inicia sua análise apresentando 

uma distinção entre o ambientalismo e a ecologia e, em seguida expõe uma tipologia 

para esse movimento tratado como “multiforme”. O primeiro termo – o ambientalismo 

– é definido como uma manifestação “de todas as formas de comportamento 

coletivo” que tem como finalidade a correção de ações destrutivas nas relações do 

homem com a natureza, tanto no discurso quanto na prática em oposição à lógica 

estrutural e institucional hegemônica na atualidade. Por ecologia, sociologicamente 

falando, o autor entende como “o conjunto de crenças, teorias e projetos que 

contempla o gênero humano como parte de um ecossistema mais amplo, e visa 

manter o equilíbrio desse sistema em uma perspectiva dinâmica e evolucionária” (p. 

144). 

O ambientalismo é considerado um movimento político de recorte discursivo e 

prático, enquanto a ecologia seria um campo do conhecimento de conteúdo teórico, 

holístico e evolucionário, mas com relações de interdependência entre eles: “o 

ambientalismo é a ecologia na prática, e a ecologia é o ambientalismo na teoria” 

(CASTELLS, 2002, p. 144). 

Enquanto movimento, o ambientalismo apresenta uma tipologia composta de 

cinco grupos: preservação da natureza; defesa do próprio espaço; contracultura, 

ecologia profunda; salve o planeta; e, política verde. Esses grupos são analisados a 

partir da identificação de três características, que para o autor, são determinantes de 

um movimento social: identidade, adversário e objetivo.  

Entre as tipologias, a que está mais relacionada com a problemática 

levantada nesse trabalho de forma específica é o primeiro grupo – preservação da 

natureza – que apresenta a identidade dos “amantes da natureza”, tendo como 

adversário o desenvolvimento não-controlado e a ineficiência dos órgãos 

governamentais e como objetivo a defesa da vida selvagem. Surgida nos EUA, essa 

corrente é oriunda das discussões em torno das wilderness nos moldes discorridos 
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por Diegues (1996), por isso sua sustentação prática ocorre através da filiação de 

entidades ligadas a proposta de criação de áreas naturais protegidas ou unidades de 

conservação, pela via institucional, em particular, as ONGs globais, nacionais e 

locais. 

A caracterização formulada por Castells (2002) tem reflexos no movimento 

ambientalista do Brasil e se aproxima de certa forma, das reflexões feitas por 

autores brasileiros como Diegues (1996) já mencionado, Viola e Leis (1995) quando 

se refere ao multissetorialismo do movimento ambientalista, Scherer-Warren (1995) 

que traça o perfil e a trajetória das ONGs no Brasil e América Latina entre outros. 

Devido ao caráter difuso do movimento ambientalista em escala global e 

nacional, se pode afirmar que as UCs são entendidas e interpretadas ora como um 

arquipélago, cujas ilhas são a expressão “da vida selvagem” ora como territórios 

dotados de ecossistemas naturais de grande vulnerabilidade ecológica que junto 

com as comunidades autóctones sobrevivem das condições ambientais oferecidas 

por esses habitats e, por isso mesmo, precisam ser protegidos. Tanto na primeira 

quanto na segunda definição constata-se o entendimento de UCs que se movem na 

lógica do discurso ideológico da manutenção da diversidade biológica veiculado por 

uma rede de instituições globais que se autodenominam e são consideradas 

institucionalmente como entidades ambientalistas. 

Nesse universo são identificadas entidades vinculadas às empresas e 

proprietários de elevadas e pequenas extensões de terras, bem como as que 

nascem nos movimentos sociais que representam os interesses da sociedade civil, 

com propostas bem intencionadas e sensíveis a causa conservacionista e 

preservacionista, muito embora a partir de uma visão romântica da natureza. Essas 

ONGs globais, nacionais ou locais defendem a implantação e o fortalecimento de 

atividades de lazer e turismo como alternativas para a compatibilização do 

desenvolvimento com a conservação ambiental, mas apresentam em sua prática 

estratégias de ações e envolvimento com as UCs de forma diferenciadas. 

As instituições podem ser classificadas em quatro tipos de organizações de 

caráter ambientalista com interesses voltados para a criação, implantação e gestão 

de UCs: as ONGs pólos; as de interesses difusos; as interlocutoras da sociedade 

civil; e, as de caráter administrativo-institucionais. 

As ONGs pólos são aquelas de alcance global, nacional e regional que se 

compõe de uma rede de UCs por elas criadas, financiadas e/ou geridas como a 
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UICN, a WWF, a Federação de Parques Nacionais e Naturais Européia entre outras. 

As de interesse difuso são as que representam UCs de caráter privado e que 

exploram o turismo, atividades educacionais ou outro tipo de atividade “sustentável” 

dentro dos princípios da acumulação capitalista, como as RPPNs criadas em sua 

maioria por proprietários de terras e empresários, mas veiculando a idéia de que 

está contribuindo para a causa ecológica. 

No que se refere às ONGs de interlocução, estas se colocam como canais de 

intercomunicação e de ações conjuntas no âmbito do novo movimento social, 

denunciando a exclusão social e os abusos cometidos contra o meio ambiente, 

reivindicando a defesa da cidadania e a implantação de práticas ecologicamente 

corretas, dentro do respeito aos limites e a capacidade de suporte dos 

ecossistemas, e, por fim, aquelas cujas ações estão incorporadas, administrativa e 

institucionalmente a gestão das UCs públicas, como é previsto na política nacional 

de áreas protegidas no Brasil através do SNUC, atualmente, sobre o nome de 

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), conforme previsto na 

Lei 9.790 de 23 de março de 1999, da Presidência da República. 

Essas representações e práticas, na realidade, expressam as tensões e 

contradições ambientais e socioespaciais de grupos sociais e atores diversos. São 

alimentadas por uma política de cunho “conservacionista” e “preservacionista” que 

contaminada pela ideologia do capital, veicula a idéia de que a prática de atividades 

econômicas consumidoras de recursos naturais, como é o caso do turismo, são 

realizadas dentro dos princípios da sustentabilidade. 

No campo da pesquisa científica, autores como Coelho; Cunha e Monteiro 

(2009, p. 68) que estudam as áreas protegidas a partir de abordagens da Geografia 

e da Ecologia Política, as UCs se referem a “uma sobreposição de múltiplas 

territorialidades”, uma vez que: 

São diferentes os projetos, os interesses, as práticas e as representações 
dos diversos atores sociais envolvidos/afetados na/pela delimitação de 
áreas destinadas à proteção dos recursos naturais. As unidades de 
conservação são, ao mesmo tempo, territórios de conservação, territórios 
de vida, territórios de produção, territórios de pesquisa acadêmica, entre 
outros. As unidades de conservação acham-se cunhadas por idéias 
ambientalistas e territoriais. 

Essa diversidade de interesses dos atores envolvidos diretamente com as 

UCs é marcada por contradições que acompanham o seu processo de criação e 

apropriação pelo capital como mecanismos de uso e controle territorial dos recursos 
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naturais, os quais são transformados em mercadorias para produção e reprodução 

da acumulação capitalista, sob o suporte ideológico do desenvolvimento sustentável. 

Situação essa que denota o processo de produção de uma natureza artificializada e 

urbanizada, produto da construção de cenários beneficiados pelo visual estético e 

composto por próteses que transforma a paisagem, pois o meio natural na acepção 

utilizada por Santos (2008) já não mais existe, cedeu lugar para o mundo técnico-

científico. “A natureza artificializada marca uma grande mudança na história do 

homem. Hoje, com a tecnociência, alcançamos o estágio supremo dessa evolução” 

(p. 17). 

A crise ambiental que se estabeleceu com a produção de um espaço 

tecnificado, instrumentalizado e urbanizado, em meados do século XX, pôs em 

xeque a racionalidade de um modelo de desenvolvimento que não levava em conta 

os limites impostos pela natureza. Os problemas ecológicos advindos dessa crise 

fizeram o homem repensar novos caminhos para satisfazer suas necessidades de 

sobrevivência no planeta Terra, a partir do reconhecimento das condições de 

suporte dos recursos naturais no processo de produção, impulsionando, assim, o 

surgimento do conceito de sustentabilidade, de acordo com o pensamento dos 

estudiosos que acredita na utopia do desenvolvimento sustentável como Leff (2001). 

Para esse autor a sustentabilidade surgiu no contexto da globalização, como um 

marco que sinaliza para uma nova orientação civilizatória da humanidade, que por 

meio de uma racionalidade instrumental produziu uma natureza artificializada e 

tecnificada. 

A crise ambiental veio questionar a racionalidade e os paradigmas teóricos 
que impulsionaram e legitimaram o crescimento econômico, negando a 
natureza. A sustentabilidade ecológica aparece assim como um critério 
normativo para a reconstrução da ordem econômica, como uma condição 
para a sobrevivência humana e um suporte para chegar ao 
desenvolvimento duradouro, questionando as próprias bases da produção 
(LEFF, 2001, p. 15). 

O questionamento da racionalidade técnica e dos paradigmas convencionais 

de crescimento econômico devido à crise ambiental que emergiu no cenário mundial 

a partir do final da década de 1960, longe de propor soluções radicais de contenção 

desse crescimento em benefício da proteção do meio ambiente fez surgir novas 

estratégias de exploração da natureza, dessa feita, sob o signo do “desenvolvimento 

sustentável”. A intensa urbanização decorrente do domínio da técnica, da ciência e 

da informação faz parte dessas estratégias de uma maior socialização da natureza, 
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produzindo uma cultura cotidiana formada por signos e símbolos que incorporam a 

imagem de sedução dos paraísos selvagens para ser reverenciados como objetos 

de consumo e prazer, a partir de uma visão empreendedora e compensatória do 

ponto de vista ambiental. 

Nesse espaço urbano, que não é o oposto do rural, mas sim lugares de fixos 

e fluxos, de objetos e ações ou de formas-conteúdo e processos sociais revelam as 

práticas de novos arranjos institucionais e das novas configurações espaciais 

permeadas por ações materiais e simbólicas que representam a construção dos 

territórios turísticos. Essa forma de urbanização na era da acumulação flexível em 

substituição ao modelo de acumulação fordista/keynesiano implica a emergência de 

um sistema de regulação, com a participação de novos agentes sociais que se 

somam as antigas institucionalidades apreendido por Harvey (2005) sob a 

denominação da governança.  

Essa governança ancorada nas ações de diversos agentes sociais apresenta 

a tendência de substituir o administrativismo-político tradicional no ato de “governar” 

as cidades por um empreendedorismo urbano. Isso ocorre tendo em vista o fato de a 

urbanização assumir um papel predominante na história do capitalismo, 

especialmente em sua fase atual, o que requer uma nova forma de gestão do 

território urbano através da parceria ente o público e o privado, ou seja, entre os 

órgãos governamentais, representantes das empresas, instituições financeiras, 

ONGs e sociedade civil entre outros. 

Vale ressaltar que a urbanização para Harvey (2005, p. 169-170) é percebida 

como “um processo social espacialmente fundamentado, no qual um amplo leque de 

atores, com objetivos e compromissos diversos, interagem por meio de uma 

configuração específica de práticas espaciais entrelaçadas”. Para efeito desse 

trabalho, entende-se que entre essas práticas espaciais entrelaçadas destacam-se a 

criação e implantação de áreas protegidas com vistas a dar mais “brilho” à 

construção de cenários a ser comercializados pelo turismo dentro da ótica da 

acumulação capitalista. 

No Rio Grande do Norte e, especialmente, no âmbito da RMNatal, esses 

cenários são construídos para dar um ar de “embelezamento” a cidade de Natal e 

áreas próximas ao litoral, a fim de vendê-los ao turista que é estimulado, por meio de 

um marketing e da imagem midiática do paraíso tropical a entrar em contato com 

uma natureza selvagem, calorosa e amiga. A criação do Parque das Dunas e da 
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APA Jenipabu faz parte desse ideário de constituição de um território turístico como 

proposta de reestruturação econômica de maneira inovadora e empreendedora, mas 

sem deixar de perceber que essas estratégias contribuem, também, para a 

descaracterização das comunidades autóctones que historicamente sobreviveram 

dos seus recursos naturais, o que lhes conferiram uma relação de pertencimento e 

afetividade com esses espaços, conforme é explicitado no item seguinte. 

 



81 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 UNIDADES DE CONSERVAÇÃO: IDÉIAS 

AMBIENTALISTAS E TERRITORIAIS 
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As unidades de conservação como inspiração das idéias ambientalistas e 

construções territoriais são o enfoque principal desse item que objetiva apresentar 

uma discussão sobre o contexto internacional, nacional e local das áreas protegidas. 

Nessa perspectiva são apreendidas como novos territórios que emergem na cena 

urbana movidas por um projeto ambientalista de proteção dos recursos “naturais” e, 

simultaneamente, pela produção de uma paisagem turística dentro da lógica da 

acumulação capitalista, contribuindo para a descaracterialização de territorialidades 

animadas pela noção de pertencimento do lugar.  

Trata-se de visualizar a interrelação do Parque Estadual das Dunas e da APA 

Jenipabu nesse universo institucional, em que as UCs são apontadas pelas políticas 

ambientais, ONGs e movimento conservacionista como estratégia de proteção da 

natureza e do desenvolvimento de atividades de pesquisa científica, turismo e lazer. 

Mas, ao mesmo tempo, são consideradas, também, por autores como Diegues 

(1997), Coelho, Cunha e Monteiro (2009) entre outros, como veículos de 

favorecimento da expansão do capitalismo por meio da constituição de novos 

territórios com restrição ao uso e ocupação de residentes, isto é, das populações 

autóctones que, historicamente, sobreviveram dos recursos naturais dessas áreas. 

No ambiente discursivo onde gravitam as UCs verifica-se à presença de 

diferentes atores sociais envolvidos com a criação e gestão dessas unidades que 

expressam concepções e interesses também divergentes, cuja ideologia 

“conservacionista” e/ou “preservacionista” termina por gerar efeitos devastadores 

sobre as populações “tradicionais” (DIEGUES, 1997). Essa problemática colocada 

pelo autor se respalda em sua experiência em parques nacionais e estaduais 

brasileiros, que constituem categorias de uso restrito, ou seja, áreas que devem ser 

desabitadas pela presença humana enquanto residentes, como consta no SNUC. 

Antes de ser incorporada ao SNUC, a categoria de Parque Nacional foi criada, 

inicialmente, no Brasil, pelo primeiro Código Florestal de 1934 – Decreto n° 23.793, 

de 23-01-1934, permanecendo no Código de 1965 – Lei n° 4.771, de 15-09-1965, 

ainda em vigor. 

A característica de área desabitada é uma herança do modelo de parque 

nacional norte-americano exportado para os países de terceiro mundo, conforme é 

discutido mais adiante, o que segundo Diegues (1997) recria a dicotomia entre 

povos e parques e gera graves conflitos ecológico-sociais. 
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Ainda nessa direção, mas adotando uma visão mais abrangente das UCs 

estão os autores Coelho, Cunha e Monteiro (2009), por se deterem ao estudo de 

unidades tanto de uso restrito como os parques nacionais e reservas biológicas 

quanto às áreas denominadas de uso “sustentável” que permite à ocupação de 

populações “tradicionais” como as reservas extrativistas, as reservas de 

desenvolvimento sustentável e as florestas nacionais, cuja existência é marcada por 

conflitos e contradições. A recente proliferação dessas áreas protegidas em uma 

diversidade de tipologias, constituídas no território brasileiro pelos poderes públicos, 

federal, estadual e municipal, independentemente de sua classificação – se áreas de 

proteção integral ou de uso sustentável, abarcam, segundo os autores 

referenciados, uma sobreposição de múltiplas territorialidades, ou seja: 

A constituição das unidades de conservação, sejam elas classificadas como 
de uso indireto ... ou de uso direto ..., implica a sobreposição de múltiplas 
territorialidades. São diferentes os projetos, os interesses, as práticas e as 
representações dos diversos atores sociais envolvidos/afetados na/pela 
delimitação de áreas destinadas à proteção dos recursos naturais 
(COELHO, CUNHA, MONTEIRO, 2009, p. 68). 

Essas considerações levam ao entendimento de que essas territorialidades 

refletem ora a existência de uma população autóctone que tem uma ligação cultural, 

afetiva e de pertencimento com esses territórios, ora a percepção de outros autores 

que vêem esses subespaços como possibilidades de imprimir novos valores. 

Valores que possam atender aos interesses e demandas de atores movidos por 

idéias “ambientalistas” e, ao mesmo tempo, por projetos de exploração turística pela 

via da criação de uma natureza-espetáculo recheada de signos que reverenciam os 

recursos naturais como objetos sagrados voltados à contemplação espiritual, ao 

descanso e ao lazer dos seus visitantes. Essa diversidade de concepções, projetos 

e interesses dos vários atores que estão envolvidos com as UCs refletem relações 

de conflito, de contradições e de poder, imprimindo a noção de que se tratam de 

territórios multifacetados, o que faz com que os autores mencionados afirmem que: 

As unidades de conservação são, ao mesmo tempo, territórios de 
conservação, territórios de vida, territórios de produção, territórios de 
pesquisa acadêmica, entre outros. As unidades de conservação acham-se 
cunhadas por idéias ambientalistas e territoriais (COELHO; CUNHA; 
MONTEIRO, 2009, p. 68). 

As idéias ambientalistas e territoriais são a base existencial das UCs, o que 

implica na veiculação de um discurso conservacionista que justifique o uso e 
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ocupação de territórios destinados a fortalecer o processo de acumulação do capital 

ao mesmo tempo em que incorpora as lutas políticas entre os diferentes atores 

sociais envolvidos, incluindo as populações “tradicionais” que habitam seu interior ou 

entorno. Um território compreendido como uma materialidade física e como a 

expressão de um espaço vivido, que condensa relações sociais contraditórias, de 

conflitos, de poder, mas também um sistema de objetos, de ações e de técnicas, isto 

é, o território usado. É nesse sentido que a relação território-meio ambiente é 

possível de ser entendida a partir das políticas ambientais, que constituem o marco 

regulatório das áreas protegidas. 

É nesse universo que se insere as UCs Parque Estadual das Dunas de Natal 

e a APA Jenipabu, como instrumento de defesa do meio ambiente e, ao mesmo 

tempo, como veículo de construção e fortalecimento de um território que favorece a 

acumulação capitalista do espaço – o território turístico. Nessa perspectiva, a 

reflexão que se faz para entender o papel dessas unidades no âmbito do espaço 

urbano da RMNatal está atrelada a realização de práticas espaciais que resultam 

das relações historicamente construídas entre a sociedade e a natureza, na forma 

como foi discutido no primeiro item da tese, e que revelam as mediações 

estabelecidas nas esferas global, nacional e local. Mediações essas que incorporam 

as dimensões econômicas, culturais, políticas, socioambientais e ideológicas, e 

expressam a movimentação das redes de articulações formadas pelos atores que 

disputam o controle e a gestão de um território, ou seja: “o lugar em que 

desembocam todas as ações, todas as paixões, todos os poderes, todas as forças, 

todas as fraquezas, isto é, onde a história do homem plenamente se realiza a partir 

das manifestações de sua existência” (SANTOS, 2007, p. 13). 

Compreender o território na visão apresentada por Milton Santos significa 

retomar o caminho em que a história dos homens foi escrita. A história das idéias 

conservacionistas e ambientalistas é o percurso escolhido nesse item para se 

compreender a origem das áreas protegidas e sua constituição enquanto territórios 

que incorporam territorialidades para dar conta do espaço vivido. Um espaço 

construído pela ação humana, cujas marcas se perpetuam e se renovam no tempo, 

para se recriar novos espaços e novas temporalidades. 

O tópico tem, pois, o propósito de discorrer sobre a gênese do pensamento 

ambiental, para entender as várias concepções conservacionistas e/ou 

preservacionistas que animaram o debate ecológico no mundo e no Brasil, e que 
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contribuíram para a formulação das regulamentações e políticas ambientais que 

favoreceram a criação das unidades de conservação enquanto territórios de 

proteção do meio ambiente, da expansão capitalista e dos discursos e conflitos entre 

os atores sociais envolvidos. 

 

2.1 HISTÓRICO SOBRE A PROTEÇÃO AMBIENTAL NO MUNDO 

 

A idéia de conservação dos recursos naturais é antiga, podendo se afirmar 

que desde as civilizações mais remotas existiram sociedades que denotavam a 

preocupação com a proteção ambiental através da delimitação de áreas, conforme 

destaca Morsello (2008). Em seu estudo sobre as Áreas protegidas públicas e 

privadas: seleção e manejo, afirma que a idéia de conservação e preservação está 

presente na história da humanidade. Na antiguidade os assírios – povos da antiga 

civilização oriental que ocuparam a Mesopotâmia por volta do século XII a.C – 

estabeleciam a demarcação de áreas para fins de proteção dos recursos naturais. 

Na Europa medieval existia entre a população a noção de “parques” como áreas 

reservadas para sobrevivência de animais sob a responsabilidade do rei. Quem 

infringisse essa norma pagaria com a própria vida. Os Incas – populações 

pertencentes à civilização ameríndia por volta do século XII – demarcavam limites 

físicos e sazonais para a caça de certas espécies da fauna.  

Na modernidade, o marco da proteção ambiental foi à criação de áreas 

protegidas em meados do século XIX nos EUA, baseado em uma ideologia 

preservacionista que emergiu no contexto da expansão urbano-industrial naquele 

país. A visão veiculada era a de que o homem era destruidor da natureza o que 

justificava a instituição de “widerness” (lugar selvagem), dotado de grande beleza 

cênica e paisagística, para que os habitantes das cidades pudessem usufruir desses 

espaços para fins de lazer (DIEGUES, 1996). 

Nessa perspectiva no dia 1º de março de 1872 ocorreu criação do Parque 

Nacional de Yellowstone, marcando um “divisor de águas” na história das áreas 

protegidas de acordo com Morsello (2008). Para a autora a experiência dos EUA é 

pioneira por que assume outra conotação de áreas naturais protegidas, ou seja, “o 

significado de proteção e acesso público”, através do lazer e do turismo, 

diferentemente do que ocorrera em outros períodos da história ambiental. Em outros 
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países a intenção primeira era a utilização dessas áreas como mecanismo de 

conservação dos recursos naturais. 

Vale destacar, entretanto, que antes mesmo da criação desse parque, em 30 

de junho de 1864 já havia sido legalizada por Abraham Lincoln – presidente dos 

EUA –, uma área “inalienável em qualquer tempo” (COSTA, 2002, p. 9). Tratava-se 

do Vale Yosemite e do Bosque Mariposa juntos, cujas terras até meados do século 

XIX haviam sido usadas pelos índios Ahwahneechee. Com a chegada dos europeus, 

em 1855, houve uma ocupação das trilhas indígenas, fato que motivou a assinatura 

da concessão das terras para o estado da Califórnia, como uma forma de protegê-

las para sempre.  

Após a implantação do Parque Yellowstone, os primeiros conservacionistas 

norte-americanos recomendaram a criação do Parque Nacional Yosemite, o que 

ocorreu em 1890. Com uma área de 3.080 km2 esse Parque se destaca pelos seus 

rios, lagoas, cachoeiras e penhascos e, ainda, pela presença de um bosque com 

sequóias gigantes, sem falar em uma fauna própria da região da Califórnia Central 

(PARQUE NACIONAL YOSEMITE, 2009). 

Esse fato confirma a discussão feita por Diegues (1996) sobre a construção e 

reprodução de neo-mitos, a partir da criação de parques como área selvagem e 

desabitada, o que tinha como conseqüência a retirada das populações tradicionais 

do seu interior, o que não acontecia espontaneamente, mas a partir de lutas e 

conflitos entre os povos indígenas e o homem branco colonizador. 

A criação do Parque Nacional de Yellowstone, em 1872, se tornou um 

acontecimento emblemático, uma vez que a área destinada à criação do parque não 

era desabitada. Tratava-se de um território indígena onde viviam várias tribos e 

subtribos, descritos pelo colonizador branco europeu como “selvagens, demônios 

vermelhos, comedores de búfalos, de salmão e de tubérculos”. Para o autor é 

significativo o fato de o Congresso dos EUA ter determinado, por ocasião da criação 

do parque, que  

... a região fosse reservada e proibida de ser colonizada, ocupada ou 
vendida segundo as leis dos E.U.A. e dedicada e separada como parque 
público ou área de recreação para benefício e desfrute do povo; e que toda 
pessoa que se estabelecesse ou ocupasse aquele parque ou qualquer de 
suas partes (...) fosse considerada infratora e, portanto, desalojada 
(DIEGUES, 1996, p. 27). 

O discurso de impedimento da colonização de áreas destinadas à criação de 

parques nacionais nos EUA, segundo Diegues (1996; 1997) se revestia em um 
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discurso ideológico para viabilizar a utilização das terras como áreas de lazer para a 

população urbana, em detrimento de sua ocupação pelas populações “tradicionais”. 

As contradições presentes nessa retórica era a do mito da natureza intocável 

defendida pelo movimento preservacionista norte-americano, cuja finalidade era 

defender a vida selvagem ameaçada pela civilização urbano-industrial, destruidora 

da natureza. A criação de áreas protegidas e a expulsão das populações nativas 

seria uma estratégia a ser adotada a fim de possibilitar a existência “pedaços do 

„mundo natural‟ em seu estágio primitivo, anterior à intervenção humana” – como se 

isso fosse possível (DIEGUES, 1997, p. 86). 

Entretanto, é preciso entender que subjacente ao ato de criação de espaços 

físicos destinados à preservação, como os parques nacionais, existia uma 

concepção reveladora da relação homem-natureza denominada por Moscovici 

(1979) de naturalismo reativo em contraposição a uma corrente do pensamento 

ocidental dominante chamada de culturalismo que previa a utilização da natureza 

em benefício do progresso do homem. Tomando como base o pensamento de 

Moscovici em seu texto Hommes domestiques, hommes sauvages, Diegues (1997, 

p. 86) afirma que: 

Para o naturalismo reativo do final do século passado, quando foi criado o 
primeiro parque nacional em Yellowstone, nos Estados Unidos, a única 
forma de proteger a natureza era afastá-la do homem pelo estabelecimento 
de ilhas, para que o homem moderno pudesse admirá-la e reverenciá-la. 
Esses lugares paradisíacos serviriam também como locais selvagens, onde 
o homem pudesse refazer as energias gastas na vida estressante das 
cidades e no trabalho monótono e alienante. 

As palavras do autor deixam claro que a criação de parques nacionais se 

destinava a preservar a natureza, mas para uso do homem moderno e urbano, por 

meio do lazer, da recreação e da contemplação de uma “natureza selvagem”. 

Cabe destacar que a realidade norte-americana da segunda metade do 

século XIX apresenta uma sociedade vivendo sua revolução urbano-industrial e o 

processo desbravador de alargamento de suas fronteiras com a implantação de uma 

rede ferroviária cortando e se apropriando dos territórios das populações autóctones. 

Uma apropriação que ocorria por meio da delimitação de áreas protegidas sob o 

discurso da valorização do mundo selvagem em benefício do usufruto da população 

urbana em seus momentos de lazer. Isso denota a constituição de territórios 

mediados por relações de poder entre atores sociais como: a população nativa – o 

índio – que na época mantinha uma relação de identidade e, portanto, de 
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pertencimento ao lugar; o colonizador europeu que brigava pela posse da terra; e, o 

Estado que determinava as leis e regras quanto ao uso e ocupação do território.  

Esses acontecimentos relatado por Diegues (1996) nos lembra a visão de 

território presente no texto de Haesbaert (2005, p. 6776) ao se reportar a 

multiterritorialidade, ou seja, ao território múltiplo, diverso e complexo. Para ele o 

território  

... tem a ver com dominação (jurídico-política) da terra e com a inspiração 
do terror, do medo – especialmente para aqueles que, com a dominação, 
ficam alijados da terra, ou no “territorium” [território] são impedidos de 
entrar. Ao mesmo tempo, por extensão, podemos dizer que, para aqueles 
que têm o privilégio de usufruí-lo, o território inspira a identificação (positiva) 
e a efetiva “apropriação”. 

Essa noção de território está ancorada nas relações de poder, cuja 

dominação jurídico-política ocorre animada por uma ideologia impregnada de signos 

e símbolos produzidos pelos atores sociais que exerciam o controle do território. O 

discurso ideológico de proteção e uso “público” das áreas naturais era utilizado para 

justificar as “ações preservacionistas”, que permitiam a expulsão das populações 

nativas de seus habitats em nome da proteção de uma natureza selvagem ou do 

neomito construído em torno da noção de “wilderness” como diz Diegues (1996).   

A leitura do texto de Morsello (2008) que trata das áreas protegidas públicas e 

privadas, bem como de Medeiros (2006), que discorre sobre a proteção da natureza 

no mundo e no Brasil, além de Diegues (1996), sugere que a criação Yellowstone 

National Park, inaugura um modelo de proteção ambiental no mundo, o que 

influenciou a instituição das primeiras áreas protegidas em outros países como 

consta do Quadro 2. 

Quadro 2 – Os primeiros parques nacionais no mundo  

Parque Localização Ano de Criação 

Parque Nacional Royal Austrália 1879 

Parque Nacional Banff Canadá 1885 

Parque Nacional Egmont Nova Zelândia 1894 

Parque Nacional Kruger África do Sul 1898 

Parque Nacional do México México 1899 

Parque Nacional Nahuel Huapi Argentina 1903 

Parque Nacional do Chile Chile 1926 

Parque Nacional de Gálapagos Equador 1934 

Parque Nacional de Itatiaia Brasil 1937 

Fonte: Costa (2002). 
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A criação de parques nacionais como uma categoria de áreas naturais 

protegidas ganhou visibilidade no mundo, inicialmente, por meio de um conceito 

formulado pelos norte-americanos que consideravam a sua implantação como uma 

estratégia de preservação das riquezas naturais, isto é, das “maravilhas” dos EUA, 

cuja proteção impedia a exploração por uma minoria e estimulava o usufruto de 

todos os indivíduos para sempre (RUNTE, 1979, apud MORSELLO, 2008). Essa 

minoria seria a população “tradicional” ou indígena que sobrevivia dos recursos 

naturais e de práticas ancestrais em sua relação com a terra, e que foram removidas 

de seus territórios durante a conquista do oeste, mas não sem resistência.  

A concepção de parque formulada a partir do significado de proteção e 

acesso ao público estava ligada, por um lado, a busca de uma identidade nacional 

dos países do Novo Mundo e a transformação de suas paisagens em monumentos. 

Por outro lado, assumia um conteúdo político associado à idéia de democracia, em 

contraposição às visões elitistas de desfrute das belezas naturais que 

caracterizaram o Velho Mundo. O surgimento dos parques nos EUA, nesse sentido, 

está associado à intervenção do Estado como um meio de assegurar os interesses 

coletivos em contraposição aos interesses individuais. Mas, as mudanças de 

percepção sobre o ambiente ao longo do tempo fizeram com que os parques 

nacionais tornassem “importantes para a preservação da natureza, da vida 

selvagem e para outros propósitos ligados à nova preocupação „ecológica‟”, entre os 

quais os de natureza científica e econômica (RUNTE, 1979, apud MORSELLO, 

2008, p. 23).  

A alteração gradual no conceito de Parques Nacionais é creditada aos 

diversos fatores que estão na base das concepções ecológicas atuais: um deles é o 

fato de que alteração no significado de parques está ligada ao desenvolvimento das 

ciências naturais e do conhecimento científico, e outro é devido à ampliação do 

“desenvolvimento” econômico no mundo contribuindo para a transformação e 

destruição de áreas naturais, levando as áreas protegidas a assumirem a condição 

de “antíteses do desenvolvimento”. 

Assim, com o tempo o crescimento do número de parques no contexto global 

produziu divergências de conceitos e enfoques, motivando a UICN a promover um 

amplo debate internacional, visando unificar o seu conceito nos termos colocados 

por Morsello (2008, p. 24): 
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Com a ampliação de parques em todo mundo, o título de Parque passou a 
ter uma variedade enorme de significados. A inconsistência nos termos 
passou a ser encarada como um problema para o alcance de apoio popular, 
para encorajar as estratégias de planejamento e na comparação de 
características dos parques para fins científicos. 

Essa instituição internacional realizou em 1933, em Londres, a Convenção 

para a Preservação da Flora e Fauna em seu Estado Natural com o intuito de 

formular uma definição unificadora para a unidade de conservação denominada de 

Parque Nacional. À medida que se discutia uma definição global para a categoria 

Parques Nacionais, os fóruns de discussão internacional estimulavam os governos a 

criarem áreas protegidas em seus territórios. Um exemplo disso foi a “Convenção de 

Washington” também chamada de Convenção de Proteção à Natureza e 

Preservação da Vida Selvagem no Hemisfério Ocidental, realizada no ano de 1940. 

A partir desse evento várias convenções internacionais ocorreram, com o objetivo de 

proteger a fauna e a flora no mundo (MORSELLO, 2008). 

Vale ressaltar que a criação da UICN, em 1948, possibilitou a formação, no 

ano de 1958, da Comissão Internacional de Parques Nacionais, em parceria com a 

ONU, visando entre outras medidas, uma inventariação de todas as áreas 

protegidas do mundo. Essa instituição internacional tem promovido, ao longo do 

tempo, Conferências Mundiais de Parques Nacionais. A primeira, realizada em 

Seattle (EUA), em 1962, promoveu uma discussão sobre os critérios de classificação 

das áreas protegidas, tendo como referência o modelo norte-americano. Em 1969, 

em Nova Delhi (Índia), a IUCN procurou definir um conceito único para os Parques 

Nacionais, além de tecer recomendações quanto às diferentes terminologias 

utilizadas e sinalizar sobre os objetivos associados aos diferentes tipos de UCs (op. 

cit.). 

Após a Conferência de Seattle, outras conferências foram realizadas a cada 

período de dez anos, tendo como tema de discussão os Parques Nacionais e as 

Áreas Protegidas como a de Banff – Canadá (1972), a de Bali (1982), a de Caracas 

– Venezuela (1992) e a de Durban – África do Sul (2003). 

Esses eventos têm se transformados em importantes fóruns para discutir a 

proteção da biodiversidade e o desenvolvimento sustentável das populações 

tradicionais que sobrevivem a partir de uma interrelação com as UCs, conforme 

ressaltam Scherl et al (2006) em publicação elaborada para UICN. Segundo os 

autores que expressam o pensamento dessa entidade internacional, a meta principal 

das áreas protegidas sempre foi à conservação da diversidade biológica, em 



91 
 

detrimento da redução da pobreza nos países em desenvolvimento. As populações 

autóctones são alijadas do processo de criação e da gestão dessas áreas, o que as 

excluem da possibilidade de uso e ocupação da terra em benefício de sua 

sobrevivência.  

Assim, na visão da UICN deve ser feita uma avaliação no sentido de enfrentar 

as necessidades dessas populações de forma prática e ética a fim de que se possa 

permitir o uso racional dos recursos naturais pelas comunidades nativas de forma a 

garantir a sua reprodução social ao mesmo tempo em que assegura a conservação 

do patrimônio ambiental global e nacional, como é destacado em publicação dessa 

instituição. 

Prática, porque para sobreviverem, as áreas protegidas nas nações mais 
pobres devem ser vistas como uma opção de uso da terra que contribua tão 
positivamente para o desenvolvimento sustentável como outras formas de 
uso da terra. E ética, porque, se se deseja realizar a justiça social, deve-se 
incorporar os direitos e aspirações humanas às estratégias de conservação 
nacionais e globais (SCHERL et. al., 2006, p. 2). 

Essas considerações, presentes na publicação As áreas protegidas podem 

contribuir para a redução da pobreza? Oportunidades e limitações, elaborada pelos 

autores citados expressam o posicionamento da UICN já veiculado durante a 

realização das cinco conferências mundiais de parques e áreas protegidas, em que 

ressalta a relação entre a proteção da natureza e a redução da pobreza. Assim, 

entre as recomendações feitas nessas conferências cabe destacar: a gestão de 

áreas protegidas “tem de ser realizada de forma sensível às necessidades e 

preocupações das populações locais” (IV Conferência – Venezuela, 1992); e “as 

áreas protegidas não devem ser concebidas como ilhas de conservação isoladas do 

contexto social, cultural e econômico na qual estão inseridas” (V Conferência – 

África do Sul, 2003) (SCHERL et. al., 2006, p. 5). 

Outro fato igualmente importante dessas conferências é a transformação do 

conceito de parque ao longo do tempo, dando origem a diferentes tipos e categorias 

de UCs ou áreas protegidas. Em virtude da diversidade das características 

ecológicas, dos fatores socioculturais e da variedade de nomenclaturas atribuídas 

pelos diferentes países às áreas protegidas, a UICN apresentou, em 1994, uma 

definição e uma lista de categorias para servir de referência quando da criação e 

implantação de novas unidades de conservação. Assim para a UICN as áreas 

protegidas são definidas 



92 
 

... como uma superfície de terra ou mar especialmente consagrada à 
proteção e preservação da diversidade biológica, assim como dos recursos 
naturais e culturais associados, e gerenciada através de meios legais ou 
outros meios eficazes (IUCN, 2006, p. 7). 

A definição de áreas protegidas como porções da superfície terrestre ou 

marinha com a finalidade de proteção e preservação da natureza e dos processos 

culturais é, portanto, resultado de uma discussão realizada no mundo pela UICN 

com o apoio da ONU, o que permitiu a sua classificação internacional em seis 

categorias, através do documento intitulado Diretrizes para as categorias de manejo 

das áreas protegidas, publicado em 1994 (IUCN, 1994 apud MORSELLO, 2008), 

conforme explicitado no Quadro 3. 

Quadro 3: Categorias e funções das áreas protegidas estabelecidas pela UICN 

Categorias Nomenclatura Funções 

I  Reserva Natural Estrita/Área Silvestre Área protegida manejada 

especialmente para fins 

científicos ou proteção da vida 

silvestre. 

II Parque Nacional Área protegida manejada 

especialmente para proteção de 

ecossistemas e recreação 

III Monumento Natural / Formação Natural Área protegida manejada 

especialmente para a 

conservação de uma categoria 

natural específica. 

IV  Área de Manejo de Espécie ou Habitats Área protegida manejada 

especialmente para a 

conservação através de 

intervenção ou manejo. 

V Paisagem Terrestre ou Marinha 

Protegida 

Área protegida manejada 

especialmente para proteção de 

paisagem e recreação. 

VI Área Protegida de Manejo de Recursos Área protegida para o uso 

sustentável dos recursos 

naturais 

Fonte: IUCN (1994) apud MORSELLO (2008). 

As seis categorias de áreas protegidas, constantes do Quadro 3, foi divulgada 

pela UICN durante o IV Congresso Mundial de Parques Nacionais e Áreas 

Protegidas realizado em Caracas (Venezuela) no ano de 1992 e publicada em 1994. 

Vale destacar que durante o período que se estende da implantação do 

Parque Nacional de Yellowstone em 1872 até o ano de 1994, existiam no mundo 
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mais de 8.500 áreas protegidas classificadas nas categorias adotadas pela UICN, 

passando para 9.869 em 1998, o que representou um crescimento de 14% 

(MORSELLO, 2008). No estudo realizado pela autora foi revelada, ainda, a 

existência de 40.000 indicações de áreas protegidas espalhadas pelo mundo e não 

enquadradas nas categorias propostas por essa entidade internacional. Esse 

levantamento demonstra que, juntas, essas unidades protegem uma área de 

931.787.396 hectares, o que equivale a 6,29% da superfície terrestre. 

O Brasil apresentou ao longo do tempo, nomenclaturas convergentes e 

divergentes em relação às categorias estabelecidas pela UICN, por meio de um 

aporte legal constituído de vários diplomas jurídicos, conforme se pode verificar 

através de um estudo realizado por Medeiros (2006) e o documento Informe 

nacional sobre áreas protegidas no Brasil, elaborado pelo Ministério do Meio 

Ambiente em parceria com a ONG The Nature Conservancy e o Instituto Chico 

Mendes em 2007. 

Vale ressaltar que a história das áreas protegidas no país teve início com a 

instituição do primeiro Código Florestal em 1934, que serviu de base jurídica para a 

implantação da UC Parque Nacional de Itatiaia, no Rio de Janeiro, no ano de 1937, 

muito embora a origem e evolução da idéia de proteção ambiental esteja articulada 

às ações pontuais realizadas pelo governo de Portugal, na época do Brasil colônia, 

conforme apontam os estudos de Medeiros (2006) sobre a proteção da natureza, 

conforme descrição contida no próximo subitem. 

2.2 A EVOLUÇÃO DAS ÁREAS PROTEGIDAS NO BRASIL 

Os estudiosos da temática ambiental, particularmente das áreas protegidas 

como Guerra e Coelho (2009), Morsello (2008), Medeiros (2006), Diegues (1996) 

entre outros demonstram que, no Brasil, desde o período colonial existia certa 

preocupação do governo metropolitano com a proteção dos recursos naturais. Entre 

os exemplos citados por esses autores cabe destacar o “Regimento do Pau-Brasil” 

de 1605 e a “Carta Régia” de 1797. Essas regulamentações foram conseqüência 

das ordenações portuguesas de D. Manuel I denominadas “manuelinas”, que 

incluíam vários dispositivos de proteção das florestas e recursos hídricos, tanto na 

metrópole quanto na colônia. Na colônia o Regimento do Pau-Brasil, pode ser 

considerado o primeiro dispositivo de proteção florestal brasileiro, com o objetivo 
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limitar a exploração do pau-brasil na colônia. Esse regimento estabelecia que não se 

podia cortar,  

... nem mandar cortar o dito pau Brasil, por si, ou seus escravos ou Feitores 
seus sem expressa licença, ou escrito do Provedor mór de Minha Fazenda, 
de cada uma das Capitanias, em cujo distrito estiver a mata, em que se 
houver de cortar; e o que o contrario fizer encorrerá em pena de morte e 
confiscação de toda sua fazenda (MIRANDA, 2004, apud MEDEIROS, 
2006, p. 43). 

O trecho acima que faz parte das citadas ordenações manuelinas denota o 

nível de restrição com relação ao corte do pau-brasil. Não obstante, a história oficial 

apresenta dados concretos de que durante o processo de colonização brasileira, a 

extração dessa espécie vegetal, conhecida cientificamente com o nome de 

Caesalpinia echinata, foi responsável por uma parte do desmatamento de florestas 

de mata atlântica no Brasil, juntamente com outras espécies de árvores como o 

cedro e o mogno, que no século XVIII justificaram a promulgação do decreto real – 

Carta Régia – visando coibir o corte não autorizado de madeiras. 

No que se refere ao pau-brasil, sua extração era considerada monopólio da 

corte portuguesa, embora existisse de forma clandestina o tráfico dessa espécie da 

flora brasileira realizado por franceses e espanhóis. Como diz Prado Júnior (1981, p. 

26): “No que se relaciona com os portugueses, sabemos que a extração do pau-

brasil foi, desde o início, considerada monopólio real. Para dedicar-se a ela tornava-

se necessário uma concessão do soberano”. 

Essas medidas, do ponto de vista da gestão do território apresentavam 

contradições e paradoxos, uma vez que de um lado destinavam-se a defesa das 

florestas, e, de outro, através de autorização da côrte permitia a extração e 

comercialização dos recursos florestais. A realização da retirada de espécies 

vegetais pela classe que gozava de direitos e privilégios da metrópole favorecia a 

proteção dos interesses capitalistas, situação esta que se repetiu durante a fase do 

império, em que as sanções decretadas, tinham ainda o intuito de defender a 

soberania portuguesa sobre o território brasileiro.  

Vale ressaltar, ainda, que a base produtiva da economia colonial era a 

produção agrícola, especialmente, da cana-de-açúcar e do café realizada por ciclos 

de exportação, o que demandavam a exploração de grandes extensões de terra a 

partir da devastação de florestas, sobretudo nas regiões costeiras. Em seu estudo 

sobre a História econômica do Brasil, Caio Prado Júnior ressalta os impactos desses 
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ciclos de produção provocados por essa atividade econômica ao meio natural 

brasileiro: 

Repetia-se mais uma vez o ciclo normal das atividades produtivas no Brasil. 
A uma fase de intensa e rápida prosperidade seguia-se outra de estagnação 
e decadência. Já se vira isso, sem contar o longíquo caso do pau-brasil, na 
lavoura da cana-de-açúcar e do algodão do norte e nas minas de ouro e 
diamante do centro-sul. A causa é sempre semelhante: o esgotamento das 
reservas naturais por um sistema de exploração descuidado e extensivo 
(PRADO JÚNIOR, 1981, p. 35). 

Esse modelo de exploração descuidado e extensivo citado por Prado Júnior 

sob as riquezas naturais tem perdurado até hoje, a diferença é que no passado as 

preocupações com a proteção da natureza se resumia às tímidas intenções de 

pessoas influentes, com uma vida pública reconhecida e aos escritores de influência 

positivista. Diegues (1996) ao falar sobre a história da conservação ambiental no 

Brasil faz referência ao pensamento de José Bonifácio de Andrade e Silva no século 

XIX, para quem a destruição das matas deveria ser combatida em benefício da 

garantia da fertilidade do solo. Esse patriarca da independência do Brasil, como 

ficou conhecido pela historiografia oficial, manifesta em seu livro Obras científicas, 

políticas e sociais que: “Todos os que conhecem por estudo a grande influência dos 

bosques na economia geral da natureza sabem que os países que perderam suas 

matas estão quase de todo estéreis e sem gente” (SILVA, 1962, apud DIEGUES, 

1996, p. 112). 

A preocupação de José do Bonifácio se expressa na prática quando em 1821 

sugere ao Governo Imperial à criação de um setor administrativo com a 

responsabilidade de defender à conservação das florestas. Ainda no século XIX 

André Rebouças (1833-1898), engenheiro civil, botânico, geólogo e abolucionista 

defende, em 1876, à criação do primeiro parque nacional no Brasil, inspirado no 

Parque Nacional de Yellowstone (EUA). 

O discurso sobre a defesa do meio ambiente associado à criação de áreas 

naturais protegidas, somente veio ocorrer no primeiro governo de Getúlio Vargas no 

período de 1930-1945, com a instituição do Código das Águas, do Código de Minas 

e do primeiro Código Florestal brasileiro em 1934, que garantiu à delimitação de 

unidades territoriais destinadas a preservação ambiental, embora as contradições, 

paradoxos e conflitos no que se refere ao uso e ocupação do território ainda 

persistiam.  
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Na realidade, esse momento foi marcado por um processo de transição do 

ponto de vista da economia brasileira, com a emergência de uma industrialização, 

agora mecanizada tanto na esfera da produção quanto na esfera da circulação, o 

que irá impulsionar a urbanização por meio do estabelecimento de uma rede de 

cidades no país. Para Santos (2008) esse tempo se consagra pela passagem de um 

meio técnico com uma mecanização incompleta para o meio técnico de circulação 

mecanizada, demandando a ampliação de portos, a construção de uma rede de 

estradas e ferrovias, usinas de energia e melhoramento nos serviços de 

comunicação com a instalação do telégrafo. Realizações que favorecem a 

integração do território nacional, a acumulação do capital agrário-exportador, à 

exploração do minério, ao mesmo tempo em que garante a reprodução do capital 

urbano-industrial, que irá se concentrar no eixo Centro-Sul do país, com a 

hegemonia do Estado de São Paulo. 

É nesse período de emergência da sociedade industrial e urbana, que a 

questão ambiental ganha visibilidade, ancorada na valorização da natureza como 

um bem nacional sob um discurso ideológico da proteção dos recursos naturais 

minado pelas contradições do sistema capitalista. O controle e regulamentação da 

exploração dos recursos florestais e madeireiros passam a ser objeto de ação 

intervencionista do Estado que por intermédio da instituição do Código Florestal de 

1934 – Decreto no 23.793 de 23 de janeiro de 1934 – cria às tipologias Floresta 

Protetora, Floresta Remanescente, Floresta Modelo e Floresta de Rendimento (art. 

3º). E, como categorias de manejo são instituídas: os Parques Nacionais, Estaduais 

e Municipais; a Floresta Nacional; e, a Reserva de Proteção Biológica ou Estética 

(BRASIL, 1934).  

Nas análises de Medeiros (2006), esse período marcou o surgimento de uma 

consciência que considerava a proteção da natureza como responsabilidade da 

União e dos Estados orientada pela Constituição Republicana Brasileira de 1934 que 

outorgava à natureza um novo valor. A Carta Magna considerava a natureza 

patrimônio nacional que tinha que ser preservado, conforme é definido em seu 

Capítulo I, art. 10, inciso III, que diz que é tarefa da União “proteger belezas naturais 

e monumentos de valor histórico e artístico ...” (BRASIL, 1934, p. 7). 

Foi a partir dessa visão que no Brasil foram instituídos instrumentos legais 

com a finalidade de garantir a criação e consolidação de áreas protegidas com 

objetivos claros de preservação da natureza. Além do Código Florestal, foram 
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estabelecidos, ainda neste período, o Código de Águas (Decreto 24.643/1934), o 

Código de Caça e Pesca (Decreto 23.672/1934) e o Decreto de Proteção aos 

Animais (Decreto 24.645/1934). 

A instituição desses dispositivos legais e principalmente do Código Florestal 

pode ser visto como o embrião da política ambiental brasileira, uma vez que o meio 

ambiente passou a merecer a atenção do poder público no que se refere à proteção 

da natureza e dos objetos culturais construídos pelo homem. Fato que marca o início 

da história das áreas protegidas no Brasil, com a criação dos primeiros parques e 

florestas nacionais: o Parque Nacional de Itatiaia (1937); o Parque Nacional de 

Iguaçu (1939); o Parque Nacional da Serra dos Órgãos (1939); a Floresta Nacional 

de Araripe-Apodi (1946); e, a Floresta Nacional de Caxuanã (1961)5. 

O Parque Nacional de Itatiaia está situado geograficamente entre os paralelos 

22º19‟ e 22º45‟ latitude sul e os meridianos 44º15‟ e 44º50‟ de longitude oeste 

(Figura 1). Do ponto de vista geomorfológico, esse parque está localizado no Maciço 

do Itatiaia, Serra da Mantiqueira, compreendendo áreas dos municípios de Resende 

e Itatiaia ao sul do Estado do Rio de Janeiro e dos municípios de Itamonte, Alagoa e 

Bocaina de Minas ao sul do Estado de Minas Gerais.  Sua criação ocorreu em 14 de 

junho de 1937, por meio do Decreto Federal n. 1.713, com uma área inicial de 

11.943 hectares de terras cobertas com mata primitiva, onde se situam nascentes de 

rios e apresenta uma flora singular da região. No dia 20 de setembro de 1982, por 

meio do Decreto Federal 87.586 esse PARNA foi ampliado para uma área de 30.000 

hectares. (PARQUE NACIONAL DE ITATIAIA, 2009).  

 

                                                           
5
 Em 1942, fora das tipologias e categorias definidas pelo Código Florestal de 1934, o governo do 

estado de São Paulo criou a “Grande Reserva do Pontal de Paranapanema” com 247 mil hectares de 
floresta de mata atlântica (PADUA, 2002). 
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Figura 1 – Mapa de localização do Parque Nacional de Itatiaia. 

 

Ainda sob a égide de uma política de proteção do meio ambiente, merece 

destaque a instituição de outro dispositivo legal no ano de 1948 – o Decreto 

Legislativo n. 3 –, que aprovou a Convenção para proteção da Flora, da Fauna e das 

Belezas Cênicas dos Países da América Latina, definindo novas categorias de áreas 

de preservação como Parque Nacional, Reserva Natural, Monumento Natural e 

Reserva de Região Virgem, conforme afirma Costa (2002). 

De acordo com Vieira e Cader (2007) os anos de 1940 e 1950 não tiveram 

expressão do ponto de vista de uma política ambiental no país, como havia sido a 

década de 1930. Para os autores foi nos anos 1930 que ocorreu um movimento 

liderado por políticos, jornalistas e cientistas, visando discutir políticas de proteção 

ao patrimônio natural, o que culminou com a criação do Código Florestal de 1934. O 

termo desenvolvimento sustentável não era conhecido nessa época, porém já havia 

uma discussão política voltada para a preservação ambiental, cujos eixos centrais 

do debate eram a proteção dos ecossistemas florestais e a regulação dos recursos 

madeireiros. 

Em termos de criação de áreas protegidas os anos 1940 e 1950 não foram 

expressivos e os avanços obtidos a partir de 1934 foram substituídos por novos 
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interesses – a industrialização e o desenvolvimento acelerado. Somente na década 

de 1960 é que a discussão ambiental volta à tona. A emergência do regime militar 

em 1964 fez com que o Código Florestal de 1934 fosse substituído por um novo 

Código instituído pela Lei 4.771 de 15/09/1965. Essa lei criou novas tipologias de 

áreas protegidas em substituição as já existentes, são elas: Parque Nacional e 

Floresta Nacional (anteriormente categorias específicas); Áreas de Preservação 

Permanente (APP) e a Reserva Legal (RL).  

Em 1967 é a vez do antigo Decreto de Proteção dos Animais ser substituído 

pela Lei 5.197 que cria as Reserva Biológicas Nacionais e os Parques de Caça 

Federais. Nesse ano, ainda é criado o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento 

Florestal (IBDF) pelo Decreto-Lei n. 289 de 28/02/1967, com o objetivo de “formular 

a política florestal bem como orientar, coordenar e executar ou fazer executar as 

medidas necessárias à utilização nacional, à proteção e à conservação dos recursos 

naturais renováveis” (BRASIL, 1967, p. 53). 

Vale destacar que a criação do IBDF foi um avanço institucional por parte do 

governo brasileiro no sentido de promover um direcionamento para a formatação de 

uma política ambiental. Os eventos internacionais realizados com o intuito de discutir 

em escala global o meio ambiente, como o Encontro do Clube de Roma (1968) e a 

Conferência de Estocolmo (1972) vieram celebrar a emergência de uma atmosfera 

ambientalista no mundo, servindo de base para que o governo brasileiro aderisse ao 

processo de implantação de uma agenda ambiental internacional, através do 

fortalecimento e criação de instituições específicas para tratar e conduzir a questão 

ambiental.  

Esse cenário contribuiu, portanto, para a formatação de outro órgão 

denominado Secretaria Especial de Meio Ambiente (SEMA) em 1973, através do 

Decreto 73.030 de 30/10/1973. No seu artigo 1º consta que a criação dessa 

Secretaria tem como finalidade orientar “... a conservação do meio ambiente, e o uso 

racional dos recursos naturais” (BRASIL, 1973 apud MEDEIROS, 2006, p. 53).  

A partir de então a SEMA juntamente com o IBDF passariam a dividir a 

responsabilidade pela gestão e fiscalização da política brasileira de áreas 

protegidas. De acordo com Lanfredi (2007) é a partir de 1981 com a instituição da 

Política Nacional do Meio Ambiente, através da promulgação da Lei 6.931/81 que 

“realmente teve início a proteção ambiental no Brasil, pois, até então, a tutela do 

meio ambiente se fazia por uma legislação ambiental fragmentada” (p.80). 
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Assim, nas décadas de 1980-90 foram criadas mais quatro tipologias de áreas 

protegidas por essa Secretaria: as Estações Ecológicas (ESECs) e as Áreas de 

Proteção Ambiental (APAs), em 1981; as Reservas Ecológicas (RESECs) e as Áreas 

de Relevante Interesse Ecológico (ARIEs), em 1984; e, as Reservas Particulares do 

Patrimônio Natural (RPPNs) em 1996. 

É preciso destacar que o programa de criação de áreas protegidas assumido 

pela SEMA se deve ainda à influência de dois instrumentos que serviram de 

fortalecimento para a política ambiental. O primeiro foi o Plano Nacional de 

Desenvolvimento (PND), que na sua segunda versão (II PND) de 1975-1979, que 

contemplava em seu objetivos “atingir o desenvolvimento sem a deterioração da 

qualidade de vida e, em particular, sem devastar o patrimônio nacional de recursos 

naturais” (BRASIL apud MEDEIROS, 2006, p. 53). 

Esse pensamento ambientalista foi reafirmado na elaboração da Política 

Nacional do Meio Ambiente instituída através da Lei 6.938 de 31 de agosto de 1981, 

em que são apresentados dez princípios, entre os quais se destaca o constante na 

alínea I do 2º artigo: a “ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, 

considerando o meio ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente 

assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo” (BRASIL, 1981, p. 1). 

A mesma lei assegura em um de seus sete objetivos – artigo 4º, alínea II – 

que a Política Nacional do Meio Ambiente visará “à definição de áreas prioritárias de 

ação governamental relativa à qualidade e ao equilíbrio ecológico, atendendo aos 

interesses da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 

Municípios” (op. cit., p. 2). Mas, foi com a Constituição Brasileira promulgada em 

1988, através do Capítulo VI que trata do meio ambiente como um direito e bem 

comum do povo, que as áreas naturais protegidas se consolidaram enquanto 

territórios voltados para a proteção dos seus recursos naturais, como é assegurado 

em seu art. 225: 

§1º. Para assegurar a efetividade desse direito, incube ao Poder Público: 
(...) 
III – definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus 
componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a 
supressão permitida somente através de lei, vedada qualquer utilização que 
comprometa a integridade dos atributos que justifiquem a sua proteção 
(BRASIL, 2000, p. 103). 

A denominação áreas protegidas abrangem também os territórios 

demarcados como Terras Indígenas em suas quatro categorias: Reserva Indígena; 
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Parque Indígena; Colônia Agrícola Indígena e Território Federal Indígena. 

Entretanto, apesar de esses territórios haverem sido delimitados por força da 

instituição do Estatuto do Índio em 1973, sua integração à política nacional de 

gestão de áreas protegidas foi reforçada somente a partir da década de 90 com o 

Programa Piloto de Proteção das Florestas Tropicais do Brasil. 

No período que vai da década de 1980 a 1990, o Brasil confirma sua adesão 

a três acontecimentos internacionais que contribuíram, também, para a criação e 

reconhecimento de áreas protegidas, como resultado do processo de fomentar e 

estimular a conservação de áreas de grande representatividade ecológica ao redor 

do mundo como: o Programa “O homem e a biosfera” (MaB); a Convenção sobre 

Zonas Úmidas e a Convenção do Patrimônio Mundial. 

O Programa o Homem e a Biosfera (MaB) foi lançado oficialmente pela 

UNESCO em 1970 e consistia em estabelecer uma rede mundial coordenada de 

novas zonas protegidas que seriam designadas como Reservas da Biosfera. A 

Convenção sobre Zonas Úmidas estabelecida em 1971 previa o reconhecimento de 

Sítios de Importância Internacional, denominados de “Sítios Ramsar”, cuja adesão 

oficial pelo Brasil ocorreu em setembro de 1993. Por fim, a Convenção do 

Patrimônio Mundial, também oficializada pela UNESCO, em 1972, teve seu 

reconhecimento no país na década de 80 com o estabelecimento dos primeiros 

sítios brasileiros na lista do patrimônio mundial a partir da ação do Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). 

No cerne desses acontecimentos vale reconhecer o esforço do IBDF desde o 

final dos anos 1970 de estabelecer um sistema unidades de conservação, com a 

finalidade de definir critérios para criação de algumas tipologias e categorias de 

áreas protegidas que se encontravam dispersas em vários instrumentos legais, 

descritos até o momento. Essa iniciativa foi materializada através do documento 

“Plano do Sistema de Unidades de Conservação do Brasil” em 1979, tendo uma 

segunda versão apresentada em 1982.  

O objetivo do Plano era propor a criação de um conjunto integrado de áreas 

protegidas sob a designação de “Unidades de Conservação”, fato concretizado 

somente no ano de 2000 com o estabelecimento do SNUC, por força da Lei 9.985 

de 18 de julho de 2000. 

O SNUC inaugura outro momento na história oficial do pensamento ambiental 

brasileiro. Partindo de uma visão sistêmica e ecossistêmica da natureza, presente 
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nos documentos internacionais que orientam a criação, planejamento e gestão de 

áreas protegidas no mundo como Estratégia Mundial para a Conservação da 

Natureza (1984), Nosso Futuro Comum (1988), Agenda 21 (1994) entre outros, esse 

sistema é constituído pelo conjunto de UCs federais, estaduais e municipais. Sua 

principal finalidade é estabelecer uma classificação de categorias de manejo de 

acordo com as características ecológicas e socioculturais dos recursos naturais e 

orientar quanto ao uso e ocupação do território das UCs criadas sob diretrizes 

específicas de gestão. 

Pode-se dizer que o SNUC marca um “divisor de águas” na história das UCs 

brasileiras. Atualmente, o sistema aglutina uma multiplicidade de UCs espalhadas 

pelo país, instituídas pelo poder público, sob os domínios federal, estadual e 

municipal. Apesar de sua instituição ocorrer através de dispositivo legal do poder 

público, podem ser tanto públicas quanto privadas. No Brasil há UCs implantadas 

pelas agências governamentais e por iniciativas independentes de empresas, 

Organizações Não-Governamentais (ONGs) e indivíduos (MORSELLO, 2008). 

De acordo com o Cadastro Nacional de Unidades de Conservação do 

Ministério do Meio Ambiente (BRASIL, 2011) e do Cadastro Nacional de Reservas 

Particulares do Patrimônio Natural (RESERVAS, 2011), o país possui, atualmente, 

em torno de 1.987 UCs, classificadas em duas modalidades – unidades de proteção 

integral e unidades de uso sustentável –, e distribuídas em doze categorias de 

manejo de acordo SNUC. São 466 unidades de proteção integral distribuídas nas 

seguintes categorias: 87 Estações Ecológicas (ESEC); 52 Reservas Biológicas 

(REBIO); 292 Parques Nacionais (PARNA); 22 Monumentos Naturais (MONA) e 13 

Refúgios da Vida Silvestre (REVIS) que juntas ocupam uma área de 646.855,1471 

km2. As unidades de uso sustentável ocupam uma área estimada em 

1.057.748,1220 km2, distribuídas em 243 Áreas de Proteção Ambiental (APA), 42 

Áreas de Relevante Interesse Ecológico (ARIE), 86 Florestas Nacionais (FLONA), 68 

Reservas Extrativistas (RESEX), 27 Reservas de Desenvolvimento Sustentável 

(RDS) e 1.055 Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN), conforme se 

verifica nos dados constantes da Tabela 3. 
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Tabela 3: Quantidade de UCs no Brasil, por categoria de manejo. 
UF Área 

(km2) 
Quantidade 

Unidades de Proteção Integral 

Estação Ecológica 128.082,7262 87 

Reserva Biológica 51,350.3099 52 

Parque Nacional, Estadual ou Municipal 463.207,7769 292 

Monumento Natural 1.349,5240 22 

Refúgio da Vida Silvestre 2.864,8101 16 

Total 646.855,1471 469 

Unidades de Uso Sustentável 

Área de Proteção Ambiental 490.891,2302 243 

Área de Relevante Interesse Ecológico 878,0556 42 

Floresta Nacional 265.498,1993 86 

Reserva Extrativista 131.733,4732 68 

Reserva de Fauna 0 0 

Reserva de Desenvolvimento Sustentável 109.834,9306 27 

Reserva Particular do Patrimônio Natural 6.912,2331 1.055 

Total 1.005.748,1220 1.521 

Total Geral 1.652.603,2691 1.990 
Fontes: BRASIL. Cadastro Nacional de Unidades de Conservação do Ministério do Meio Ambiente 
(2011) e Cadastro Nacional de RPPN (2011). Organização dos dados: Maria Célia Fernandes (2011). 

As informações apresentadas demonstram que o Brasil possui 

1.652.603,2691 km2 de áreas destinadas a UCs, distribuídas pelas unidades 

federativas, o que equivale a 19,4% de sua extensão territorial. 

Em outro levantamento constante da Tabela 4, e exposta na página seguinte, 

têm-se informações sobre a quantidade de áreas protegidas por estados, 

acompanhada da extensão territorial, e sua distribuição por domínio federal, 

estadual e municipal, com a divisão em áreas de Proteção Integral (PI) e Uso 

Sustentável (US). O objetivo da Tabela é permitir a reflexão e articulação dos dados 

disponíveis com as necessidades de proteção ambiental, uma vez que a orientação 

da ONU é de que os governos dos países do mundo destinem 10% de sua extensão 

territorial às áreas protegidas como meta ambiental a ser atingida. 

No Brasil o Estado de Minas Gerais possui a maior quantidade de UCs do 

país, isto é, 315, sendo que 257 são administrada pelo governo federal, 56 pela 

esfera estadual e 2 pelo município. No total são 57 unidades de proteção integral e 

258 unidades de uso sustentável, equivalendo a uma extensão territorial de 

33.274,91 km2. Entretanto, o Estado do Pará possui uma menor quantidade UCs ou 

74, mais apresenta uma extensão de terras destinada à preservação ambiental de 

438.969,52km2, o que corresponde a 35,2% de sua área territorial, acompanhado do 
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Estado do Amazonas com 442.145,12km2 ou 28,1% do seu território, conforme se 

pode verificar na Tabela a seguir. 

Tabela 4: Unidades de Conservação por Estado, domínios e grupos de manejo 

Unidade Federativa Total 
Área 

(Km2) 

Domínios 
Total 

Federal Estadual Municipal 

PI US PI US PI US PI US 

Acre 16 48.020,23 2 10 1 3 0 0 3 13 

Alagoas 32 4.612,87 3 24 0 5 0 0 3 29 

Amapá 17 70.745,82 5 7 1 3 1 0 7 10 

Amazonas 94 442.145,12 14 39 9 32 0 0 23 71 

Bahia 160 83.360,34 18 99 9 34 0 0 27 133 

Ceará 48 31.207,90 4 25 5 14 0 0 9 39 

Distrito Federal 32 7.853,18 2 9 6 15 0 0 8 24 

Espirito Santo 49 2.263,33 8 27 7 7 0 0 15 34 

Goiás 79 25.996,72 3 57 9 10 0 0 12 67 

Maranhão 33 81.832,84 4 18 4 7 0 0 8 25 

Mato Grosso 48 54.902,69 7 16 20 5 0 0 27 21 

Mato Grosso do Sul 64 16.536,29 3 47 8 2 3 1 14 50 

Minas Gerais 315 33.274,91 9 248 46 10 2 0 57 258 

Pará 74 438.969,52 10 42 7 14 0 1 17 57 

Paraiba 17 371,4222 1 13 2 0 0 1 3 14 

Paraná 276 19.990,79 10 222 26 18 0 0 36 240 

Pernambuco 33 14.697,26 5 25 2 1 0 0 7 26 

Piauí 16 47.487,06 5 11 0 0 0 0 5 11 

Rio de Janeiro 208 26.911,11 11 119 13 5 31 29 55 153 

Rio Grande do Norte 16 1.096,96 2 7 2 5 0 0 4 12 

Rio Grande do Sul 56 6.885,26 6 33 13 2 1 1 20 36 

Rondônia 24 64.581,44 7 13 3 0 1 0 11 13 

Roraima 12 16.111,01 6 5 0 1 0 0 6 6 

Santa Catarina 74 3.861,66 8 54 8 0 3 1 19 55 

São Paulo 160 61.007,38 4 61 54 35 3 3 61 99 

Sergipe 12 409,3505 3 5 1 3 0 0 4 8 

Tocantins 25 47.470,80 3 9 4 9 0 0 7 18 

Total 1990 1.652.603,27 163 1245 260 240 45 37 468 1522 

Fontes: BRASIL. Cadastro Nacional de Unidades de Conservação do Ministério do Meio Ambiente 
(2011) e Cadastro Nacional de RPPN (2011). Organização dos dados: Maria Célia Fernandes (2011). 
PI = Proteção Integral 
US = Uso Sustentável 

 

Por meio da leitura bibliográfica e documental e, ainda, da realidade empírica, 

pode-se identificar quatro pilares de construção das representações do termo 

unidade de conservação: o institucional; o do mercado; o ecológico e o científico. No 

plano institucional identifica-se a concepção do Estado, reproduzida através dos 

instrumentos de gestão ambiental com base numa visão estratégica, sistêmica e/ou 
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ecossistêmica; no mercado, uma acepção vinculada à noção da responsabilidade 

socioambiental, em que sobressai-se a bandeira da causa preservacionista 

reproduzida pelo discurso neoliberal; no ecológico a inspiração das idéias 

defendidas pelo movimento ambientalista; e, por fim, no nível acadêmico, a 

presença das formulações de estudiosos e pesquisadores, de acordo com a sua 

filiação teórico-metodológica.  

Assim, nesse contexto, o conceito de UC se apresenta de forma 

multifacetada, uma vez que esses pilares demonstram um entendimento 

diversificado sobre essas unidades, seja no plano institucional, no olhar do mercado, 

no ativismo ecológico ou na esfera científica. 

Entretanto, é preciso que se diga que a distinção desses campos de 

discussão sob um olhar da dialética materialista é meramente formal, uma vez que 

existe um processo interativo na construção das visões ambientalistas entre essas 

esferas, norteado por um denominador comum que é a produção da natureza nos 

moldes empregados por Smith (1988), ou seja, uma natureza ideologizada pelas 

concepções burguesas dos séculos XVIII e XIX e transformada, em sua essência, 

pelo capital, como foi discutido no item anterior. 

Do ponto de vista institucional, o significado do termo UCs, é apresentado, 

predominantemente, nos documentos oficiais que instituíram a Política Nacional de 

Meio Ambiente (PNMA), o SNUC e o Plano Nacional Estratégico de Áreas Nacionais 

Protegidas (PNAP), entre outros dispositivos, como: unidades territoriais destinadas 

à conservação e as ações de educação ambiental, a pesquisa científica e as 

atividades de lazer, recreação e turismo; instrumentos de proteção da biodiversidade 

e de ecossistemas ameaçados pela pressão do homem; e, estratégias de regulação 

fundiária e de garantia do respeito cultural e bem estar das comunidades 

“tradicionais” que vivem no seu interior e/ou seu entorno. 

 

2.3 O SISTEMA NACIONAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 

 

O SNUC é um dispositivo legal que dá legitimidade à ocorrência das UC‟s. 

Nesse sentido, o seu papel é orientar e estabelecer critérios e diretrizes quanto ao 

processo de criação, planejamento e gestão das unidades. O art. 1º do capítulo I da 

Lei 9.985/2000 as define como: 
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... espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas 
jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído 
pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob 
regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas 
de proteção (BRASIL, 2000). 

Assim, de acordo com o SNUC, as UCs são unidades territoriais com limites 

demarcados e objetivos claros de conservação dos seus recursos ambientais, 

incluindo as águas jurisdicionais, as quais exigem um processo de planejamento e 

gestão de caráter especial. São criadas legalmente pelo poder público com a 

finalidade de proteger ecossistemas de grande fragilidade ecológica e de valor 

paisagístico, a fim de conter o processo extensivo de uso e ocupação do território de 

forma desordenada e predatória.  

Entre os doze objetivos de criação desse Sistema estabelecidos no art. 4º, se 

destacam aqueles previstos nos incisos I, IV, X, XI, XII e XIII por apresentar, 

implicitamente, os princípios da sustentabilidade.  

I – contribuir para a manutenção da diversidade biológica e dos recursos 
genéticos no território nacional e nas águas jurisdicionais; IV – promover o 
desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais; X – 
proporcionar meios e incentivos para atividades de pesquisa científica, 
estudos e monitoramento; XI – valorizar econômica e socialmente a 
diversidade biológica; XII – favorecer condições e promover a educação e 
interpretação ambiental, a recreação em contato com a natureza e o turismo 
ecológico; e, XIII – proteger os recursos naturais necessários à subsistência 
de populações tradicionais, respeitando e valorizando seu conhecimento e 
sua cultura e promovendo-as social e economicamente (BRASIL, 2002, p. 
06). 

Esses objetivos estimulam a reflexão sobre a orientação que é dada as áreas 

protegidas, a partir do discurso da manutenção da diversidade biológica como é 

discutida por Diegues (1996) no item anterior da tese. Ressalta-se, ainda, a 

promoção do desenvolvimento sustentável por meio da realização de atividades 

“ecologicamente” corretas como é o caso da educação ambiental, da pesquisa 

científica, e, principalmente, do favorecimento as atividades de lazer e turismo. 

Entretanto, em termos de políticas públicas, observa-se a falta de estímulo por parte 

do Estado em pesquisas científicas no interior dessas UCs e educação ambiental. 

Os recursos financeiros destinados pelo Estado para a sua execução são quase 

inexistentes.  

Não obstante, os investimentos destinados a expansão do turismo são 

prioritários, conforme se pode perceber através do volume de recursos provenientes 

da Política Nacional de Turismo (PNT) para estimular a atividade por meio de 
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melhoramentos em infraestrutura urbana, implantação de novos equipamentos de 

apoio turístico, capacitação profissional entre outros, em detrimento dos recursos 

ambientais que são utilizados como motivação para atrair o turista.  

O discurso do desenvolvimento sustentável se torna estéril diante da falta de 

recursos e de pessoal destinados a gestão das UCs. Os órgãos ambientais não 

conseguem suprir as demandas das UCs, embora o SNUC em seu art. 5º que 

estabelece treze diretrizes para o Sistema sinalize a promoção de práticas que 

possam assegurar a proteção de ecossistemas com amostras significativas do ponto 

de vista estético-biológico e das comunidades autóctones que habitam o interior 

dessas unidades, por meio do estímulo a educação ambiental, a pesquisa científica 

e ao turismo ecológico, nos modos em que são previstos especialmente nos incisos 

I, IV, X e XI:  

I – assegurem que no conjunto das unidades de conservação estejam 
representadas amostras significativas e ecologicamente viáveis das 
diferentes populações, habitats e ecossistemas do território nacional e das 
águas jurisdicionais, salvaguardando o patrimônio biológico existente; IV – 
busquem o apoio e cooperação de organizações não-governamentais, de 
organizações privadas e pessoas físicas para o desenvolvimento de 
estudos, pesquisas científicas, práticas de educação ambiental, atividades 
de lazer e de turismo ecológico, monitoramente, manutenção e outras 
atividades de gestão das unidades de conservação; X – garantam às 
populações tradicionais cuja subsistência dependa da utilização de recursos 
naturais existentes no interior das unidades de conservação meios de 
subsistência alternativos ou a justa indenização pelos recursos perdidos; XI 
– garantam uma alocação adequada dos recursos financeiros para que, 
uma vez criadas, as unidades de conservação possam ser geridas de forma 
eficaz e atender aos seus objetivos [...] (BRASIL, 2002, p. 6-7). 

Baseado nos objetivos propostos e nas diretrizes estabelecidas, o SNUC que 

é gerido por um órgão consultivo e deliberativo – o Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA) –, por um órgão central – Ministério do Meio Ambiente –, e 

pelos órgãos executores Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade6 

juntamente com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis 

                                                           
6
 O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade foi criado pela Medida Provisória 366, 

de 26 de abril de 2007, com a finalidade de administrar as UCs federais até então sob a gestão do 
IBAMA. “À nova autarquia cabe a proposição, implantação, gestão, proteção, fiscalização e 
monitoramento das unidades de conservação instituídas pela União, bem como a execução das 
políticas relativas ao uso sustentável dos recursos naturais renováveis, apoio ao extrativismo e às 
populações tradicionais nas unidades de conservação de uso sustentável instituídas pela União. O 
novo Instituto terá, ainda, o papel de fomentar e executar programas de pesquisa, proteção, 
preservação e conservação da biodiversidade, de acordo com as diretrizes proferidas pelo Ministério 
do Meio Ambiente (BRASIL, 2007). 
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(IBAMA) e os órgãos estaduais e municipais (art. 6º)7, prevê a criação de doze 

categorias de UCs distribuídas em dois grupos: unidades de proteção integral e 

unidades de uso sustentável. 

Vale lembrar que antes da instituição oficial do SNUC em 2000, a proposta do 

IBDF passou por um processo de estudo e discussão. Em 1988, esse órgão 

encomendou a instituição Fundação Pró-Natureza (FUNATURA) um estudo sobre as 

categorias de proteção existentes no país e a elaboração de um anteprojeto de lei 

para criação desse Sistema. A proposta elaborada pela FUNATURA foi entregue ao 

recém criado IBAMA, após um processo participativo de discussão com técnicos do 

governo e representantes da sociedade civil. Nela era prevista a criação das UCs 

em três grupos e nove categorias distintas, de acordo com informações contidas em 

Brasil apud Medeiros (2006 p. 50): 

─ UCs de Proteção Integral: Parque Nacional; Reserva Ecológica (fusão da 
Reserva Biológica com a Estação Ecológica); Monumento Natural e Refúgio 
da Vida Silvestre (absorvendo os objetivos das Áreas de Relevante 
Interesse Ecológico que seriam extintas). 
─ UCs de Manejo Provisório: Reserva de Recursos Naturais. 
─ UCs de Manejo Sustentável: Reserva da Fauna (em substituição aos 
Parques de Caça); Área de Proteção Ambienta e Reserva Extrativista. 

O anteprojeto foi encaminhado ao Congresso Nacional, no Governo de 

Fernando Collor de Melo, sob a forma do Projeto Lei n. 2.892/1982 e aprovado o 

texto final por força da Lei 9.985 de 20008. 

Medeiros (2006) discorre sobre a evolução das tipologias e categorias das 

áreas protegidas no Brasil por meio de uma análise dos instrumentos legais que as 

instituíram, desde o Código Florestal de 1934 até a Lei 9.985 de 2000 que criou o 

SNUC. Para esse autor o termo áreas protegidas é um termo muito mais abrangente 

do que o de Unidades de Conservação, uma vez que a sua criação  

                                                           
7
 No âmbito institucional do SNUC competem ao CONAMA às atribuições de acompanhar a 

implementação do Sistema, ao Ministério do Meio Ambiente, coordenar o Sistema, e, ao Instituto 
Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o IBAMA e órgãos estaduais e municipais, com a 
função de implementar o SNUC, subsidiar as propostas de criação e administrar as UCs federais, 
estaduais e municipais em suas esferas de atuação (BRASIL, 2000). 
8 A lei 9.985/2000 incorporou os seguintes instrumentos: Lei de Proteção aos Animais (Lei 

5197/1967); Lei de Criação das Estações Ecológicas e APAs (Lei 6902/1981); Decreto de Criação 
das RESECs e ARIEs (Dec. 89336/1984); Lei de Criação das RPPNs (Lei 1922/1996); parte do Novo 
Código Florestal (Lei 4771/1965). Vale destacar ainda que o SNUC não incorporou todas as 
tipologias de áreas protegidas, permanecendo de fora as categorias APPs e Reserva Legais, além 
das Terras Indígenas e outras de caráter internacional, cujo dispositivos legais ainda continuam em 
vigor. 
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... pode ser considerada importante estratégia de controle do território já que 
estabelece limites e dinâmicas de uso e ocupação específicos. Este controle 
e os critérios de uso que normalmente a elas se aplicam são 
freqüentemente atribuídos em razão da valorização dos recursos naturais 
nelas existentes ou, ainda, pela necessidade de resguardar biomas, 
ecossistemas e espécies raras ou ameaçadas de extinção. 
Equivocadamente reduzidas com freqüência à terminologia “unidades de 
conservação” ... (MEDEIROS, 2006, p. 41). 

Entretanto, nos documentos oficiais do governo federal, o termo áreas 

protegidas surgem como sinônimo de unidades de conservação que segundo o 

SNUC são formadas pelos grupos e categorias de manejo constantes do Quadro 4. 

Quadro 4: Categorias de manejo de Unidades de Conservação no Brasil 
Categoria de Manejo Definição 

Grupo I - Unidades de Proteção Integral 

Estação Ecológica São unidades que tem como objetivo exclusivo a 
preservação da natureza e a realização da pesquisa 
científica. É proibida a visitação pública, a não ser em casos 
de visitas com fins educacionais. 

Reserva Biológica É uma unidade que está voltada exclusivamente para a 
preservação integral da biota e demais atributos naturais 
sem receber a interferência humana direta ou qualquer 
modificação ou alteração ecológica. Já os PARNAS primeira 
categoria de unidades de conservação criadas no mundo, se 
destaca pela sua importância enquanto espaço de 
conservação e, na maioria dos casos, de oferecer áreas para 
atividades de lazer e turismo ecológico. 

Parque Nacional Área com grande relevância ecológica e cênico-paisagística 
que se destina a atividades de preservação, de educação 
ambiental, da pesquisa científica e do lazer e turismo 
ecológico. 

Monumento Natural É uma categoria de unidade que pode ser de domínio 
público ou privado e tem como distinção o fato de que seu 
objetivo “é preservar sítios naturais raros, singulares e de 
grande beleza cênica” (BRASIL, 2000, p. 10-11). 

Refúgio da Vida Silvestre Se caracteriza por ter como finalidade a proteção de 
ambientes naturais, que possam assegurar a existência ou a 
reprodução de espécies de flora e de fauna, incluindo a 
espécie residente ou migratória. 

Grupo II - Unidades de Uso Sustentável 

Área de Proteção 
Ambiental 

É reconhecida como uma área extensa e de importância 
para a proteção da diversidade ecológica, podendo ser de 
domínio público e privado. 

Área de Relevante 
Interesse Ecológico 

Se caracterizam por ser uma área de pequena extensão, 
com pouca ou nenhuma ocupação humana, cuja finalidade é 
abrigar exemplares raros da biota regional, ou seja, seu 
principal objetivo é proteger ecossistemas de importância 
regional. 

Floresta Nacional É uma das categorias mais antigas dentro das tipologias 
adotadas pelos instrumentos de amparo legal no Brasil. É 
definida como uma área com uma cobertura florestal de 
espécies nativas que tem como objetivo o uso múltiplos de 
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forma sustentável dos recursos florestais e da pesquisa 
científica. 

Reserva Extrativista São áreas utilizadas por populações tradicionais que 
sobrevivem do extrativismo, complementada com uma 
agricultura de subsistência e criação de animais de pequeno 
porte. Esse tipo de categoria pode ser de domínio público e 
privado, cuja prioridade é adotar um manejo que propicie a 
exploração dos recursos de forma racional e sustentável. 

Reserva de Fauna É um tipo de UC que deve ser criada em áreas de posse ou 
domínio público, porém passível de criação em território 
privado através do dispositivo da desapropriação. É 
conceituada como: “... uma área natural com populações 
animais de espécies nativas, terrestres ou aquáticas, 
residentes ou migratórias, adequadas para estudos técnico-
científicos sobre o manejo econômico sustentável de 
recursos faunísticos” (BRASIL, 2000, p. 18). 

Reserva de 
Desenvolvimento 
Sustentável 

Consiste em uma área que abriga populações tradicionais, 
cuja sobrevivência se deve a exploração dos recursos 
naturais de forma sustentável e em sintonia com as 
condições ecológicas locais, e que desempenham um papel 
importante na proteção da natureza e na manutenção da 
diversidade biológica. 

Reserva Particular do 
Patrimônio Natural 

É uma unidade considerada importante pela sua diversidade 
biológica, pelo seu aspecto cênico-paisagístico ou ainda por 
suas características ambientais que justifiquem ações de 

recuperação, a serem especialmente protegidas. É definida 

pelo SNUC como “uma área privada, gravada com 
perpetuidade, com o objetivo de conservar a diversidade 
biológica” (BRASIL, 2000, p. 19). 

Fonte: BRASIL (2000). Organização dos dados: Maria Célia Fernandes (2011). 

As unidades de proteção integral foram definidas pelo SNUC como porções 

do território com uso e ocupação indireta, ou seja, em que não é permitido a coleta e 

o uso, comercial ou não dos recursos naturais dentro dos seus limites. São 

consideradas áreas restritas à preservação e desenvolvimento de programas de 

educação ambiental, monitoramento e pesquisa científica e, com algumas exceções, 

atividades de lazer, recreação e ecoturismo. As unidades de uso sustentável são 

aquelas que buscam compatibilizar os interesses econômicos com as necessidades 

de proteção ambiental, ou seja, permite o uso e ocupação direta e exploradas 

atividades econômicas, desde que sejam desenvolvidas de forma racional com 

relação ao uso dos seus recursos (BRASIL, 2000). 

Na realidade esse sistema constitui um instrumento de padronização e 

normatização das tipologias e categorias de UCs no território nacional, considerado 

pelo governo federal como um ponto de partida para o planejamento da conservação 

de áreas protegidas sob uma visão ecossistêmica, enfatizando que o SNUC 
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... consolidou uma nova atitude do Estado na relação com a sociedade no 
âmbito da conservação da natureza, criando uma série de mecanismos que 
asseguram maior participação pública no processo de criação e gestão das 
áreas protegidas (BRASIL, 2007, p. 13). 

Entre as categorias de fundamental importância para esse estudo se 

destacam os Parques na esfera estadual e as APAs. A primeira categoria faz parte 

do elenco de UCs sob a tipologia de unidades de proteção integral e a segunda 

reconhecida como unidades de uso sustentável. Assim, os subitens seguintes têm o 

intuito de discutir os aportes teórico-conceituais e o papel dessas categorias no 

contexto do SNUC e da história da conservação ambiental no Brasil. 

 

2.3.1 Parques Nacionais, Estaduais e Municipais 

 

Os Parques Estaduais constituem uma versão do PARNA na esfera estadual, 

tendo o mesmo tratamento normativo dispensado pelo SNUC. Trata-se de uma 

categoria de UC de domínio público que tem como objetivo básico, segundo o art. 11 

da Lei 9.985/2000 

... a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e 
beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o 
desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de 
recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico (BRASIL, 
2000, p. 10). 

Entretanto, a visitação pública deverá ser feita de acordo com as normas de 

restrições estabelecidas pelo Plano de Manejo – documento técnico que serve de 

referência para a gestão da unidade – e do regulamento que prevê as atividades que 

poderão ser realizadas em seus domínios. Mesmo a pesquisa científica só poderá 

ser desenvolvida em consonância com as condições estabelecidas por esses 

documentos e com a prévia autorização do órgão responsável por sua 

administração. 

Originalmente os Parques foram criados com o intuito de conservar a 

diversidade biológica por intermédio de uma política de proteção e preservação do 

seu patrimônio ecológico. Fato esse assegurado pela evolução no conhecimento da 

ecologia, da ação do movimento ambientalista, incluindo os eventos internacionais, 

nacionais e regionais, realizados para discutir estratégias de conservação da 

natureza, o que justifica as prescrições restritivas quanto ao seu uso para outra 

finalidade. Porém, mesmo com as restrições impostas pela legislação ambiental, a 
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pesquisa científica é uma atividade que fortalece a defesa dessas unidades, através 

da aquisição de um conhecimento sobre os seus recursos naturais e genéticos. 

É preciso destacar, ainda, que a partir da discussão do paradigma do 

desenvolvimento sustentável, os parques passaram a ser vistos como áreas para 

desenvolvimento de atividades ligadas ao lazer e ao ecoturismo9 ou, ainda, foram 

criados para preservar suas riquezas, mas com a pretensão de usar sua paisagem 

cênica e estética, como um produto para a atividade turística, e, assim, criar 

condições para atingir a sustentabilidade econômica. Também se pode ressaltar a 

implantação de parques para servir de instrumento de estímulo a criação de uma 

estrutura de equipamentos para receber o turista em suas proximidades, 

contrariando as normas do SNUC, que prevê em seu entorno imediato a existência 

de uma zona de amortecimento. Para os parques situados em áreas urbanas, a 

obediência as prescrições contidas no art. 25 desse documento se torna uma 

necessidade real.  

Art. 25. As unidades de conservação, exceto Área de Proteção Ambiental e 
Reserva Particular do Patrimônio Natural, devem possuir uma zona de 
amortecimento e, quando conveniente, corredores ecológicos. 
§ 1º O órgão responsável pela administração da unidade estabelecerá 
normas específicas regulamentando a ocupação e o uso dos recursos da 
zona de amortecimento e dos corredores ecológicos de uma unidade de 
conservação. 
§ 2º Os limites da zona de amortecimento e dos corredores ecológicos e as 
respectivas normas de que trata o § 1º poderão ser definidas no ato de 
criação da unidade ou posteriormente (BRASIL, 2000, p. 17). 

O estabelecimento de uma zona de amortecimento pelo SNUC consiste em 

uma forma de proporcionar maior segurança para a integridade dos objetos naturais 

existentes no interior das UCs, especialmente, recursos florestais e espécies da 

fauna. É relevante destacar que em relação ao Parque Estadual das Dunas de 

Natal, a pesquisa de campo constatou a inexistência da zona de amortecimento, o 

que tem provocado, constantemente, o deslizamento de areias das dunas em 

direção a determinados pontos da Via Costeira – artéria viária que corta o cordão 

                                                           
9A Portaria Ministerial, de 20 de abril de 1994, criou um Grupo de Trabalho formado pelos Ministérios 
da Indústria, do Comércio e do Turismo e do Meio Ambiente e da Amazônia Legal, integrado por 
representantes do IBAMA e do Instituto Brasileiro do Turismo (EMBRATUR), que visava desenvolver 
e propor uma Política Nacional de Ecoturismo no Brasil, cujo resultado foi o documento Diretrizes 
para uma Política Nacional de Ecoturismo (1994), em que conceitua o ecoturismo como: “Um 
segmento de atividade turística que utiliza, de forma sustentável, o patrimônio natural e cultural, 
incentiva sua conservação e busca a formação de uma consciência ambientalista através da 
interpretação do ambiente, promovendo o bem-estar das populações envolvidas” (apud DIAS, 2003, 
p. 123). 
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dunar do Parque e contorna o litoral, onde se percebe um intenso fluxo de veículos e 

de turistas que se hospedam na rede hoteleira fixada no outro lado da avenida na 

orla marítima. 

Apesar da abertura para a visitação pública, em sua grande maioria, os 

parques nacionais, estaduais e municipais brasileiros não alcançam uma autonomia 

financeira, conforme é previsto no SNUC, mesmo com o desenvolvimento de uma 

política pública que estimula a prática do turismo em áreas naturais, implementada 

pelo Ministério do Turismo em parceria com o Ministério do Meio Ambiente. Por 

outro lado, a falta de uma consciência ambientalista dos visitantes, que, muitas 

vezes não obedecem às práticas de cuidado com o meio ambiente, acumulando lixo 

durante suas visitas, afugentando animais silvestres e, até mesmo, retirando 

amostras de espécies florísticas e provocando a contaminação de mananciais 

hídricos com o uso de produtos químicos, compromete a sustentabilidade ecológica. 

A falta de estudos com uma boa fundamentação técnica para determinar a 

capacidade de suporte desses ambientes, acabam por estimular um turismo de 

massa em contraposição ao turismo sustentável10, como é previsto pela legislação 

ambiental e turística. A proliferação de equipamentos turísticos em seu entorno 

também pode contribuir para aumentar a pressão antrópica e causar impactos 

nocivos aos ecossistemas, a exemplo do que ocorre com Parque das Dunas, cujo 

entorno imediato abriga uma via de tráfego intenso e uma cadeia de hotéis, 

restaures e outros equipamentos de lazer, como já mencionado.  

Não obstante os problemas apontados, estudiosos do turismo, entre eles Dias 

(2003) e Ruschmann (1997), acreditam na contribuição dessa atividade para a 

conservação do meio ambiente desde que seja desenvolvida de forma sustentável. 

A indústria turística pode contribuir para a conservação por meio de 
contribuições financeiras, melhorando o planejamento e o gerenciamento 
ambiental, elevando a consciência ambiental, protegendo e conservando os 
ambientes naturais, tornando-se uma alternativa de emprego e 
estabelecendo limites à visitação em áreas que apresentam ecossistemas 
frágeis (DIAS, 2003, p. 97). 

Se o turismo for desenvolvido de forma “sustentável”, poderá contribuir para a 

conservação dos Parques Nacionais, incluindo os Estaduais e Municipais. 

                                                           
10

 A Federação de Parques Nacionais e Naturais Européia (FNNP) define o turismo sustentável como 
“[...] todas as formas de desenvolvimento turístico, gestão e atividade que mantém a integridade 
ambiental, social e econômica e o bem-estar dos recursos naturais, construídos e culturais para a 
perpetuidade” (FNNP, 1993, apud DIAS, 2003, p. 59). 
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Entretanto, uma pergunta que não quer calar: como uma atividade econômica como 

o turismo – mesmo o ecoturismo ou turismo ecológico – que se move dentro da 

lógica do mercado, numa sociedade de consumo, como é a sociedade capitalista, 

poderá contribuir de forma efetiva para a sustentabilidade – econômica, social, 

ecológica, espacial e cultural – em áreas naturais protegidas? Isso é realmente 

possível? Considera-se, por enquanto, que a sustentabilidade em todos os níveis é 

uma utopia dessa sociedade globalizada e conectada pelas redes de comunicação 

virtual. 

Se for difícil ou utópico a conquista da sustentabilidade em UCs de proteção 

integral como é o caso dos PARNAs, imaginem em UCs de uso sustentável como as 

APAs que procura compatibilizar os interesses econômicos com as necessidades de 

conservação da natureza. 

2.3.2 As Áreas de Proteção Ambiental 

 

As APAs formam uma categoria de UC que consistem em espaços de uso 

direto dos recursos naturais, cujo domínio pode ser público ou privado. Por se 

constituir em uma extensa área, é prevista a ocupação por uma comunidade local, 

desde que obedeçam as normas restritivas impostas pelo poder público como uma 

forma de garantir a conservação de seus atributos ambientais. O art. 15 da Lei 

9.985/2000 define essa unidade como: 

... uma área em geral extensa, com um certo grau de ocupação humana, 
dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente 
importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações 
humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, 
disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso 
dos recursos naturais (BRASIL, 2000, p. 12). 

Para tanto, sua criação implica na identificação de atributos ambientais com 

grande representatividade ecológica ou que apresentam graus de fragilidade. Uma 

das características que vale a pena destacar é o fato de que podem ser 

estabelecidas medidas de restrições quanto ao uso de uma propriedade privada 

localizada em sua área. Assim, indústrias ou empreendimentos que possam 

provocar danos ambientais não podem ser instalados nessas unidades, o que 

provoca a existência de conflitos entre os interesses econômicos e os 

preservacionistas. 
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Como em outras áreas protegidas, é incentivado o uso turístico da APA, tanto 

por parte do governo, através das políticas públicas, quanto pelos empresários do 

setor que se apropriam de sua paisagem natural e estética, tornando-a um produto a 

ser comercializado, o que acaba por provocar uma descaracterização cultural das 

comunidades tradicionais, que muitas vezes são despojadas da prática de suas 

atividades econômicas tradicionais, para dar lugar à implantação de 

empreendimentos turísticos de forte impacto para os recursos naturais. Nesse 

sentido Dias (2003, p. 101) comenta que: 

Nas áreas naturais, uma importante medida é a criação de Áreas de 
Proteção Ambiental (APAs), que se podem inserir numa estratégia 
municipal ou regional de desenvolvimento turístico. Ocorre que as Áreas de 
Proteção, à medida que se abrem para o turismo, ficarão expostas a um 
maior número de pessoas, trazendo conseqüências imediatas para os 
recursos naturais – fauna, flora, água etc. 

A falta de estudos de capacidade de carga é uma realidade na maioria das 

áreas naturais protegidas, bem como de um monitoramento sistemático, o que faz 

aumentar os problemas ambientais.  

[...] não faz nenhum sentido a criação de qualquer área protegida sem o 
monitoramento permanente por profissionais relacionados com o recurso 
natural a ser protegido. Além do mais há uma forte tendência de que o 
entorno da Área Protegida seja ocupado rapidamente por um ambiente 
urbano, pois se tornam regiões valorizadas exatamente pela proximidade 
com o “verde”. Com o aumento da urbanização no entorno da área, cresce 
a interferência humana no meio, com a vinda de plantas e animais exóticos 
que irão competir com as nativas, a destinação do lixo, a contaminação das 
águas subterrâneas etc.(DIAS, 2003, p. 45). 

Apesar de ser previsto pelo SNUC que o planejamento e a gestão devam ser 

realizados por meio da constituição e atuação de um Conselho Gestor formado por 

representantes do poder público, do setor privado e da sociedade civil, não tem sido 

eficiente para construir uma política de sustentabilidade no âmbito das APAs e de 

outras categorias de UCs, conforme será possível verificar por meio da discussão 

travada sobre o planejamento e a gestão das UCs no item seguinte. 

 

2.4 O PLANEJAMENTO E A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

 

A emergência de se pensar e por em prática um modelo de planejamento e 

gestão baseado nos princípios da sustentabilidade socioambiental, provém dos 

problemas acarretados a partir da forma com que o homem tem explorado os 
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recursos naturais e os transformado em matéria-prima para sustentar um tipo de 

sociedade baseada na combinação de fatores como: a produção e consumo de 

mercadorias fora da capacidade de suporte do ambiente natural e social; e, a 

diminuição de áreas naturais inexploradas ou com baixo uso e ocupação, o que tem 

motivado, em todo o mundo, a criação de unidades de conservação. Entretanto, 

devido às ameaças antrópicas que as UCs sofrem torna-se urgente um 

planejamento e uma gestão eficientes, a fim de promover a integridade de seus 

atributos abióticos, bióticos, culturais e estéticos. 

Nesse sentido, o planejamento para criação de uma UC deve ocorrer a partir 

da realização de estudos técnicos e da consulta pública. Esses estudos devem 

contemplar, após a identificação, dimensão e limites de sua localização, um 

diagnóstico participativo dos atributos físicos, ambientais e antrópicos da área, 

conforme dispõe o art. 22 do SNUC, em que determina ainda que: “§ 3º No processo 

de consulta pública [...], o Poder Público é obrigado a fornecer informações 

completas adequadas e inteligíveis à população local e a outras partes interessadas” 

(BRASIL, 2000, p. 16). 

Isso implica que as UCs devem ser criadas obedecendo a um planejamento, 

onde a população deverá ser consultada. Esse planejamento realizar-se-á por uma 

equipe multidisciplinar, uma vez que o seu produto deverá ser o Plano de Manejo, 

que segundo o inciso XVII do Art. 2º do SNUC é um: 

... documento técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos 
gerais de uma unidade de conservação, se estabelece o seu zoneamento e 
as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos 
naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão 
da unidade (BRASIL, 2000, p. 5). 

Nesse sentido, pode-se afirmar que o Plano de Manejo e o zoneamento são 

instrumentos de gestão das UCs. Para Milano (2005), o SNUC é um sistema em que 

constam vários níveis de planejamento: a) Sistema Nacional (ou Estadual) de 

Unidades de Conservação que entre suas funções estuda e define as categorias de 

unidades de conservação; b) Subsistema de Categorias que “estuda o conjunto das 

áreas capazes de fazer frente aos objetivos específicos de determinada categoria 

em termos de representatividade ecológica [...]”; c) Sistema de Programas de 

Manejo que identifica as áreas e as atividades que devem ser desenvolvidas em 

consonância com os objetivos da UC; e, d) Sistema de Projetos de Desenvolvimento 

que estuda as necessidades da UC e propõe soluções. 
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O autor ainda afirma que quanto à existência ou não de um Plano de Manejo, 

a unidade poderá se servir de dois tipos de manejo: moderado e intensivo. O 

primeiro é definido como o tipo de manejo que não conta ainda com o Plano de 

Manejo e o segundo tipo é adotado quando a UC já possui esse instrumento e sua 

gestão se dá, portanto, com um grau de intensidade com relação à maneira 

ordenada de desenvolvimento da administração e de manejo. 

Entretanto, vale destacar que existe ainda uma terceira alternativa de manejo 

feito de forma “transitória”, conhecida como pré-planos de manejo ou planos de ação 

temporários ou emergenciais. Um documento que na prática são desenvolvidos “a 

partir de levantamentos expeditos na área capazes de identificar suas urgências” 

enquanto não é elaborado o Plano de Manejo. 

A legislação ambiental prevê a elaboração de instrumentos que possibilitam a 

gestão de uma UC, de forma que essa possa atingir a sustentabilidade, destacando-

se ainda a função do zoneamento em uma unidade. Segundo o inciso XVI do art. 2º 

do SNUC, o zoneamento é a 

[...] definição de setores ou zonas em uma unidade de conservação com 
objetivos de manejo e normas específicos, com o propósito de proporcionar 
os meios e as condições para que todos os objetivos da unidade possam 
ser alcançados de forma harmônica e eficaz (BRASIL, 2000, p. 5). 

Em síntese, o plano de manejo e o zoneamento se completam enquanto 

instrumentos de gestão em UCs. Enquanto o primeiro aponta as ações a serem 

adotadas com relação à administração da área, o monitoramento e a fiscalização, e, 

ainda, o desenvolvimento de atividades voltadas para a preservação dos seus 

recursos como a educação ambiental, a pesquisa científica, a integração com as 

comunidades que habitam em sua área ou em seu entorno entre outros, o 

zoneamento ambiental normatiza quanto ao uso e a ocupação do território. 

A noção da gestão em UCs se remete a uma discussão mais ampla acerca da 

gestão ambiental que atualmente tem se tornado uma temática recorrente por 

sinalizar para a promoção do equilíbrio entre um meio ambiente “natural” e um meio 

ambiente construído ou revestido de próteses, na linguagem miltoniana, a partir da 

intervenção humana. Esse termo é derivado de dois vocábulos – gestão e ambiental 

– que etimologicamente tem suas origens na língua latina. O primeiro derivou-se da 

palavra gestioni que expressa o ato de gerir, ou seja, ter gerência sobre, administrar, 

reger, dirigir. O segundo termo ambiens ou ambientis se configura como o particípio 
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presente do verbo ambire, que tem sua raiz na soma da preposição amb (ao redor 

de, à volta de) e o verbo ire (ir). Como resultado tem-se a palavra ambiente como 

sinônimo de tudo que está à volta ou está ao redor, isto é, meio, ambiente e meio 

ambiente (PHILIPPI JÚNIOR; BRUNA, 2004). 

Já a expressão meio ambiente é compreendida como à biosfera, ou seja, 

aquela camada da Terra que envolve tanto os seres não vivos (abióticos) quanto os 

seres vivos (bióticos) em seus processos de interação permanente, incluindo o 

homem. Dito de outra forma, o meio ambiente refere-se aos sistemas ecológicos ou 

ecossistemas naturais e sociais, cuja representação material e simbólica, é formada 

pelos hábitos e estilos de vida dos seres viventes em comunidades e/ou sociedades 

humanas, cujas relações antrópicas se expressam através das tramas econômicas, 

sociais, culturais, políticas, espaciais, éticas e ecológicas. 

Pensar, portanto, o meio ambiente a partir dessas interrelações é negar a 

visão romântica de que apenas os recursos naturais fazem parte do ambiente sem 

ver as interações sociais e complexas que se processam entre o homem e a 

natureza. Nesse sentido, o meio ambiente deve ser entendido a partir de uma inter-

relação entre a paisagem natural (natureza primeira) e a paisagem transformada 

(ambiente construído), que vê o homem como agente que transforma e interage com 

este meio, criando e recriando espaços de acordo com suas elaborações tangíveis e 

intangíveis, o que se aproxima da formulação de Reigota (1997, p. 14) sobre o meio 

ambiente como 

... o lugar determinado ou percebido, onde os elementos naturais e sociais 
estão em relações dinâmicas e em interação. Essas relações implicam 
processos de criação cultural e tecnológica e processos históricos e sociais 
de transformação do meio natural e construído. 

Essa compreensão do meio ambiente favorece o entendimento de que, 

devido aos constantes desequilíbrios entre os fenômenos naturais e sociais, 

provocados pela própria natureza e pelo uso e ocupação do espaço social de forma 

desordenada, desigual e predatória, surgiu à necessidade de gerir o ambiente, 

através da intervenção do Estado e de outros agentes socioeconômicos, como 

forma de garantir a sua integridade física, biológica e social. A preservação do 

patrimônio ambiental é então pensada e realizada através da gestão ambiental, que 

é vista como uma 
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[...] área de conhecimento que tem como objetivo administrar e coordenar a 
complexidade de fenômenos ecológicos que interagem com os processos 
humano social, econômico e cultural. Ela objetiva também manter o fluxo 
dinâmico evolutivo dos sistemas naturais, procurando utilizar os efeitos 
benéficos dessa evolução para o desenvolvimento da cultura humana em 
bases sustentáveis (PHILIPPI JÚNIOR; ROMÉRO; BRUNA, 2004, p. 17). 

 

As afirmações desses atores, entretanto, invocam os seguintes 

questionamentos: como administrar os recursos naturais e sociais em um modelo de 

sociedade, cujo “progresso” econômico e tecnológico tem ocorrido a partir do uso 

abusivo da natureza e do aumento das desigualdades sociais em todo o mundo? 

Como subordinar os interesses do capital às necessidades ambientais e sociais? É 

possível o Estado, no estágio do capitalismo globalizado, exercer a função 

mediadora entre o poder das grandes organizações exploradoras de espaço e de 

recursos naturais e as necessidades de preservação do meio ambiente e de defesa 

pelo bem-estar das populações de forma justa? 

Essas questões põem em evidência a discussão do desenvolvimento 

sustentável, termo construído nos fóruns de debates internacionais sobre a questão 

ambiental. A substituição do paradigma convencional de desenvolvimento como 

sinônimo de crescimento econômico ilimitado pelo de desenvolvimento econômico 

e/ou sustentável, denota o esforço da comunidade internacional – governos, ONGs e 

outras organizações da sociedade civil, cientistas, setores da Igreja Católica – de se 

sensibilizar com as desigualdades sociais e com a agressão aos recursos naturais, 

estes causadores de fenômenos que diminui a capacidade de sobrevivência no 

planeta Terra, como a fome e a miséria, a falta de serviços básicos (habitação, 

saneamento, segurança etc) a poluição em todas as formas, a desertificação, o 

aquecimento global entre outros. 

Mas, é preciso entender que o paradigma do desenvolvimento sustentável, 

apesar de tocar de frente com os abusos cometidos contra a natureza e contra o 

próprio homem, principalmente pelas nações de capitalismo desenvolvido, 

contribuindo para o aumento da pobreza e outros tipos de violência ambiental, não 

propõe uma mudança radical nas estruturas sociais capitalistas. As principais 

sugestões estão voltadas para a aquisição de uma consciência ambientalista que 

permita o bem-estar das populações presentes e suas futuras gerações através do 

controle do consumo, do uso “racional” dos recursos naturais, da exploração de 

atividades econômicas com adoção de tecnologias “limpas”, da prática da educação 

ambiental, da ajuda humanitária aos países pobres, da criação de áreas protegidas, 
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entre elas as Unidades de Conservação, e do respeito às populações tradicionais, 

conforme constam do Relatório Nosso Futuro Comum (CMMAD, 1988) e Agenda 21 

(ECO-92). 

Nesse contexto, o Estado assume o papel principal na tarefa de conduzir o 

processo de conscientização ambiental através da adoção de políticas públicas, com 

a finalidade de contribuir para o desenvolvimento sustentável através da gestão do 

território, ou mais especificamente da gestão ambiental aqui concebida como um 

aparato de preceitos legais, com princípios, objetivos e estratégias de ação 

determinadas, visando preservar o meio ambiente e a sociedade humana. 

 
É um conjunto de princípios, diretrizes e estratégias de ações e 
procedimentos, determinado e conceituado pelos agentes socioeconômicos, 
públicos e privados, que interage no processo de apropriação de recursos 
naturais e que visa a conservar a integridade dos meios físico e biótico, bem 
como dos grupos sociais que deles dependem (PHILIPPI JÚNIOR; 
ROMÉRO; BRUNA, 2004, p. 17). 

 

O ato de administrar os recursos naturais e sociais exige um arcabouço legal 

desse Estado expresso através de políticas públicas, bem como da adoção de 

medidas e práticas ambientalmente sustentáveis por parte dos empresários e da 

sociedade de modo geral. Essa é a forma de se entender a gestão ambiental na 

visão desses autores. Uma gestão que deve considerar não só os desequilíbrios 

ecológicos como também as desigualdades sociais como ponto de partida para se 

pensar as ações e estratégias de combatê-los. 

Entre os dispositivos de gestão se destaca a lei que instituiu a Política 

Nacional do Meio Ambiente que apresenta como objetivo a preservação do ambiente 

natural e socialmente construído, através de ações que possam garantir a 

manutenção do equilíbrio ecológico, a promoção do desenvolvimento 

socioeconômico e assegurar o bem-estar e a dignidade humana. Para tanto, adotou 

uma abordagem sistêmica ao criar o Sistema Nacional de Meio Ambiente 

(SISNAMA) composto por órgãos e entidades ambientais da União, dos Estados, 

dos Territórios, dos Municípios e ainda das fundações formadas pelo poder público e 

comprometidas com a proteção e melhoria da qualidade ambiental (BRASIL, 1981). 

O SISNAMA em sua estrutura apresenta-se como: órgão superior sob a 

responsabilidade do Conselho de Governo; órgão consultivo e deliberativo 

representado pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA); órgão central 

formado pela Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República; órgão 
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executor através do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos 

Renováveis (IBAMA); órgãos seccionais representado por entidades e órgãos 

estaduais e, por fim, órgãos locais reconhecido pelas entidades e órgãos da 

administração municipal11. 

O CONAMA, criado através do Art. 7º da Lei 6.938/81 como uma instância 

administrativa e deliberativa, tem entre suas competências a função de “estabelecer 

normas, critérios e padrões relativos ao controle e à manutenção da qualidade do 

meio ambiente com vistas ao uso racional dos recursos ambientais, principalmente 

os hídricos” (Inciso VII do art. 8º). Nesse sentido, as Resoluções estabelecidas por 

esse Conselho constituem instrumentos de gestão ambiental. 

Outro dispositivo de gestão ambiental é a própria Constituição Federal do 

Brasil de 1988 que reforçou a idéia de preservação ambiental, como condição 

necessária à garantia do direito do cidadão a um meio ambiente natural e 

socialmente saudável, equilibrado e justo.  

A criação das UCs, que no Brasil ocorre desde 1937, constitui ainda uma 

medida de gestão ambiental, mas também de gestão do território, uma vez que são 

definidos os diversos usos e formas de ocupação no interior dessas áreas em 

conformidade com uma legislação específica. Atualmente o instrumento que regula 

essas áreas é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, 

instituído a partir da Lei 9.985 de 18 de julho de 2000 e regulamentado através do 

Decreto 4.340 de 22 de agosto de 2002. 

Além da legislação ambiental, os fóruns (congressos, seminários, simpósios e 

encontros) de discussão sobre o meio ambiente, a atuação das fundações 

ambientalistas de caráter governamental, organizações que representam o setor 

empresarial, ONGs, OSCIPs e outras instituições que representam a sociedade civil 

tem contribuído para a gestão ambiental desses territórios. 

Nesses termos vale à pena ressaltar que a gestão do território e, 

particularmente a gestão do meio ambiente, no Brasil, ocorre de forma 

descentralizada através da atuação das instituições ambientais no âmbito das três 

instâncias do poder: federal, estadual e municipal. Entretanto, é com base no 

modelo de planejamento e gestão adotado pelo governo federal, que os governos 

                                                           
11 No Rio Grande do Norte, o SISNAMA se faz representar através do Instituto de Defesa do Meio 

Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA) como membro da ABEMA, e no nível municipal através 
da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo de Natal (SEMURB) como associado da ANAMMA. 
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estaduais e municipais definem sua política ambiental e demais instrumentos de 

regulação do meio ambiente. 

Assim, tendo como referência a Lei Federal 6.938 de 31 de agosto de 1981, o 

governo do estado do Rio Grande do Norte formulou sua Política Estadual para o 

Meio Ambiente através da Lei 5.147 de 30 de setembro de 1982 que “Dispõe sobre 

a Política e o Sistema Estadual de Controle e Preservação do Meio Ambiente, e dá 

outras providências” (RIO GRANDE DO NORTE, 1982). 

A Constituição Estadual foi elaborada com base na Constituição Federal 

garantindo nos incisos VI e VII do Art. 19 a proteção ao meio ambiente, incluindo a 

preservação das florestas, da fauna e da flora e o combate à poluição de qualquer 

tipo. Ainda sobre a competência do Estado, o artigo 20 e seus incisos VI, VII e VIII 

determinam que seja da sua responsabilidade legislar sobre:  

[...] 
VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo 
e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição; 
VII - proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e 
paisagístico; VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao 
consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e 
paisagístico (RIO GRANDE DO NORTE, 2001, p. 14). 

 

Vê-se nesses dispositivos, o Estado assumindo o papel de protagonista da 

gestão ambiental nos domínios de seu território, pois assim como é assegurado pela 

Constituição Federal no âmbito federal, a Constituição Estadual em seu Capítulo VI 

que trata do meio ambiente e dos recursos hídricos garante em seu art. 150 que: 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo, e de 
harmonizá-lo, racionalmente, com as necessidades do desenvolvimento 
socioeconômico, para as presentes e futuras gerações (RIO GRANDE DO 
NORTE, 2001, p. 112-113). 

 

O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e em sintonia com as 

necessidades socioeconômicas da sociedade, é defendido através da implantação 

de uma gestão executada pelo poder público, tendo o Estado o poder de polícia para 

a defesa dos recursos naturais, conforme está explicitado no art. 154, parágrafos 1º 

e 2º12. 

 

                                                           
12

 Vale a pena esclarecer que tanto o Art. 150 quanto o 154 foram regulamentados pela Lei 

Complementar n. 140 de 26 de janeiro de 1996. 
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Apesar de esses dispositivos legais instituírem um novo discurso para a 

gestão ambiental no Brasil e no Rio Grande do Norte, não foram os precursores em 

garantir a necessidade de defender o meio ambiente; o Código Florestal de 1934 já 

sinalizava para a necessidade de administrar e delimitar áreas naturais com vistas à 

proteção ambiental como é o caso dos parques nacionais, estaduais e municipais 

entre outras formas de regulação ambiental. Como exemplo pode-se citar a criação 

da primeira Unidade de Conservação no país denominada de Parque Nacional de 

Itatiaia, no Rio de Janeiro, em 1937. 

As UCs constituem um território demarcado legalmente pelo Estado, com a 

função de proteger sistemas ecológicos de grande vulnerabilidade e as populações 

tradicionais que residem nesses espaços e/ou no seu entorno imediato. Nesse 

sentido, essas áreas consistem em uma estratégia de ação da Política Nacional de 

Meio Ambiente no Brasil, visando promover a sustentabilidade dos recursos 

naturais. 

No Rio Grande do Norte a primeira UC foi criada em 1977. Atualmente 

existem 19 (dezenove) UCs no estado, sendo 7 (sete) de proteção integral e 12 

(doze) de uso sustentável. Quanto a instância de poder 9 (nove) estão sob a gestão 

do poder federal, 9 (nove) sob a responsabilidade do estado e 1 (uma) pelo 

município (Quadro 5).  

As unidades discriminadas nesse quadro se distribuem pelos biomas costeiro, 

mata atlântica e associados e a caatinga. Então situadas no bioma costeiro a REBIO 

Marinha Atol das Rocas e a APA Recife dos Corais, em bioma de transição do 

costeiro com remanescentes de mata atlântica os Parques Estaduais das Dunas e 

Mata da Pipa e o Parque Municipal da Cidade, as APAs Jenipabu, 

Bonfim/Guaraíras, Piquiri-Una e a FLONA Nísia Floresta estando as demais áreas 

protegidas distribuídas pela caatinga. 
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Quadro 5: Unidades de Conservação do Rio Grande do Norte 

Nome da UC 
Data de 
Criação 

Domínio 
Grupo de 
Manejo 

Parque Estadual Dunas de Natal 1977 Estadual PI 

REBIO Marinha Atol das Rocas 1979 Federal PI 

ESEC do Seridó 1982 Federal PI 

Parque Ecológico do Cabugy 1988 Estadual PI 

Parque Estadual Florêncio Luciano 1988 Estadual PI 

ÁPA Piquiri-Una 1990 Estadual US 

RPPN Fazenda Santa Helena 1994 Federal US 

RPPN Fazenda Salobro 1994 Federal US 

ÁPA Jenipabu 1995 Estadual US 

RPPN Fazenda Sernativo 1996 Federal US 

ÁPA Bonfim/Guaraíra 1999 Estadual US 

RPPN Mata Estrela 2000 Federal US 

ÁPA Recife dos Corais 2001 Estadual US 

FLONA Açu 2001 Federal US 

FLONA de Nísia Floresta 2001 Federal US 

RDS Estadual Ponta do Tubarão 2003 Estadual US 

Parque Estadual Mata da Pipa 2006 Estadual PI 

Parque Municipal da Cidade Dom Nivaldo Monte 2006 Municipal PI 

RPPN Esperança 2010 Federal US 
Fonte: BRASIL. Cadastro de Unidades de Conservação do Ministério do Meio Ambiente, Cadastro 
das RPPNs, e IDEMA (2011). Organização dos dados: Maria Célia Fernandes (2011). 

As UCs, mencionadas, não possuem uma administração de acordo com as 

determinações do SNUC. No que se refere às unidades sob a responsabilidade do 

poder federal somente a REBIO Atol das Rocas e a ESEC Seridó possuem 

instalações físicas adequadas com equipe técnica e instrumentos de gestão, 

enquanto que às FLONAS Açu e Nísia Floresta recebe atenção precária dos 

técnicos do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e não possui 

uma estrutura física adequada a administração, estando as demais sem 

infraestrutura e sem pessoal capacitado para gerir as RPPNs. 

As UCs estaduais são administradas pelo Instituto de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável (IDEMA), de maneira geral, sem respeitarem os 

objetivos e as diretrizes do SNUC. Das sete unidades que estão sob sua 

responsabilidade somente o Parque Estadual das Dunas e APA Jenipabu dispõe de 

planos de manejo, zoneamento ambiental e instalações físicas adequadas com 

equipe técnica. As APAs Recife dos Corais, Bonfim/Guaraíra, Parque Estadual Mata 

da Pipa e RDS Ponta do Tubarão estão com seus planos de manejo em fase de 

elaboração. Destas, somente a APA Recife dos Corais e RDS Ponta do Tubarão 

possui uma sede com pessoal técnico, as demais não dispõem de uma estrutura de 

apoio às atividades previstas na sua criação e nem dos instrumentos administrativos 
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necessários ao seu funcionamento. Por fim, o Parque da Cidade Dom Nivaldo Monte 

tem uma estrutura e dispositivos de manejo de acordo com as exigências do 

Ministério do Meio Ambiente, entretanto, o seu processo de criação foi realizado sem 

os estudos de impacto ambiental necessários, razão pela qual está fechado para 

visitação pública. 

De modo geral o funcionamento dessas UCs não cumpre com os objetivos 

pelos quais foram criadas e nem com todas as determinações contidas no SNUC. 

Essas áreas são criadas com o intuito de contribuir com a preservação de amostras 

representativas de seus ecossistemas e praticar atividades de educação ambiental, 

pesquisa científica e/ou produção de bancos genéticos e turismo ecológico, 

acrescentando ainda, para aquelas que são de uso sustentável, o desenvolvimento 

de práticas socioeconômicas que contribuam com o bem-estar das comunidades 

tradicionais, entretanto, isso está longe de acontecer dentro do cenário atual em que 

se encontram essas UCs, por falta de um planejamento e gestão que condizem com 

as necessidades de preservação do meio ambiente. 

Todas são dotadas de atributos físicos e ambientais de rara singularidade, 

entretanto, aquelas localizadas próximas as áreas litorâneas tem atraído turistas que 

buscam desfrutar desses cenários “naturais” estimulados pelo apelo mercadológico 

dos empreendedores do turismo que recriam e exaltam o imaginário da “paisagem 

paradisíaca” e atribui uma nova estética ao belo que é o “natural” e o “exótico”. 

As áreas protegidas passaram a ser utilizadas como estratégias para o 

fortalecimento do território turístico que no Rio Grande do Norte teve como principal 

porta de entrada e permanência para os visitantes, a cidade de Natal e as 

localidades litorâneas, que atualmente faz parte da RMNatal. Nesse contexto, 

destaca-se a importância da criação do Parque Estadual das Dunas de Natal com 

sua Via Costeira no final da década de 1970 e da APA Jenipabu em meados da 

década de 1990 para a implantação e consolidação do produto “sol e mar” que 

consagrou Natal como o quarto destino turístico do Nordeste, nos moldes como é 

apresentado no item 3 desse trabalho. 
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3 AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E O TURISMO 

NA REGIÃO METROPOLITANA DE NATAL 
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A história das UCs na RMNatal está vinculada diretamente à formação do  

território turístico a partir da década de 1970, baseado na exploração dos recursos 

naturais e pensado pelas elites locais dirigentes – representantes do poder público e 

defensores dos interesses de setores tradicionais da economia – como possibilidade 

de contribuir para a reestruturação produtiva do Rio Grande do Norte, diante das 

dificuldades do Estado de se desenvolver economicamente, posição esta estendida 

a toda região Nordeste. Mas para entender esse contexto histórico é preciso voltar à 

década de 1950, em que o planejamento econômico adotado pelo governo federal 

privilegiava a constituição do território urbano-industrial no Sudeste do país em 

sintonia com as necessidades de acumulação e reprodução ampliada de capital nas 

escalas internacional e nacional.  

Não se trata de fazer uma análise econômica do Brasil e de suas regiões, 

mas entender como a diferenciação espacial na elaboração do planejamento urbano 

e industrial ou da falta desse instrumento de gestão territorial colaborou para o 

atraso de regiões em benefícios do crescimento econômico de outras áreas, 

promovendo um desenvolvimento desigual a exemplo do que ocorre entre as nações 

desenvolvidas do centro e aquelas tidas como subdesenvolvidas. 

A região, após a constituição do Estado-Novo na era de Getúlio Vargas, 

passa a ser refém do desenvolvimento do Centro-Sul. As políticas públicas adotadas 

pelo governo central dar prioridade ao projeto de industrialização e urbanização do 

país nesse eixo territorial, ficando as demais regiões – Norte e Nordeste – relegadas 

ao papel de complementariedade e subsidiária da economia hegemônica com a 

produção de produtos primários e o suprimento de uma força de trabalho barata.  

O cenário apresentado aprofunda as disparidades regionais atendendo as 

necessidades de acumulação de capital e sua reprodução ampliada o que reforça a 

tese do desenvolvimento desigual e combinado de Trotsky (1977) defendida por 

Michael Löwy (1998) e por Smith (1988) na ótica da produção do espaço na 

sociedade capitalista. É esse cenário antecipado pelas políticas públicas na 

produção de um espaço desigual e combinado na ótica capitalista, que irá sinalizar, 

após a década de 1970, a formatação de um território turístico para a região 

Nordeste, a partir da implantação do planejamento regional sob a égide da 

SUDENE. 

O presente item tem a pretensão de introduzir, de forma breve, a experiência 

do planejamento no Brasil, e, em particular no Nordeste, visando enfocar a sua 
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importância como instrumento para a inserção do turismo no Rio Grande do Norte, 

baseado na exploração dos seus recursos “naturais”, a partir da criação das 

unidades de conservação, em especial do Parque Estadual das Dunas de Natal e da 

APA Jenipabu, localizadas na RMNatal, que expressam dois momentos de 

implementação dessa atividade no Estado: a década de 1980 com a construção do 

Megaprojeto Parque das Dunas/Via Costeira; e, a década de 1990 com a introdução 

de um planejamento estratégico urbano, baseado na  formação de uma cultura 

empreendedora que tem no city marketing a sua principal estratégia para a 

consolidação e comercialização do produto “sol e mar”. 

Para tanto, tem-se como ponto de partida a discussão sobre a intervenção do 

Estado no período pós-segunda guerra mundial até a década de 1970, quando o 

planejamento para a implantação da atividade turística toma forma. Destaca-se 

nesse processo a visão “empresarial” dos governadores dos estados nordestinos e a 

parceria da SUDENE entre outros órgãos da esfera federal, como o Instituto 

Brasileiro de Turismo (EMBRATUR), além das instituições financeiras de 

investimentos – o Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDE) e o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID) em um primeiro momento. Em um 

segundo momento, ressalta-se a criação da política dos pólos turísticos do Banco do 

Nordeste inserida na Política Nacional de Turismo, para anunciar a discussão sobre 

a construção do território turístico no Estado, apresentada no item seguinte, 

articulada a emergência das UCs enquanto protagonistas da história dessa prática 

espacial no contexto da gestão do território. 

Assim, como parte introdutória verifica-se que o planejamento tem origem 

com o projeto de industrialização que acontece sob a égide do Estado. A 

intervenção estatal, por meio desse planejamento emergente no período pós-guerra 

criou as condições materiais para a modernização do país pela via da 

industrialização. O Brasil se insere em uma nova etapa do capitalismo capitaneado 

por uma ideologia nacional-desenvolvimentista e um planejamento adotado como 

instrumento da política econômica com vistas a minimizar os efeitos do atraso da 

economia e o estado de pobreza da maioria da população – o país ainda não 

possuía uma classe média constituída. Ao Estado, que coube a responsabilidade de 

comandar esse projeto econômico sob a orientação de uma nova divisão 

internacional e nacional do trabalho, provocada pela modernização e 

industrialização, se ancora em um plano de cunho nacional-desenvolvimentista do 
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ponto de vista da classe dominante capitalista, a partir da utilização de um 

planejamento que serve de direcionamento para as políticas governamentais, o que 

faz Cavalcanti (1993, p. 27) afirmar que: 

Nesse período, que se caracterizou pelo nacional-desenvolvimentismo, o 
planejamento passou a ser sinônimo de modernização, sendo adotado pelo 
Estado como única forma capaz de possibilitar a superação do atraso da 
economia e da situação de pobreza da sociedade. A prática do 
planejamento e sua ideologia foram aos poucos incorporados pelo poder 
público, como componentes indispensáveis à ação do Estado, 
principalmente para promover à progressiva “racionalização” da política 
econômica governamental. 

Uma reflexão sobre as palavras dessa autora leva a percepção de que o 

Estado adota o planejamento como a mola mestra para desencadear um processo 

de modernização da economia, visando promover o desenvolvimento do país por 

meio de uma ação intervencionista, tendo como base uma vinculação ampla ao 

sistema econômico internacional, conforme as formulações da Comissão Econômica 

para a América Latina e o Caribe (CEPAL). Vinculada a ONU e sediada em Santiago 

(Chile), essa Comissão foi criada em 25 de fevereiro de 1948 com o objetivo de 

contribuir na elaboração e acompanhamento das políticas de desenvolvimento 

econômico nos países latino- americanos e caribenhos e promover a integração 

entre esses países e outras nações do mundo (CEPAL, 2011). 

O projeto de industrialização era considerado pela CEPAL como a via 

necessária para que o Brasil pudesse atingir o desenvolvimento econômico e ao 

Estado caberia a função de comandar esse processo, uma vez que as forças do livre 

mercado não teriam como dotar o país da infraestrutura que esse plano requeria o 

que se tornava relevante a elaboração de um planejamento que possibilitasse a 

captação de recursos, investimentos e cooperação técnica, ensejando os acordos 

firmados pelo setor público com a iniciativa privada, tanto nacional quanto 

estrangeira (HAFFNER, 2002). 

Assim, no período de 1951 a 1954 (governo Getúlio Vargas) foram adotadas 

medidas que inspiraram a adoção de um planejamento econômico que tinha na 

industrialização sua principal meta, entre as quais: a instituição da Comissão Mista 

Brasil-Estados Unidos que atuou no período de 1951 a 1953 e da Comissão de 

Desenvolvimento Industrial (CDI) subordinada ao Ministério da Fazenda durante os 

anos de 1951 a 1954; e, a criação do Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico (BNDE) em 1952. Esses instrumentos permitiram a elaboração do Plano 
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de Reabilitação da Economia Nacional e Reaparelhamento Industrial, do Plano 

Nacional de Petróleo e do Plano de Eletrificação prevendo a dotação de recursos na 

área de infraestrutura, predominantemente, em transporte, energia e apoio técnico, 

bem como em projetos industriais, máquinas agrícolas e estrutura de estocagem de 

cereais (D‟ARAÚJO, 2011). 

Um momento da história brasileira que é marcado por expectativas de 

desenvolvimento, mas também por tensões e conflitos entre o governo e as forças 

que se oponha a forma como se concretizava a formação de um território urbano-

industrial no país, cujo poder passaria a ser dividido com os interesses 

conservadores dos agroexportadores filiados ao liberalismo econômico clássico.  

A adesão à ideologia desenvolvimentista ocorre entre os setores 

progressistas da sociedade, que consegue reunir em torno de um mesmo projeto 

empresários, representante de partidos de esquerda como do Partido Comunista 

Brasileiro (PCB) e membros da intelectualidade brasileira de filiação centro-

esquerda. Entre esses membros destacavam-se nomes influentes do cenário político 

brasileiro como Caio Prado Júnior e Celso Furtado que em 1955 fundaria o Instituto 

Superior de Estudos Brasileiros (ISEB), instituição de cujos quadros sairia, 

posteriormente, a construção de um novo modelo econômico de base também 

desenvolvimentista, denominado Substituição de Importações no governo de 

Juscelino Kubitschek (1956 a 1961).  

Para Mântega (1991), autor do livro A economia política brasileira, os anos de 

1950 e 1960 foram rico na discussão política sobre os rumos da economia do país: 

Nesse período de consolidação do novo Brasil urbano-industrial, acentuava-
se o confronto entre os velhos interesses agroexportadores, em franca 
decadência, e os novos segmentos sociais vinculados à acumulação 
industrial, cujas idéias ganhavam terreno no cenário nacional. A 
“controvérsia sobre o desenvolvimento econômico”, conforme ficou 
conhecida essa discussão, travava-se entre uma corrente que defendia o 
liberalismo econômico, preocupada em garantir a “vocação agrária” do 
Brasil, e uma corrente desenvolvimentista, que pregava a intervenção do 
Estado na economia para implementar a industrialização no país 
(MÂNTEGA, 1991, p. 11). 

As palavras desse autor denotam que a emergência de uma sociedade 

urbano-industrial no Brasil vinha acompanhada de uma transformação estrutural, 

que implicava em uma mudança no regime de acumulação para a entrada em cena 

do capital industrial, reorientando o modelo de política econômica sob os auspícios 

da ideologia desenvolvimentista, contrariando os interesses da burguesia 
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agroexportadora atrelada ao paradigma do liberalismo econômico. Ademais, a 

industrialização requereria uma parcela substancial de investimentos a ser 

mobilizada pelo poder público e pela iniciativa privada, o que justificava, inclusive, o 

papel do BNDE como principal agência de fomento aos projetos direcionados a 

expansão industrial, diminuindo os financiamentos e privilégios econômicos ao setor 

agroexportador. 

Em termos de planejamento estatal essas medidas adotadas na era Vargas 

são contestadas por Lafer (1987), por se tratar de ações pontuais sem um 

acompanhamento contínuo. Para a autora a história do planejamento propriamente 

dito no Brasil tem início com o Plano de Metas no governo de Juscelino Kubitschek, 

no período de 1956 a 1961, que: “pela complexidade de suas formulações [...] e pela 

profundidade de seu impacto, pode ser considerado como a primeira experiência 

efetivamente posta em prática de planejamento governamental no Brasil” (p. 30). 

O Plano de Metas partia da idéia de que existiam no sistema econômico 

pontos de estrangulamento incorrendo em áreas de demanda insatisfeitas que 

inibiam o crescimento do país, o que contribuiu para que o Plano fosse desenhado 

abrangendo cinco setores prioritários para a economia brasileira, cujo detalhamento 

se processava através de metas, são eles: energia, transportes, alimentação, 

indústria de base e educação.  

O foco principal do plano era de canalizar os recursos para dar 

prosseguimento ao projeto de ampliação do processo de acumulação do capital 

industrial, tendo o Estado como forte aliado na coordenação e acompanhamento de 

um planejamento contínuo que permitia alocar recursos financeiros e políticas de 

incentivo a iniciativa privada, garantir a criação de uma infraestrutura urbana, 

incluindo a construção e melhoramentos de rodovias, a produção de energia elétrica 

e a ampliação do sistema de comunicação.  

O governo ainda intervinha naqueles setores produtivos que demandava um 

maior volume de capital e longo prazo de retorno dos investimentos. Para Cavalcanti 

(1993, p. 31) “o Estado fazia todo o possível para baratear os custos de produção, 

numa clara política de possibilitar a valorização do capital”. 

Pode-se afirmar que o período é marcado, por um lado, pela a abertura do 

governo brasileiro para o capital estrangeiro, que fez crescer o número de empresas 

multinacionais, propiciando a internacionalização de sua economia e uma situação 

de dependência do país com relação aos países centrais. Por outro lado, pela 
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concentração do padrão de acumulação na região Sudeste, especialmente, no 

estado de São Paulo, o que relegava as demais regiões ao atraso econômico, o que 

fez Santos (2008) afirmar que à modernização e à urbanização brasileira, nos 

moldes em que fora realizada, favoreceu a concentração econômica e espacial de 

uma região denominada de “Região Concentrada”, fortalecendo ainda mais as 

desigualdades regionais.  

A concentração da industrialização e à mecanização agrícola estimularam um 

consumo diferenciado na região mais desenvolvida do país, e condenou às demais 

regiões, em especial à região Nordeste, a uma condição periférica em relação à 

economia do país, o que denuncia a clivagem territorial, conforme ressalta Milton 

Santos: 

A industrialização e a produção agrícola mais moderna – concentrada no 
Sudeste – e o consumo – mais difuso que a produção, mas também 
concentrado – constituem o conteúdo mais visível do novo processo 
territorial. Acelera-se a tendência à disparidade estrutural de um espaço 
nacional já diferenciado, com a produção de uma situação em que se torna 
mais clara a existência de uma periferia e de um pólo (a “Região 
Concentrada”) (SANTOS, 2008, p. 46). 

 

A diferenciação do espaço nacional, nesse sentido, se torna uma realidade 

com o crescimento industrial na região Sudeste, sobressaindo-se a cidade de São 

Paulo e o Estado com a mesma denominação como um grande centro fabril do país. 

Rattner (1972) apud Santos (2008) aponta que esse centro concentrou no ano de 

1954 35,4% dos investimentos do Brasil e no ano de 1958 a proporção pulou para 

62,2%. Soma-se a isso a transferência de divisas das regiões pobres e 

subdesenvolvidas para as áreas desenvolvidas do país como o Rio de Janeiro e São 

Paulo por meio do sistema bancário e financeiro, o que favoreceu o surgimento de 

um discurso político-econômico das oligarquias nordestinas, baseado nessas 

perdas, como um dos motivos que resultou na criação da Superintendência de 

Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), em 1959 pela Lei 3.692, com o objetivo 

de promover o crescimento econômico dessa região. 

O processo de desenvolvimento concentrado teve como conseqüência a 

urbanização acelerada no centro-sul do país e o conseqüente surgimento dos 

problemas urbanos ocasionados pela falta de moradias que suprisse as 

necessidades do grande contingente populacional e a demanda pelos serviços 

sociais coletivos: transportes, educação, saúde, segurança entre outros. Isto fez com 

que houvesse uma priorização do Estado em prover as necessidades de 
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determinadas áreas, “além de privilegiar as condições urbanas de reprodução do 

capital em detrimento das condições de reprodução da força de trabalho. Verificou-

se, portanto, regiões melhor equipadas em infraestrutura urbana e regiões menos 

providas daquela infraestrutura” (CAVALCANTI, 1993, p. 59). 

A inserção da economia brasileira em outro patamar do processo de 

acumulação capitalista, com a internacionalização econômica pela via da 

industrialização no Sudeste, como se pôde observar, contribuiu para o 

aprofundamento das desigualdades regionais. A região Nordeste ao ficar alijada do 

processo passa a se destacar como a região mais atrasada e subdesenvolvida do 

país, o que gerou insatisfações políticas entre as elites dirigentes locais comandadas 

por uma oligarquia agrário-exportadora que até então exercia forte influência e poder 

no cenário político nacional.  

A atuação estatal no Nordeste se resumia, historicamente, às ações imediatas 

visando mitigar os problemas das secas que castigava a sua população. Não existia 

um plano de desenvolvimento econômico para a região, o que existia era a adoção 

de medidas paliativas, principalmente com obras de engenharia, hidráulica e de 

energia por meio da criação de instituições cujas sedes, em sua maioria, se 

concentravam no eixo sudeste como a Inspetoria de Obras Contra as Secas 

(IFOCS) criada em 1909 com sede no Rio de Janeiro, e transformado a partir de 

1945 no Departamento Nacional de Obras contra as Secas (DNOCS), e a Comissão 

do Vale do São Francisco (CVSF) e a Companhia Hidrelétrica do São Francisco 

(CHESF) em 1948. 

No período de 1906 a 1959 o IFOCS, posteriormente denominado DNOCS, 

foi responsável pela construção de 190 açudes públicos de grande porte, 470 

pequenos e médios açudes em cooperação com proprietários particulares e pela 

perfuração de 5.124 poços (COHN, 1978).  

Outra medida do Governo Federal foi à demarcação do Polígono das Secas 

em 1936 por meio da Lei no 175 de 07 de janeiro, contemplando todos os estados do 

Nordeste, com exceção do Maranhão e mais o norte do Estado de Minas Gerais. O 

objetivo era criar um fundo de investimento destinado aos municípios inseridos no 

Polígono para socorrer a região das grandes estiagens. Ressalta-se, ainda, a 

criação do Banco do Nordeste do Brasil (BNB) no ano de 1952, atualmente, 

nomeado apenas Banco do Nordeste, com a função de fornecer crédito 
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especializado. Esse banco foi à primeira instituição que teve sua sede implantada na 

própria região, mas especificamente em Fortaleza/CE. 

A criação da instituição financeira voltada para os interesses da região 

Nordeste, em que incluía sob a sua direção a implantação do Escritório Técnico de 

Estudos Econômicos do Nordeste (ETENE) elevou o tratamento da questão regional 

para outro patamar de discussão, além da retórica da “indústria das secas” 

protagonizada pelos políticos que representavam os interesses das classes agro-

exportadoras do país, como afirma Cohn (1978, p. 62): “De fato, a criação do BNB, 

com suas diretrizes, representa uma ampliação do modo de conceber os problemas 

do Nordeste: de que estes não se resumiam às secas, mas à estrutura de produção 

da região”. 

É bem verdade que as secas não deixavam de ser um problema, pois 

provocavam desemprego e migração, mas a estrutura agrária em que estava 

assentada a economia do Nordeste naquele momento – baseada na concentração 

da terra e da renda – e a falta de um planejamento sistemático adotado pelo governo 

central que inserisse a região no projeto de desenvolvimento como ocorria no 

Centro-Sul do país contribuía muito mais para o seu atraso econômico.  

Esse cenário de referência forjará a emergência de novas forças na arena 

política na segunda metade da década de 1950: o movimento camponês que surge 

no ano de 1955 na zona da mata em Pernambuco e se dissemina em outros estados 

do Nordeste com o nome de Ligas Camponesas; a representação da Igreja Católica 

que se articula como um ator político a partir da realização do I Encontro de Bispos 

do Nordeste em 1956 clamando por reformas sociais; e, uma insurgente classe 

empresarial articulada à indústria do Sudeste com reivindicações voltadas para a 

industrialização e modernização da região sob a égide do capital nacional (COHN, 

1978). 

Os acontecimentos se traduzem em problemas político-sociais e são vistos 

pelo governo central como de segurança nacional, uma vez que subjacente a essas 

forças povoava o fantasma das idéias separatistas, encampadas pelos “coronéis” 

representantes das tradicionais oligarquias rurais o que ameaçava a unidade 

nacional, bem como, das idéias comunistas veiculadas entre os representantes das 

esquerdas, articulados ao movimento do campo ou de setores da própria Igreja. 

Esse momento caracterizado por disputas territoriais é analisado por Cohn (1978) 



135 
 

como um momento em que o Nordeste se impõe ao governo central como uma 

região que precisa se desenvolver. 

Noutros termos, o Nordeste se impõe ao Governo Federal como um 
problema que exige sua intervenção de modo mais efetivo e sistemático, 
devido ao agravamento das tensões sociais e políticas da região no 
decorrer da década de 50, especialmente na sua segunda metade; e é 
dentro deste contexto que os problemas propriamente econômicos 
nordestinos se delineiam como regionais e não nacionais. Vale dizer, o 
desenvolvimento do Nordeste se torna necessário para a manutenção do 
padrão de integração do sistema político e social nacional, e não para a 
expansão, em termos econômicos, do sistema capitalista de produção no 
Brasil (COHN, 1978, p. 64). 

O que a autora destaca é que o Nordeste ao se transformar em um problema 

social, devido aos fatores políticos exige uma intervenção estatal mais para manter a 

unidade do território nacional e menos o desenvolvimento como uma prerrogativa do 

sistema capitalista do país. Verifica-se, portanto que, ao colocar a região Nordeste à 

margem do planejamento econômico, a partir do período consagrado como pós-

guerra, o governo federal contribuiu para a ocorrência das disparidades regionais e 

para a emergência de tensões e conflitos com as elites agrárias das regiões que 

viviam o atraso e/ou estagnação econômica nas primeiras décadas da segunda 

metade do século XX.  

É nesse contexto que se inaugura o planejamento regional com a criação do 

Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste (GTDN), por meio do 

Decreto 40.554 de 14 de dezembro de 1956, no governo de Juscelino Kubitschek, 

com o objetivo de elaborar um estudo técnico e propor soluções para a região, sob a 

coordenação do economista Celso Furtado.  

Como conseqüência dos estudos elaborados pelo GTDN é criado em 1959 o 

Conselho de Desenvolvimento Econômico do Nordeste (CODENO) e a SUDENE, já 

mencionada, como o principal marco de planejamento para a região Nordeste. É sob 

os auspícios dessa instituição que tem início o processo de industrialização e a 

modernização da agricultura, bem como, o surgimento de novos investimentos 

destinados a implantação de outras atividades como o pólo petroquímico na Bahia. 

No cenário nacional, após a elaboração do Plano de Metas que marcou os 

anos dourados da economia brasileira – 1957 - 1961, o país se vê diante de um 

período conturbado da história política e econômica, tendo o ano de 1962 como o 

auge da crise que anunciava a chegada de tempos de incertezas para o futuro da 

nação. É no bojo desses acontecimentos políticos em que se sobressaía a atuação 
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incisiva do movimento sindical urbano, que surgia em cena como um novo ator 

social. O movimento se utilizava da greve como instrumento reivindicatório visando à 

obtenção de reajustes salariais, motivados pela corrente inflacionária que encolhia o 

poder de consumo da classe trabalhadora.  

Outros eventos desse período que também merecem destaque são as 

mudanças de poder na arena política. É, portanto, em um clima de ebulição 

econômica e política que a experiência brasileira em planejamento se destaca com a 

formatação do Plano Trienal de Desenvolvimento Econômico e Social para o período 

de 1963 a 1965. O plano tinha como objetivo central a recuperação da economia. 

Para tanto, proponha: “a contenção progressiva do processo inflacionário; algumas 

correções na distribuição de rendas [...]; a realização das reformas de base 

(administrativa, bancária, fiscal e agrária) e o reescalonamento da dívida externa” 

(LAFER, 1987, p. 53). 

Entretanto, se o plano foi reconhecido pelo esforço de implantação de um 

planejamento econômico para o país, fracassou em sua aplicação, atribuído entre 

outros motivos à falta de visão sobre a falência do modelo econômico de 

substituição das importações em que se sustentava, e as pressões inflacionárias 

sem mecanismos de defesa contra os efeitos nocivos ao desenvolvimento (LAFER, 

1987). 

É nesse momento de insegurança política e de incertezas econômicas que 

ocorre o golpe militar de 1964, transformando profundamente as relações entre o 

Estado e a sociedade fazendo emergir, na visão de Cavalcanti (1993), uma nova 

forma de corporativismo, pela disposição do governo em estreitar os vínculos com as 

classes dominantes e defender os seus interesses, utilizando-se de um regime 

autoritário para desmobilizar politicamente a sociedade civil. 

No caso específico, o corporativismo no Brasil teve um conteúdo de controle 
e coerção social sobre setores da sociedade civil, notadamente o setor 
popular. Portanto, os ajustes políticos ocorridos no País, imprimiram uma 
tônica conservadora ao regime orientada para a desmobilização política e 
expansão do aparelho do Estado, resultando assim um regime burocrático 
autoritário com traços acentuadamente corporativistas excludentes 
(CAVALCANTI, 1993, p. 62). 

O Estado burocrático, autoritário e corporativista que limitava as liberdades 

políticas individuais e coletivas, deu continuidade à política econômica dos governos 

civil anteriores, baseada na modernização e industrialização. Para tanto, adotou um 

Plano de Ação Econômica de Governo (PAEG) para o período de 1964-1966, e, 
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posteriormente, uma experiência inédita no país com a instituição do Plano 

Estratégico de Desenvolvimento (PED) para o exercício de 1968-1970. O PAEG 

tinha como principal objetivo combater o processo inflacionário, que dilapidava as 

reservas do país e diminuía o poder de consumo dos brasileiros, e promover o 

desenvolvimento. Já o PED tinha como diretriz central definir as premissas principais 

para uma política de desenvolvimento econômico, elegendo como estratégia de 

ação em curto prazo, a criação de estímulos e condições básicas para o crescimento 

do setor privado e em longo prazo a elevação do nível da economia visando atingir o 

pleno-emprego (LAFER, 1987). 

Cabe aqui lembrar que o período é marcado pela presença do Welfare State 

nos países industrializados da América do Norte e Europa, com uma tímida 

ressonância no Brasil, uma vez que a teoria do pleno-emprego com base 

keynesiana não se aplica ao país, em face da posição diferenciada da economia 

brasileira em relação à economia mundial e de suas particularidades históricas como 

afirmam Medeiros (2001) e Draibe (1989). Particularmente, para Medeiros, o modelo 

de Welfare State ou Estado de Bem-Estar assumido no país se caracteriza por um 

limitado caráter redistributivo das políticas sociais durante os anos de 1930 aos anos 

de 1990, sendo o ano de 1964 um divisor de águas na reconstituição dos aspectos 

jurídicos e institucionais das políticas sociais brasileiras.  

O modelo assumido pelo governo militar a partir de 1964 põe fim aos 

programas sociais de caráter populista que se traduzia “na promulgação de leis 

referentes às condições de trabalho e a venda da força de trabalho” sobressaindo à 

instituição de um sistema de seguridade social, para assegurar a existência de uma 

classe trabalhadora necessária ao processo de industrialização. Segundo Medeiros 

(2001, p. 6) argumenta-se que: 

... após a fase de consolidação inaugurada pelos governos militares de 
1964, o modelo de Welfare State perdeu o caráter populista e assumiu duas 
linhas definidas, uma de caráter compensatório e outra de caráter 
produtivista. A primeira buscava minorar os impactos de um modelo de 
desenvolvimento baseado na concentração da riqueza e a segunda visava 
contribuir com as condições necessárias para o crescimento econômico 
como, por exemplo, a qualificação de mão-de-obra. 

O tipo de Welfare State produzido pelo governo militar apresentava 

simultaneamente um caráter compensatório e produtivista. Compensatório por 

implantar políticas de cunho assistencialistas que buscavam reduzir os efeitos das 

desigualdades sociais provocadas pelo processo de aceleração capitalista e 
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produtivista pelo fato de formular programas sociais que pudessem contribuir com o 

processo de crescimento econômico, como por exemplo, políticas de educação 

direcionadas a qualificação profissional da classe trabalhadora visando o aumento 

de produtividade no trabalho. Essas medidas tinham como impacto o fortalecimento 

de um desenvolvimento desigual e concentrador de riquezas. 

Vale ressaltar que as ações de proteção de um Estado de Bem-Estar Social 

no Brasil ocorria articulado à implantação de um planejamento urbano, a fim de fazer 

frente às demandas estimuladas pelos efeitos produzidos pela política econômica de 

modernização e industrialização por meio de ações como: a instituição de um Plano 

Nacional de Habitação e o Serviço Federal de Habitação e Urbanismo, implantando 

o Banco Nacional de Habitação (BNH) para criar as condições de implementar a 

política habitacional; a criação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) 

entre outras reformas que terminava por garantir os interesses da indústria da 

construção civil, de materiais de construção e do setor de crédito imobiliário, da 

poupança entre outros (CAVALCANTI, 1993). 

Ainda nesse cenário de instituição de medidas econômicas, políticas e 

institucionais, o governo militar introduz no país uma política voltada para o turismo 

com a regulamentação dos serviços de agenciamento e de instituição de empresas 

turísticas por meio dos Decretos no 56.303 de 20-05-65, 58.483 de 23-05-65 e ainda 

do Decreto no 59.193 de 06-09-66 que atualiza as normas sobre os serviços de 

agências de viagens. Entretanto, foi com a criação do Conselho Nacional de Turismo 

(CNTUR), da EMBRATUR e do Sistema Nacional de Turismo, composto por órgãos 

federais, estaduais, municipais e representantes da iniciativa privada pelo Decreto no 

55 de 13-11-1966 que a atividade turística ganha visibilidade institucional 

(CAVALCANTI, 1993). 

É preciso esclarecer que o Brasil havia despertado para o turismo, enquanto 

atividade econômica, ainda no governo de Juscelino Kubitschek com a criação da 

Comissão Brasileira de Turismo (COMBRATUR) por meio do Decreto 44.863, de 21 

de setembro de 1958, cujas atribuições eram realizar o planejamento turístico 

nacional, embora sua consolidação somente viesse a ocorrer ao longo dos governos 

militares, no período de 1966 a 1988. 

Após a instituição dos mecanismos institucionais para a regulamentação do 

turismo no Brasil na década de 1960, foi criado o Fundo Geral de Turismo 

(FUNGETUR), mediante o Decreto no 1.191, de 27 de outubro de 1971, durante o 
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governo de Médici (1969-1973), a ser gerido pela EMBRATUR. Em seu art. 11 

consta que: “Fica criado o Fundo Geral de Turismo (FUNGETUR), destinado a 

fomentar e prover recursos para o financiamento de obras, serviços e atividades 

turísticas consideradas de interêsse para o desenvolvimento do turismo nacional, de 

acôrdo com o parágrafo único do artigo 19 do Decreto-lei nº 55, de 18 de novembro 

de 1966” (BRASIL, 1971). 

O turismo se firmava no Brasil integrado à política de desenvolvimento urbano 

instituída pelo II Pano Nacional de Desenvolvimento (II PND) no governo de Ernesto 

Geisel (1974-1979). Esta, por sua vez, assumia um caráter regionalizado devido a 

sua articulação ao projeto de integração da economia nacional, que contribuiu para 

orientar as linhas mestras do planejamento regional.  

No Nordeste o planejamento regional é viabilizado pela implantação de 

instituições que tinham como missão criar estratégias de desenvolvimento a partir da 

identificação da vocação “natural”, como é o caso da BNB e da SUDENE. Após 

tentativas com planos e programas de modernização agrária e formação de um 

parque industrial, o setor de serviços é visualizado como a via para se chegar ao 

desenvolvimento, destacando-se então os serviços atrelados ao setor turístico, 

fazendo emergir o planejamento intensivo dessa atividade.  

O planejamento turístico para o Nordeste, e, em especial, para a RMNatal tem 

como apelo mercadológico a paisagem “natural” produzida por meio de um discurso 

ideológico que resgata as várias concepções de natureza formuladas ao longo do 

tempo, de acordo com a “vocação” dos lugares, transformados em verdadeiros 

cenários paradisíacos por meio de campanhas de marketing de forma 

empreendedora e competitiva. A finalidade dessas medidas é encantar e atrair o 

turista e, assim, construir uma “indústria” de serviços turísticos com vistas à 

mobilização de toda uma cadeira produtiva, assegurando dessa forma a acumulação 

do capital. 

Nesse contexto, parte-se do pressuposto de que o processo de criação e 

implantação das UCs Parque Estadual das Dunas e a APA Jenipabu no âmbito da 

RMNatal favoreceu o florescimento dessa prática social idealizada a partir do uso 

dos recursos naturais, o que propiciou o movimento da reestruturação produtiva no 

estado e sinalizou para: a formação do território turístico em favor da acumulação do 

capital; a construção de uma cultura empreendedora, baseada na comercialização 

de uma paisagem “natural” fetichizada e reificada visando atrair o turista; e, a 
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instituição de práticas ambientais compensatórias que permitem o uso “racional” dos 

recursos naturais pelo turismo, ao mesmo tempo que os protegem por meio da 

criação e implementação das áreas protegidas. 

O detalhamento desse percurso histórico é o caminho escolhido nesse 

trabalho para demonstrar em que circunstâncias a atividade turística passa a ganhar 

importância no planejamento econômico do Nordeste e do Estado do Rio Grande do 

Norte, para em seguida indicar como a criação do Parque das Dunas e APA 

Jenipabu serviram de trampolim para a obtenção das condições institucionais e 

políticas que transformaram a cidade de Natal e as localidades litorâneas situadas 

em sua região metropolitana em um expressivo destino turístico para a região 

Nordeste. 

 

3.1 A FORMAÇÃO DO TERRITÓRIO TURÍSTICO 

 

Esse subitem objetiva mostrar a importância da criação das UCs para a 

construção de um território turístico na RMNatal, norteado por um processo de 

produção de uma natureza exuberante que se associa ao resgate de velhas visões 

do meio ambiente recriando o imaginário do paraíso perdido, ou de um mundo 

selvagem com praias semi-desertas, dunas, rios, estuários, lagoas, mangues e uma 

população autóctone hospitaleira, comandada por uma política pública regionalizada 

do turismo e pela ação de uma governança empreendedora e competitiva. 

A formatação de um plano turístico tendo como apelo o uso dos recursos 

naturais, enquanto atrativo turístico e mecanismo de captação de investimentos 

econômicos, teve forte resistência por parte do movimento ecologista na época, 

cujas críticas foram silenciadas quando da apresentação do Projeto Parque das 

Dunas/Via Costeira por especialistas na área de paisagismo e arquitetura, conforme 

veiculado pela imprensa na época. Esse projeto tinha como objetivos: dotar a cidade 

de Natal de uma infraestrutura hoteleira; criar uma via de acesso entre as praias 

urbanas de Areia Preta e Ponta Negra cortando 8,5 km de um cordão dunar 

adornado por vegetação de mata atlântica e praias semi-desertas; e, implantar a 

primeira UC do estado denominada de Parque Estadual das Dunas de Natal, o que 

ocorreu no ano de 1977. 

Assim, a instituição do primeiro Parque Estadual no Rio Grande do Norte 

ocorreu por meio de um regime de compensação ambiental, ou seja, como uma 
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estratégia do governo do Estado para inibir a ação dos ecologistas e encontrar o 

caminho livre para a implantação do turismo que tinha como alvo a criação de um 

mercado turístico a partir da exploração das riquezas naturais. Na mesma direção 

ocorre, em 1995, a constituição da APA Jenipabu, situada entre os municípios de 

Extremoz e Natal, visando a “preservação” dos ecossistemas de dunas, lagoas, 

praias, mangues e outras espécies florísticas com a finalidade de criar cenários 

paradisíacos e regulamentar a prestação dos serviços de passeios de bugres – que 

na época ocorria de forma amadora, sem um roteiro pré-fixado e sem normas de 

segurança – para atender as necessidades de lazer dos turistas. 

O plano de formatação e implantação do turismo no Rio Grande do Norte, 

especialmente, em Natal e localidades litorâneas, partiu de uma aliança entre os 

governos estadual e federal, as instituições financeiras de peso como o BID, Banco 

Nacional de Desenvolvimento (BNDS), Banco do Nordeste e, a princípio, as elites 

dirigentes locais e, posteriormente, aos grupos empresariais nacionais e 

internacionais, entre outras instituições envolvidas com o planejamento turístico. 

Esse momento pode ser entendido, assim, como prenúncio da formação de uma 

governança, nos moldes já definidos no trabalho, em que o setor público se alia ao 

setor privado, visando à constituição e desenvolvimento de territórios regulado por 

relações de poder. 

Da aliança firmada entre esses atores foi possível dar corpo a uma política 

pública com o intuito de dotar Natal de uma infraestrutura urbana necessária a 

implantação do turismo e, ao mesmo tempo, criar uma “cultura” turística por meio de 

ações mass media e mercadológicas, ou seja, da adoção de campanhas de 

marketing que veicula a imagem de um ambiente natural permeado por signos e 

símbolos que irão alimentar as fantasias e sonhos dos turistas e visitantes em sua 

cotidianidade. 

Vale lembrar que o crescimento da atividade turística no Nordeste foi 

idealizado pelo governo federal em parceria com os governos estaduais, através da 

implementação de uma política que objetivava inserir essa região, economicamente 

periférica, na rota do turismo doméstico e internacional. Entretanto, para captar o 

mercado turístico, especialmente o internacional, seria necessário dotar esse 

território de uma infraestrutura turística e outros serviços básicos (segurança pública, 

transporte, saúde, saneamento básico, sistema de comunicação etc), a fim de 
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atender as exigências da potencial demanda consumidora de um produto turístico 

em elaboração. 

Nessa perspectiva, vale à pena, ainda, recordar que o planejamento turístico 

realizado pelo Estado brasileiro, no período, ocorreu por ocasião da elaboração do II 

PND, quando indicava essa atividade como uma alternativa de desenvolvimento, em 

articulação com a política urbana para a região Nordeste. Entre as estratégias 

direcionadas para a região constava a ocupação da sua faixa litorânea pela 

atividade turística. 

Em sintonia com essas proposições urbanísticas, industrializantes e 

modernizadoras do PND e da SUDENE, bem como contando com a parceria com o 

capital estrangeiro por meio da Aliança para o Progresso13, o governo do Rio Grande 

do Norte, na época sob o comando de Aluízio Alves (1961-1966), toma a iniciativa 

de construir uma rede de hotéis no estado, visando fomentar a atividade turística. 

Para tanto, criou a Superintendência de Hotéis e Turismo (SUTUR) por meio do 

Decreto no 4.284, de 16 de setembro de 1964 que tinha como objetivo administrar os 

estabelecimentos hoteleiros e promover o turismo. Os hotéis criados nesse período 

foram: o Hotel dos Reis Magos e o Hotel Samburá em Natal (1965); o Hotel 

Balneário de Olho D‟Água do Milho em Caraúbas (1965); o Abolição Palace Hotel 

em Mossoró (1966); o Cabugi Palace Hotel em Angicos (1966). Esses 

equipamentos, juntamente, com o Grande Hotel (1939) e Bom Jesus (1949) em 

Natal, o Hotel Tungstênio (1954) em Currais Novos e o Vila do Príncipe em Caicó 

que foi construído na década de 1960 e inaugurado em 1973, formavam a rede 

hoteleira do Estado (DN, [199-]). 

Além do financiamento da construção de hotéis o governo federal destinou 

recursos para dotar o Rio Grande do Norte de uma malha viária que possibilitasse 

ligar Natal a outros estados do Nordeste e a cidades de porte médio situadas no seu 

interior. Assim foram construídas grandes rodovias asfaltadas, interligando Natal 

com Fortaleza através da BR-304, Natal com João Pessoa e Recife, através da BR-

101. A implantação dessa infraestrutura favoreceria a inserção do estado na rota do 

turismo regionalizado que na época tinha como principais destinos turísticos 

nordestinos às cidades de Salvador (BA), Recife (PE) e Fortaleza (CE). 

                                                           
13

 Aliança para o Progresso é o nome do programa de desenvolvimento lançado pelo Presidente dos 
EUA – John F. Kennedy – em 13 de março de 1961, com recursos destinados aos países da América 
Latina. A intenção desse programa era neutralizar a investida ideológica comunista disseminada pela 
antiga União Soviética. 
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Detentor de um rico patrimônio natural e cultural, o Nordeste apresentava um 

potencial que poderia ser transformado em produto turístico competitivo com a 

implantação de uma infraestrutura adequada, e com a promoção e comercialização 

do destino turístico, a partir da atração de investimentos de natureza diversa. 

A precariedade dos serviços, da infraestrutura básica e turística, o consumo 
predatório dos recursos naturais turísticos e a má gestão do espaço 
turístico, não atendiam, e não atendem ainda, de modo satisfatório, às 
condições necessárias para a inserção do Nordeste brasileiro no mercado 
turístico global, de modo competitivo (FONSECA, 2005, p. 97). 

 

A partir dos anos 80 o governo federal define, em linhas gerais, uma política 

para o setor turístico, em decorrência da importância dessa atividade no cenário 

internacional. Entretanto, sua efetiva formulação só ocorre na década de 90 através 

da Política Nacional de Turismo (PNT) instituída para o período de 1996-1999, no 

primeiro mandato do governo de Fernando Henrique Cardoso, cujo objetivo era 

“promover e incrementar o turismo como fonte de renda, de geração de emprego e 

de desenvolvimento socioeconômico do país” (EMBRATUR apud FONSECA, 2005, 

p. 71). 

Nesse período, no Nordeste, uma política regional é articulada entre os 

governadores dos estados da Bahia, Pernambuco, Alagoas, Paraíba e Rio Grande 

do Norte ainda na década de 1970, em parceria com o governo federal, visando 

desenvolver políticas públicas voltadas para a atividade turística com o intuito de 

sanar as deficiências de infraestrutura que impediam a expansão do turismo 

regional. Entre as políticas públicas de maior impacto para a atividade destacam-se: 

a Política de Megaprojetos Turísticos que objetivava a criação de uma rede 

hoteleira14 e o PRODETUR/NE que tinha como finalidade a implantação de uma 

infraestrutura básica e a melhoria do sistema institucional dos estados e municípios 

para a gestão da atividade turística. Merece destaque como resultado desta política 

no Rio Grande do Norte, o Projeto Parque das Dunas/Via Costeira, responsável pela 

criação de uma estrutura hoteleira de porte internacional, em Natal, capital do 

Estado. 

Assim, se observa que o planejamento socioespacial e ambiental no Nordeste 

têm como prioridade o (re)ordenamento de um território destinado à exploração da 

                                                           
14

 Vale destacar como resultado desta política no Rio Grande do Norte, o Projeto Parque das 
Dunas/Via Costeira, responsável pela criação de uma estrutura hoteleira de porte internacional, em 
Natal, capital do Estado. 
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atividade turística a partir do final da década de 1970 e início dos anos 80 com a 

Política dos Megaprojetos Turísticos, consolidando assim o planejamento de 

urbanização turística para a região. 

No caso do Estado do Rio Grande do Norte isso se materializou por meio da 

criação do Parque das Dunas/Via Costeira (PD/VC) que se constituiu no “primeiro 

Megaprojeto Turístico do Nordeste, objetivando inserir o Rio Grande do Norte na 

rota do turismo doméstico” (FONSECA, 2005, p. 20). 

O Projeto PD/VC situado num trecho da orla da capital do estado, com 

aproximadamente 8,5 km de extensão, ligando as praias urbanas de Areia Preta e 

Ponta Negra, foi concebido com a proposta de promover a preservação das dunas, 

conter a ocupação da área de forma desordenada, promover a urbanização do 

bairro – na época favela – de Mãe Luiza e desenvolver o potencial turístico desse 

território. 

Verificou-se que na concepção do projeto está presente o enfoque 

preservacionista articulado à exploração turística dos recursos naturais, fortalecendo 

o binômio turismo e meio ambiente como pano de fundo para a política 

desenvolvimentista proposta pelo PD/VC. Além da criação do Parque das Dunas 

como uma UC através do Decreto Estadual n. 7.237 de 22/11/1977, é construída a 

Via Costeira, destinada a abrigar um complexo turístico em Natal, onde é prevista a 

implantação de uma cadeia de hotéis de porte internacional. Atualmente a Avenida 

Senador Dinarte Mariz, nome oficial da Via Costeira, tem instalada ao longo de sua 

extensão, uma quantidade de 12 hotéis e outros equipamentos de turismo, como 

restaurantes e casas de espetáculos. 

Entende-se que o binômio turismo e meio ambiente se faz presente na 

política pública voltada tanto para o setor turístico quanto para a área ambiental, por 

traduzir-se em uma parceria que poderá contribuir para o desenvolvimento 

econômico de forma sustentável. 

Em artigo intitulado Turismo e meio ambiente: interfaces e perspectivas 

Coriolano (2007) apresenta uma discussão de como a relação que é estabelecida 

entre a atividade turística e a natureza ocorre de forma contraditória. Por um lado, o 

turismo enseja a necessidade de proteger os objetos naturais para que possam ser 

transformados em recursos naturais por meio do uso com fins para contemplação e 

lazer e, por outro lado, esse mesmo turismo poderá contribuir para o processo de 

degradação ambiental. Nesses termos diz a autora: 
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Turismo e meio ambiente são realidades inseparáveis. Pode-se dizer que o 
turismo é uma abstração, que se torna concreta quando os viajantes entram 
em contato com os lugares, as paisagens e territórios turísticos. É freqüente 
a crítica sobre o turismo como causa de degradação do meio ambiente. 
Contudo, é possível elaborar outra crítica que responsabilize os produtores 
e consumidores desta atividade pela proteção e conservação dos 
ambientes, afinal, o turismo se apóia na conservação dos recursos naturais 
(CORIOLANO, 2007, p. 19). 

É baseado na noção de que o turismo se apóia na conservação dos recursos 

naturais que a autora lança a idéia de que é possível mesmo em uma sociedade 

capitalista de exclusão socioespacial e crise ambiental, o turismo se tornar uma 

alternativa para a transformação socioambiental com vistas à promoção da 

sustentabilidade. Em síntese, um turismo sustentável, isto é, voltado para a inclusão 

a partir da capacidade de mudanças estruturais realizadas por governos, 

empresários e o trade, o que implica na construção “de uma sociedade sustentável 

que se baseia na compatibilidade ecológica e na compatibilidade sócio-cultural e 

econômica” (op. cit., p. 38). 

No que se refere à realidade estudada, verifica-se que a legislação, 

programas, planos e projetos direcionados a conservação do meio ambiente e 

desenvolvimento do turismo fazem referência à sustentabilidade promovida por 

intermédio da adoção de práticas econômicas realizadas de forma racional no que 

diz respeito ao uso dos recursos naturais, particularmente através da atividade 

turística. Discurso também presente nas instituições financeiras que são as 

principais articuladoras do PRODETUR como o BID – agente financiador juntamente 

com o Estado – e o Banco do Nordeste na condição de executor financeiro, ao 

repassar os recursos financeiros para os estados, embora não se tenha exemplos 

concretos que demonstre a conquista do desenvolvimento sustentável pela via da 

promoção do turismo. 

Instrumento de alcance regional o PRODETUR foi criado antes da Política 

Nacional de Turismo (que posteriormente o incorporou em suas linhas de ação) em 

novembro de 1991, através de uma parceria entre a SUDENE e o EMBRATUR, com 

o objetivo de “fortalecer a atividade turística no Nordeste e em toda a área abrangida 

pela SUDENE, mais precisamente, e consolidar essa região como importante 

destino turístico nacional e internacional” (FONSECA, 2005, p. 99). 

Como objetivos específicos foram estabelecidos: “aumentar o turismo 

receptivo; aumentar a permanência do turista no Nordeste; induzir novos 

investimentos na infraestrutura turística; gerar emprego e renda com a exploração 
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direta ou indireta da atividade turística” (EMBRATUR; SUDENE, 1993 apud 

FONSECA, 2005, p. 99). 

Cruz (2000), chama a atenção para as duas políticas adotadas pelo Estado 

no sentido de promover o (re)ordenamento do território no litoral nordestino. A 

primeira, Política dos Megaprojetos Turísticos, empreendida a partir de uma 

articulação institucional entre os governadores do NE, ainda no final dos anos 70 e 

início da década de 1980, tinha como objetivo prover a região de uma infra-estrutura 

hoteleira e a segunda, o PRODETUR-NE visava melhorar o sistema de acesso e 

infra-estrutura básica e contribuir para uma gestão institucionalizada da atividade 

turística. 

É nesse ambiente desenvolvimentista que a preservação dos recursos 

naturais é destacada como estratégia para criação de cenários que fortaleçam a 

atividade turística na Grande Natal, ou seja, que favoreçam a produção de uma 

paisagem turística, por meio de intervenções urbanísticas e/ou utilizando-se dos 

meios de comunicação e da veiculação de uma imagem visual por meio da 

propaganda e de campanhas de marketing.  

De modo geral o marketing é conceituado como o “conjunto de atividades 

desenvolvidas por uma instituição, no sentido de satisfazer os desejos e as 

necessidades dos consumidores e, ao mesmo tempo, atender aos interesses da 

instituição” (PENTEADO FILHO apud TRIGUEIRO, 1999, p. 10). Trata-se de um 

conceito construído na área da administração, por isso apresenta como função 

empresarial a criação de possibilidades que permitam manter um vínculo entre a 

organização e o mercado no sentido de se antecipar as oportunidades oferecidas 

por esse mercado oferecendo os produtos e serviços que satisfaçam os desejos e 

as vontades dos clientes consumidores.  

Os produtos e serviços, na linguagem mercadológica, são compreendidos 

como “tudo aquilo capaz de resolver um problema”. Assim, para Trigueiro (1999, p. 

11): “o que interessa são os resultados oriundos da busca de soluções de 

problemas, através de produtos, ou serviços, ou idéias, que venham atender às 

necessidades das pessoas e da sociedade como um todo”.  

As soluções e problemas de que fala o autor, na linguagem turística é a 

oportunidade que se tem para criar uma gama de produtos e serviços dirigida às 

pessoas em sua vida cotidiana. A vida cotidiana entendida como a vida de todos os 

dias, vivida por todos os homens em suas múltiplas cores e faces expressas em 
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suas atividades rotineiras, em gestos, sensações e emoções no espaço público ou 

na esfera privada, onde se misturam as ambivalências, os sonhos, as ilusões, as 

tragédias e as dicotomias próprias de uma vivência social: o “fictício/real, 

abstrato/concreto, heterogêneo/homogêneo, fragmentário/hierárquico”. Um espaço 

de alienação, de consumo ilimitado, mas também de resistência e possibilidade de 

transformação, que na sociedade capitalista é mediado pelo controle do Estado e do 

mercado (NETTO e CARVALHO, 2007; HELLER, 1972). 

Uma vida cotidiana permeada de paradoxos e contradições que passa a ser 

compreendida e forjada por meio do estímulo a comportamentos sociais próprios da 

pós-modernidade. Ensaiada por um discurso ideológico criam lugares turísticos 

“livres dos vícios da civilização moderna” que aprisionam os indivíduos material e 

simbolicamente, levando-os a compreensão de que o lazer e o turismo contribuem 

para o equilíbrio espiritual, o prazer e o bem estar por meio da fuga dos grandes 

centros urbanos em busca do “verde” e do contato com a “natureza”. Para isso, 

lugares são produzidos a partir da visão e encenação de uma paisagem natural 

enfeitada pelos signos e símbolos culturais das populações autóctones que também 

é capturada e transformada pela ação dos atores envolvidos com a “indústria” do 

turismo. No sentido aqui colocado, a paisagem criada e apropriada pelo turismo é 

interpretada como representação de 

... cenários intencionalmente construídos no território, não apenas pela 
apropriação visual de panoramas, mas também pela reprodução de padrões 
de beleza e qualidade culturalmente estabelecidos, freqüentemente, [por] 
versões de uma realidade idealizada. Mesmo o que se denomina “paisagem 
natural” pode ser considerado um objeto cultural, pois é produto de um 
conjunto de imagens idealizadas que o homem tem do território e que 
também serve de referência para os assentamentos humanos. Muitos 
jardins e parques urbanos são construídos com base nessas referências, às 
vezes reproduzindo ambientes naturais, às vezes estilizando alguns 
elementos (SILVA, 2004, p. 28). 

As palavras da autora acerca das paisagens naturais turísticas, criadas 

culturalmente, se remetem a compreensão de que a natureza é socializada pelas 

práticas espaciais, e entre estas práticas, cabe destacar o turismo enquanto uma 

atividade socioeconômica, cultural e ambiental.  

A transformação de UCs como territórios destinados a sua exploração está 

associada às referências construídas por imagens idealizadas de um mundo natural. 

Nesse contexto, às UCs Parque das Dunas e APA Jenipabu inseridas no ambiente 
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urbano se enquadram nas referências que se tem para a construção dos territórios 

de lazer e de prazer. 

Entretanto, devido às contradições e paradoxos que revestem a atividade 

turística as UCs se deparam com constantes desafios na busca pela conservação de 

seus recursos naturais. Isto por que o processo de urbanização tem acontecido de 

forma acelerada, no âmbito da RMNatal, a partir dos anos 90, do século passado, 

onde estão localizadas as unidades em questão, acarretando uma ameaça para a 

sua integridade ambiental. 

Os reflexos dessa urbanização se materializam por intermédio de fatores 

como: a especulação imobiliária e mobilização do setor da construção civil; a 

ocupação irregular de áreas ambientalmente vulneráveis pela população com baixo 

ou nenhum poder aquisitivo; o uso inadequado dos recursos naturais para fins 

econômicos; a contaminação das águas subterrâneas, entre outros. Esses fatores, 

somados à ineficiência do poder público, no acompanhamento das transformações, 

bem como de suprir a cidade com infraestrutura de serviços coletivos à população, 

que ocupa a periferia da cidade, poderão contribuir para o agravamento dos 

problemas nas UCs em questão. 

Assim, para efeito desse estudo, estão sendo consideradas as UCs Parque 

Estadual Dunas de Natal – primeira unidade criada no estado em 1977 – e a APA de 

Jenipabu, situada nos municípios de Extremoz e Natal, cuja criação ocorreu em 

1995. Trata-se de duas unidades urbanas, situadas na RMNatal, com a maior 

parcela da sua extensão territorial, concentrada na cidade do Natal, núcleo 

polarizador dessa região.  

Tendo em vista a vulnerabilidade ambiental da RMNatal, especialmente, dos 

municípios litorâneos que a ela estão ligados, com destaque para Natal, por estar 

situada entre o estuário do rio Potengi e o Oceano Atlântico, onde se observa a 

presença de atributos ecológicos importantes, a primeira UC surgiu tardiamente, ou 

seja, somente em 1977. Trata-se da criação do Parque das Dunas de Natal, quando 

já existiam diplomas legais que previam a proteção de florestas, dos recursos 

hídricos e das elevações de morros, montanhas e serras, bem como a flora e a 

fauna de modo geral. Assim, as dunas e os remanescentes de mata atlântica, bem 

como ecossistemas que apresentam relevância ecológica e valor cênico-paisagístico 

deveriam ter sido brindados com uma política estadual e/ou municipal de 

conservação, desde os tempos pretéritos, incluindo a criação de áreas protegidas. 



149 
 

Mesmo tardiamente, o Parque Estadual das Dunas de Natal somente foi 

instituído para viabilizar a implantação do projeto turístico na Via Costeira, como 

uma estratégia compensatória para silenciar o movimento de resistência 

desencadeado pelos ecologistas de Natal, que tinha a frente o Vereador Sérgio 

Diebb, conforme divulgado pela imprensa local da época. Esses ativistas, munidos 

de estudos técnicos sobre as condições do solo e dos atributos ambientais do 

cordão dunar, condenava a construção da referida via destinada à instalação de um 

parque hoteleiro e outros equipamentos a serem usados pelo futuro turista, pelo fato 

de que esse empreendimento traria impactos irreversíveis para o ecossistema dunar 

e a qualidade de vida da população local.  

Foi sob essas condições que o Rio Grande do Norte foi privilegiado com a 

implantação da primeira unidade de conservação no final da década de 1970, 

mesmo havendo uma regulamentação federal que previa a proteção dos seus 

recursos por meio da criação de áreas protegidas, como é o caso do primeiro 

Código Florestal instituído em 1934. 

Tendo em vista a importância desse parque para a implementação de um 

território turístico na RMNatal de forma empreendedora, no que se refere a 

apropriação de seus atributos ambientais, o subitem seguinte apresenta uma 

discussão sobre essa unidade e o contexto em que a mesma contribui o 

preservacionismo compensatório, nos moldes propostos pela ideologia capitalista. 

 

3.1.1 O Parque Estadual das Dunas de Natal: Primeira Unidade de Conservação do Rio 

Grande do Norte 

 

O Parque Estadual das Dunas de Natal constitui uma unidade de 

conservação de proteção integral, a partir da instituição do Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação da Natureza, criado pela Lei 9.985, de 18 de julho de 

2000 e regulamentado pelo Decreto 3.430, de 22 de outubro de 2002. É uma 

unidade, totalmente urbana, situada em uma área de 1.172,8 hectares, com 8,5km 

de cumprimento e uma média de 2 km de largura. Com uma área total de 20.000 m2 

é considerado o segundo maior Parque urbano do país e o primeiro com espécies 

nativas, conforme pode ser visualizado na figura 1. 
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Figura 2:  Mapa de localização do Parque Estadual das Dunas 

 

Esta UC está localizada no município de Natal, limitando-se ao Norte com o 

bairro de Mãe Luiza, a Leste, com a Via Costeira (Av. Dinarte Mariz) e Oceano 

Atlântico, a Oeste, com os bairros de Petrópolis, Tirol, Morro Branco, Nova 

Descoberta, Lagoa Nova e Capim Macio e, ao Sul, com o bairro de Ponta Negra 

(figura 2). 

O Parque Estadual das Dunas de Natal, conforme anteriormente consignado, 

foi criado pelo Decreto no 7.237, de 22 de novembro de 1977. A sua implantação só 

se deu com a desapropriação, também, prevista nesse diploma legal (art. 1º), de 

1.350 hectares, pertencentes a proprietários privados. O terreno é formado por um 

extenso cordão dunar que contorna o Oceano Atlântico, desde a praia do Pinto ao 

norte, até a praia de Ponta Negra, ao sul. 

O processo de desapropriação foi realizado com base em dispositivo federal 

que dispõe sobre desapropriações por utilidade pública, conforme Decreto-Lei 3.365, 

de 21 de junho de 1941. A aquisição do terreno para a implantação de uma UC, 

ocorreu de acordo com os artigos 2º e 5º, alíneas “i” e “l”. O artigo 2º prevê que: 

“Mediante declaração de utilidade pública, todos os bens poderão ser 

desapropriados pela União, pelos Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios”. 
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Com esse amparo legal o governo do Estado do Rio Grande do Norte passou 

para o seu domínio fundiário uma área de dunas com cobertura vegetal de 

remanescente de mata atlântica. As dunas são depósitos eólicos que apresentam 

elevações de 80 a 120 metros de altura nos limites do Parque. Já os remanescentes 

de mata atlântica abrangem 80% da sua cobertura vegetal, o que revela a 

importância do Parque Estadual das Dunas para a cidade de Natal. De acordo com 

CARVALHO (2001, p. 23): 

Essa relevância baseia-se no fato de servir de proteção para o lençol 
freático dunar, desempenhar um papel de contentor das areias dunares, 
evitando que atinjam à área urbana e por ser constituído de um relevante e 
complexo ecossistema dunar com diversificados elementos florísticos e 
faunísticos, geológicos, geomorfológicos e cênico-paisagísticos. 

O Parque das Dunas foi, então, criado com a finalidade de: 

... preservar-lhe a topografia e a respectiva vegetação, em razão do seu 
valor paisagístico e da função que desempenham as dunas na formação 
dos lençóis de água subterrânea, bem como, de disciplinar a ocupação do 
solo através da implantação de uma adequada infra-estrutura viária e 
urbanística, de acordo com os estudos técnicos promovidos pelo Poder 
Executivo (GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 1977, 
p. 1-2). 

Constata-se que, o diploma legal de criação do Parque, ao mesmo tempo em 

que estabelece uma área protegida, prevê a ocupação, de forma “disciplinada”, de 

uma parte do terreno que não integra a UC, mesmo estando incorporado ao cordão 

dunar que contorna a orla marítima de Natal, no ponto entre a praia do Pinto (hoje 

Areia Preta) e a praia de Ponta Negra. Assim, no traçado do Parque Estadual das 

Dunas, a faixa correspondente à proximidade da orla marítima, ficou de fora da 

unidade, para abrigar uma avenida com uma cadeia de hotéis e outros 

equipamentos turísticos, visando incrementar o turismo no estado e, em especial, na 

capital.  

Na realidade, a criação de uma área de preservação e de uso público mais a 

ocupação da faixa de praia com a implantação de equipamentos destinados ao lazer 

e entretenimento, foi sugerida pelo Escritório de Arquitetura Luiz Forte Netto S/C. 

De acordo com Cruz (1995), os estudos realizados pelo escritório Luiz Forte 

Netto subsidiaram a elaboração do megaprojeto Parque das Dunas-Via Costeira, 

com seus hotéis de luxo, prevendo uma intervenção de forte impacto ambiental no 

município de Natal, o que fez essa autora afirmar: 
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Diante da evidência dos impactos potenciais decorrentes da implantação 
desses hotéis, excessivamente dimensionados para as características 
ambientais da área em questão, bem como a inserção de unidades 
habitacionais, é dada nova orientação ao escritório “Luiz Forte Netto”, 
propondo-se para a ocupação da faixa de praia, dividida em três Unidades 
Turísticas, a implantação de doze unidades hoteleiras de menor porte e, 
entre essas Unidades, a criação de Áreas de Preservação e de Uso Público, 
destinando um trecho para a instalação de um camping (CRUZ, 1995, p. 
53). 

Com o passar dos anos verificou-se que as áreas de preservação previstas 

entre as unidades hoteleiras, não foram implantadas e nem a área de camping, 

como relatado no próximo item. Em termos de área de preservação ambiental, 

somente o Parque Estadual das Dunas foi, efetivamente, implantado na faixa 

esquerda do trecho cortado por uma via litorânea, denominada Av. Dinarte Mariz. 

O planejamento e a implantação da UC Parque Estadual das Dunas de Natal 

ocorreram de forma integrada, com o Projeto Parque das Dunas-Via Costeira, 

através de uma intervenção no ecossistema dunar, em que se combinava uma ação 

de conservação ambiental e a execução de uma estrutura voltada para a execução 

de um complexo turístico. 

Da mesma forma, o Regulamento aprovado, em 19 de janeiro de 1979, 

através do Decreto Estadual nº 7.538/79, estabelecia no seu art. 1º, que o Parque 

das Dunas, incluindo a Via Costeira, tinha como objetivos: 

I. Proteger os sistemas geológicos e geomorfológicos das dunas. 
II. Conter a ocupação desordenada e predatória da área. 
III. Impedir o crescimento desordenado do núcleo urbano de Mãe 

Luiza e, ao mesmo tempo, promover a melhoria de suas 
condições de urbanização. 

IV. Obter o aproveitamento ótimo do potencial turístico e de lazer da 
faixa litorânea. 

V. Promover a interligação litorânea entre as praias de Areia Preta 
e Ponta Negra. 

De modo geral, esses objetivos vêm sendo cumpridos, não obstante, os 

problemas decorrentes pela não implantação das áreas constituintes do art. 2º, 

desse mesmo documento, como as áreas de preservação entre as unidades 

turísticas15. 

No que concerne à especificidade da UC Parque Estadual das Dunas, 

constatou-se que sua implantação teve grande relevância para a cidade de Natal e 

sua população, uma vez que preserva um ecossistema dunar e remanescente de 

                                                           
15

 De acordo com o art. 2º do Regulamento o Parque das Dunas seria constituído de: áreas de 
preservação; áreas e locais de interesse turístico, representadas por unidades turísticas; zona 
especial de uso controlado; e, a via costeira. 
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mata atlântica, o que contribui para a recarga do aqüífero subterrâneo, produz um 

microclima agradável e assegura a proteção da biodiversidade (CARVALHO, 2001). 

 
Figura 3: Entrada da UC Parque das Dunas (Foto: Maria Célia Fernandes, 2009) 

A área, antes da sua implantação, era vítima de agressões como a retirada de 

madeira, por parte da população do seu entorno e de areias, pelas empresas da 

construção civil, bem como havia a ocorrência de queimadas da cobertura vegetal e 

as ameaças constantes de invasão, principalmente, pelos habitantes do bairro de 

Mãe Luiza, sem falar de danos cometidos à fauna no interior do Parque e nas trilhas 

existentes, através da derrubada de árvores e o pisoteamento constante de 

passantes (GOVERNO DO ESTADO RIO GRANDE DO NORTE, 1989). 

A responsabilidade pela administração ficou a cargo do Instituto de 

Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEC), hoje, 

denominado Instituto de Defesa do Meio Ambiente (IDEMA), cujo Plano de Manejo – 

instrumento de gestão para UCs – foi aprovado pelo governo do estado, em 1989, 

através do Decreto nº 10.388, de 07 de junho de 1989. O Plano de Manejo da 

unidade, até o momento, não tem passado por uma revisão, conforme está previsto 

no SNUC, apesar das transformações realizadas no Parque das Dunas, 

especialmente, em sua área de uso público. 

O Plano de Manejo estabeleceu como objetivo geral de manejo: “Preservar o 

ecossistema natural das dunas, de forma a assegurar as condições ecológicas 
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locais e o bem-estar e segurança da população” vegetal (GOVERNO DO ESTADO 

DO RIO GRANDE DO NORTE, 1989, p. 72).  

Como objetivos específicos foram definidos: 

Conservar a flora e fauna locais, de forma a impedir a sua destruição, bem 
como implementar as espécies ainda existentes; proporcionar ao público 
atividades interpretativas através das trilhas guiadas e autoguiadas e do 
Centro de Visitantes; desenvolver atividades recreativas, tais como áreas de 
piquenique, descanso, parque infantil e trilha para cooper; promover 
pesquisas científicas sobre os recursos naturais do Parque; e, proteger os 
aqüíferos existentes pela manutenção da cobertura vegetal (GOVERNO DO 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 1989, p. 72). 

Para cumprir com esses objetivos o Governo do Rio Grande do Norte, por 

intermédio de um contrato firmado com o BID, via Banco do Nordeste, em 1994, 

conseguiu os recursos necessários para a implantação da infraestrutura do Parque 

via PRODETUR. Para tanto, foi aprovado, integralmente, o Projeto Parque das 

Dunas – Área de Uso Público Bosque dos Namorados, inserido no componente 

“Recuperação e Preservação Ambiental” do referido Programa. Assim, no período 

de 1995 a 1997, foi implantada a infraestrutura de uso público do Parque das Dunas 

(PARQUE DAS DUNAS DE NATAL, 2009). 

Ainda na década de 90, mais precisamente, no ano de 1994, essa UC foi 

reconhecida oficialmente pela Organização das Nações Unidas para a Educação a 

Ciência e a Cultura (UNESCO), como Reserva da Biosfera da Mata Atlântica 

Brasileira. 

 

3.1.2 A APA de Jenipabu: uma unidade de uso sustentável 

 

A APA Jenipabu foi a primeira a ser criada no estado do Rio Grande do Norte, 

em 1995, de acordo com os fundamentos da Lei vigente à época, a Lei Federal 

6.902/81, que “dispõe sobre a criação de Estações Ecológicas, Áreas de Proteção 

Ambiental e dá outras providências”, mais tarde revogada pela Lei 9.985, de 18 de 

julho de 2000, que criou o SNUC. 

Com uma área de 1.881 ha, essa unidade foi criada pelo Decreto Estadual no 

12.620/1995, de 17 de maio e divulgada no Diário Oficial do Estado no 8.518, de 18 

de maio de 1995. Está distribuída pelos municípios de Extremoz e Natal, localizados 

no Litoral Oriental do estado, onde se observa a presença marcante de feições 

morfológicas de dunas, praias, falésias, estuários, manguezais, rios e lagoas, além 
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de formações vegetais típicas da mata atlântica e seus ecossistemas associados – 

restinga, manguezal e tabuleiros costeiros (Figura 4). 

 
Figura 4: Mapa de localização da APA Jenipabu-RN 

De acordo com o art. 2º, do Decreto de criação, a APA de Jenipabu tem como 

objetivos: “ordenar o uso, proteger e preservar: a) os ecossistemas de praia, 

manguezal e mata atlântica; b) lagoas, rios e demais recursos hídricos; c) dunas e, 

d) espécies vegetais e animais” (GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 

NORTE, 1995, p. 1). 

É interessante ressaltar que além dos recursos naturais existentes nos limites 

da APA, existe, também, uma população tradicional que se distribui em três 

comunidades litorâneas: Redinha Nova, Santa Rita e Jenipabu, que desde seu 

povoamento sobrevive da pesca e de uma pequena agricultura de subsistência. 

Com a chegada de veranistas, ao longo do tempo, as comunidades foram perdendo 

suas características identitárias, pois, junto com os veranistas foram chegando, 

também, empreendedores de equipamentos voltados para a atividade turística, 

como empresários dos meios de hospedagens, bares e restaurantes e prestadores 

de serviços voltados para o lazer e o entretenimento. 
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Figura 5: Imagem aérea das comunidades litorâneas da APA Jenipabu-RN 

Fonte: IDEMA, 2006 (Foto: Ronaldo Diniz, 2006). 

O fato de sua área de influência direta ser dotada de uma longa faixa de 

litoral, que vai da Redinha (Foz do Rio Doce) à Barra do Rio Ceará-Mirim, favoreceu 

um uso intenso desse território pelo desenvolvimento das atividades turísticas, uma 

vez que, ao longo dos anos, tem se tornado conhecida por apresentar uma beleza 

paisagística de forte impacto estético, o que favoreceu a criação de um cenário para 

o turismo de ecológico. 

A decisão da criação da APA de Jenipabu ocorreu em função do crescente 

uso da área pelo turismo, aliado às questões de interesses econômicos, surgidos 

entre os proprietários do solo e aqueles que fazem uso mais constante do ambiente 

– os bugueiros – que implicou na interdição da área, pelo Instituto Brasileiro de Meio 

Ambiente e dos Recursos Renováveis (IBAMA), em dezembro de 1994, para fins de 

realização de estudo ambiental do ecossistema dunar denominado Dunas de 

Jenipabu (FUNDEP, 2007). 

Visando estabelecer critérios de uso para a atividade dos bugueiros, para 

que, conseqüentemente, fosse cessada a interdição das dunas e, ainda, preocupado 

com os impactos negativos causados ao turismo, o Conselho Estadual de Turismo 

do Rio Grande do Norte (CONETUR), entidade constituída pela Secretaria de 

Turismo e principais representantes privados do setor, solicitou a imediata 
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intervenção do governo do estado, através do IDEMA/CMA, para a resolução do 

problema (FUNDEP, 2007). 

  Assim, a implantação de uma APA se mostrou uma estratégia eficiente para 

se dar início, às atividades de preservação ambiental da área em questão e, ao 

mesmo tempo, promover a manutenção das atividades econômicas existentes de 

acordo com o discurso do IDEMA. Na época o projeto de criação da unidade 

encontrava respaldo legal na Lei Estadual 5.147, de 30 de setembro de 1982, que 

dispõe sobre a Política e o Sistema Estadual de Controle e Preservação do Meio 

Ambiente e outras disposições legais como: as determinações constante no art. 150 

da Constituição Estadual, as prescrições da Lei no 6.950, de 20 de agosto de 1996, 

que outorgou o Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro e, os dispositivos da Lei 

Complementar 272, de 3 de março de 2004, que em seu art. 18, estabelece:  

O Poder Público, mediante lei específica, promoverá a instituição de 
unidades de conservação da natureza, integrantes do Sistema Estadual de 
Unidades de Conservação da Natureza (SEUC), visando à preservação e 
recuperação de áreas de reconhecido interesse ecológico, científico, 
histórico, cultural, arqueológico, arquitetônico, paisagístico e turístico (RIO 
GRANDE DO NORTE, 2004, p. 3). 

Entretanto, essa medida não foi suficiente para conter as ameaças ambientais 

existentes na área, motivada pelo agravamento dos problemas urbanos, decorrentes 

do crescimento desordenado de prestadores de serviços e de equipamentos 

direcionados ao turismo, uma vez que a unidade foi criada em 1995 e, somente, foi 

efetivamente implantada em 2006, ainda que de forma precária. Nesse ano foi 

instalada uma equipe executora do IDEMA, composta de dois técnicos para 

desenvolver atividades administrativas e de uma incipiente atividade de 

monitoramento, em uma edificação provisória, com mais um efetivo de doze guardas 

da Companhia Independente de Proteção Ambiental (CIPAM) para realizar os 

trabalhos de fiscalização da área16.  

Vale registrar que antes mesmo da instalação da equipe executora, o IDEMA 

havia contratado uma empresa de prestação de serviços – Acquatool Consultoria 

S/C Ltda. – para elaborar um Plano de Gestão e uma proposta de zoneamento 

ambiental para a APA, com recursos provenientes do PRODETUR/RN. Os trabalhos 

                                                           
16

 Atualmente, a APA dispõe de uma equipe executora fixa de quatro funcionários e um contingente 
da CIPAM, que funciona em um prédio construído para servir de sede da unidade, com três 
complexos arquitetônicos: prédio da administração; escritório e alojamento da CIPAM e a casa do 
pesquisador. Sua inauguração foi realizada no final do exercício de 2007. 



158 
 

da Consultoria foram encerrados em 2004, porém, o Plano de Gestão proposto não 

foi, efetivamente, implantado. A partir de 2005 os trabalhos passaram por uma 

revisão, em decorrência da criação do Programa Estadual de Unidades de 

Conservação (PEUC) que tinha entre suas metas a elaboração e implantação do 

Plano de Manejo e do zoneamento ambiental nas APAs de Jenipabu e Bonfim-

Guaraíra, com recursos do PRODETUR/RN. 

Ao mesmo tempo em que o Plano de Manejo era desenvolvido e discutido, 

através de reuniões públicas com os representantes do estado, do setor privado e 

da sociedade civil, eram realizadas também oficinas com esses segmentos, visando 

à instituição do Conselho Gestor da unidade, conforme revelado por funcionários do 

IDEMA em entrevistas concedidas a autora. 

A implantação do Conselho Gestor ocorreu por força do Decreto no 19.139, de 

5 de junho de 2006, em cuja composição constavam: o IDEMA, a Secretaria 

Estadual de Turismo (SETUR); representantes do segmentos das empresas de 

hospedagens e de alimentação; representantes dos prestadores de serviços de 

passeios de bugre e representantes de entidades de moradores das comunidades 

de Natal e Extremoz, inseridas na APA e em seu entorno imediato – art. 2º do 

mencionado decreto. De forma facultativa é prevista, ainda, a participação das 

prefeituras dos municípios de Extremoz e Natal; da câmara de vereadores desses 

municípios; do IBAMA; da Gerência Regional do Patrimônio da União (GRPU) e 

duas entidades de ensino e pesquisa que desenvolvam atividades na área, 

conforme institui o art. 4º (GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 

2006). 

O Plano de Manejo foi elaborado, discutido e aprovado pelo Conselho Gestor 

no ano de 2007. Quanto ao Zoneamento Ecológico-Econômico, foi instituído no dia 

06 de outubro de 2009 por meio da Lei Estadual n. 9.254/2009, com o objetivo de 

ordenar o uso e a ocupação do território. Esse zoneamento dividiu o perímetro da 

APA em 05 (cinco) Zonas de Proteção Especial (ZPE), 03 (três) Subzonas de 

Conservação (ZC) e 09 (nove) áreas distintas, tendo como base a existência das 

unidades geoambientais (dunas fixas, dunas móveis, lagoa, manguezal, planície de 

deflação, planície fluvial, planície flúvio-marinha, rio Ceará Mirim, tabuleiro costeiro e 

zona de praia), conforme discriminado no Quadro 6. 
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Quadro 6: Configuração do Zoneamento Ecológico-Econômico da APA Jenipabu-RN 

ZPE 

Abrange o Campo Dunar e Lagoas Interdunares, com vulnerabilidade 

ambiental alta e compreende: 

Áreas de Tratamento Especial - ATE1, 2, 3 e 4 (dunas de Santa Rita, dunas de   

Redinha Nova, África e Hotel Jenipabu).  

ZC1 

Abrange a Planície Flúvio-Marinha do Rio Ceará-Mirim e a Orla Marítima de 

Jenipabu, com média a alta vulnerabilidade ambiental e compreende: 

a) Área Especial da Planície Flúvio-Marinha – AEP, com alta vulnerabilidade 

ambiental; 

b) Área Especial da Orla Marítima de Jenipabu – AEO1, com média 

vulnerabilidade ambiental  

ZC2 
Abrange a Planície Flúvio-Marinha do rio Doce, com vulnerabilidade ambiental 

de média a alta. 

ZC3 

Abrange a Planície de deflação e as Orlas Marítimas da Ponta de Santa Rita, Praia de 

Santa Rita e Redinha Nova, com vulnerabilidade ambiental de média a alta e 

compreende: 

a)SUBZONA DE CONSERVAÇÃO 3.1 (SZC3.1), com média vulnerabilidade 

ambiental, que compreende: 

1) Área Especial da Orla Marítima da Ponta de Santa Rita (AEO2), com média 

vulnerabilidade ambiental; 

b)SUBZONA DE CONSERVAÇÃO 3.2 (SZC3.2), com alta vulnerabilidade ambiental, 

que compreende: 

1) Área Especial da Orla Marítima da Praia de Santa Rita (AEO3), com média 

vulnerabilidade ambiental; 

c)SUBZONA DE CONSERVAÇÃO 3.3 (SZC3.3), com média vulnerabilidade 

ambiental, que compreende: 

1) Área Especial da Orla Marítima de Redinha Nova (AEO4), com média 

vulnerabilidade ambiental; 

ZC4 Abrange o Tabuleiro Costeiro, com baixa vulnerabilidade ambiental. 

Fonte: IDEMA (2009). Dados organizados: Maria Célia Fernandes (2011). 

Apesar da existência da legislação ambiental federal e estadual que orienta 

quanto ao uso e ocupação em UCs, ocorre uma grande resistência dos atores 

intervenientes dessas áreas, especialmente, dos empresários, no caso de Jenipabu, 

do setor turístico e da construção civil, de fazer valer as prescrições legais, o que 

contribui para a emergência dos impactos socioambientais, conforme consta nos 

documentos relativos ao Plano de Manejo da APA (FUNDEP, 2007). 

As áreas onde as atividades turísticas prosperaram transformaram-se em 

pólos de oportunidades de empregos e cenários, onde estão expostos, ao mesmo 

tempo, os maiores déficits urbanísticos, tanto do ponto de vista qualitativo, como 

quantitativo: incipiente regularização fundiária, precariedade ou mesmo inexistência 

de infraestrutura básica e de saneamento.  
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As Vilas de Jenipabu e Ponta de Santa Rita, principais núcleos urbanos 

inseridos na APA, originaram-se a partir da atividade pesqueira artesanal, porém, as 

mesmas, atualmente, encontram-se descaracterizadas, em decorrência da 

ocupação das dunas por residências de veraneio. O mesmo ocorre com o núcleo 

urbano de Redinha Nova, que se originou a partir de loteamentos, igualmente, 

problemáticos, também, sofre com ocupações indevidas em áreas consideradas non 

aedificandi.  

 
Figura 6: Ocupação irregular sobre as dunas da APA Jenipabu-RN. 

(Foto: Maria Célia Fernandes, maio/2010) 

A figura acima mostra uma edificação de segunda residência em área non 

aedificandi. Na APA Jenipabu no período compreendido entre 1995 e 2009 foram 

erguidas 400 residências em áreas de proteção controlada, por meio de uma 

ocupação clandestina. Geralmente, essas ocupações são localizadas em áreas 

instáveis ou de grande vulnerabilidade como “o estirâncio, a planície de deflação e 

as dunas, ocasionando a descaracterização dessas feições” (FUNDEP, 2007, p. 

150). O grande fluxo de veranistas, por conseguinte, tem ocasionado problemas 

sociais, tais como a remoção da população nativa, que ao venderem suas casas à 

beira mar, tende a localizar-se sobre os campos dunares próximos às referidas vilas, 
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deixando de executarem suas atividades básicas e tradicionais, como a pesca e o 

artesanato, passando a prestarem serviços domésticos junto à nova população 

flutuante. 

Tendo em vista o desenvolvimento do turismo na área da APA, tanto 

ecológico, quanto de segunda residência, a tipologia habitacional da região, em 

estudo, é típica dos aglomerados turísticos, residências e imóveis comerciais 

construídos em áreas frágeis, do ponto de vista ambiental, o que contribui para a 

descaracterização da paisagem, a ocupação indevida e a obstrução do acesso 

público às praias. O rápido e desordenado processo de urbanização produziu 

mudanças nas atividades produtivas desenvolvidas na região e um deslocamento 

dos primeiros moradores, em direção ao interior, deixando os lotes litorâneos 

expostos ao interesses do setor imobiliário. 

Segundo estudos realizados pela FUNDEP (2007), a capacidade de suporte 

da unidade, em relação às atividades de uso e ocupação, podem ser caracterizadas 

como um meio instável, “principalmente, nas questões relativas ao escoamento 

pluvial e à transferência de grandes volumes de materiais (sistema erosivo), 

resultantes dos projetos associados com loteamentos, equipamentos turísticos, 

abertura de vias de acesso e exploração mineral” (FUNDEP, 2007, p. 152). Essas 

intervenções provocaram a descaracterização estrutural e paisagística das dunas.  

A freqüência e as formas de utilização dos carros à tração e dos bugres, 

também, comprometem a integridade do sistema dunar. Rotas variadas e sem 

regulamentação são motivos de desconfiguração do ambiente natural, provocando 

aterramento das margens da Lagoa de Jenipabu e destruição das dunas móveis, 

alterando as condições do meio ambiente. A utilização não sustentável das dunas 

pode provocar danos ambientais irreparáveis ao ecossistema e sérios prejuízos às 

atividades econômicas que se relacionam com a atividade turística, na APA. 

Considerando o campo dunar como uma área de fundamental importância à 

manutenção da recarga dos aqüíferos, é de vital importância a sua proteção. 

Constata-se na área que abrange, principalmente, as Vilas de Santa Rita, Redinha 

Nova e Jenipabu, uma forte pressão imobiliária com edificações irregulares em 

locais estratégicos ao desenvolvimento do turismo local. Esta pressão se agrava 

com a forte especulação, por parte das imobiliárias e corretores, que loteiam e 

vendem áreas pertencentes ao Patrimônio da União em áreas de preservação, 

fechando os acessos à praia e provocando a favelização das dunas. 
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O comércio informal na área de dunas fixas, em função da visitação de 

turistas viabilizada pelos passeios de bugres, também, tem gerado problemas. Os 

visitantes se concentram em locais estratégicos (mirantes), que permitem uma visão 

panorâmica da lagoa e de toda a APA Jenipabu, onde ocorre a venda de bebidas e 

alimentos. Os vendedores depositam o lixo oriundo das vendas sobre as dunas ou 

no interior de sua vegetação. Nestes locais, também, foi identificado maus tratos aos 

animais silvestres (iguanas/camaleões), com o objetivo de expor ou vender aos 

turistas.  

A retirada de madeira, a pesca e a caça predatória, na área de mangues, têm 

proporcionado um efeito destruidor sobre a fauna e flora aquática. A exploração de 

lenha, com fins energéticos, feito pela população carente, tem resultado na 

devastação da vegetação. Esse uso indevido dos recursos naturais constitui uma 

agressão direta ao equilibro do sistema ambiental. 

Pode-se constatar, ainda, que a expansão urbana no litoral origina a 

necessidade de material para a construção civil. Como resultado, se verifica a 

exploração indiscriminada de areia e argila nos tabuleiros pré-litorâneos.  

A ocupação da área de marinha, por barracas, bares e atividades sem 

licenciamento, também, podem ser consideradas atividades impactantes, do ponto 

de vista urbano-ambiental. O escoamento de águas pluviais, o lançamento de 

esgoto não tratado e a coleta e tratamento inadequados dos resíduos sólidos, 

associados à multiplicação dos espaços construídos, que impedem o acesso público 

às praias, acentuam características urbanas não desejáveis.  

A implantação de empreendimentos turísticos e residências de veraneio 

próximo ao mar e lagoas, impedindo o livre trânsito de pessoas, o desmatamento da 

vegetação estabilizadora e o assoreamento de corpos d‟água, demonstram a 

ocupação de áreas de elevada vulnerabilidade, comprometendo a manutenção de 

uma boa qualidade ambiental dentro dos limites da APA.  

Portanto, pode-se constatar que os objetivos preservacionistas promulgados 

pelo SNUC, no que diz respeito às UCs, de uso sustentável, em especial, as APAs, 

não está acontecendo e, mais ainda, no que se refere à realidade da APA de 

Jenipabu, pode-se afirmar de que existe uma relação velada no uso da legislação 

ambiental para legitimar a prática de novas atividades produtivas ligadas ao setor de 

serviços, como o turismo e a especulação imobiliária. Os órgãos institucionais do 

governo garantem a viabilização dessa prática, no interior dessas unidades, mesmo 
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transgredindo a capacidade de suporte dos seus recursos naturais, respaldado no 

inciso VII, art. 2º do SNUC que prevê a instituição do turismo ecológico. 

Tendo em vista a ligação da implantação dessas UCs, com essa atividade 

socioeconômica, parte-se da idéia de que a criação, o planejamento e a gestão 

dessas unidades de conservação se devem à necessidade da formatação e 

consolidação de um território para o turismo denominado “Sol, praia, lazer e 

entretenimento”, nos moldes criados pela política nacional e regional dessa atividade 

no Nordeste e, especialmente, em Natal e nas localidades litorâneas dos demais 

municípios da RMNatal, com exceção de Macaíba, Monte Alegre e Vera Cruz que 

não possuem comunidades litorâneas. Assim, é colocada em cena uma nova 

representação do capital: o turístico e o imobiliário.  As áreas protegidas tornam-se 

cenários de preservação, ora para inibir a participação popular contra a expansão do 

capitalismo imobiliário e da construção civil, ora para “vender”, de forma 

empreendedora, uma paisagem natural e “paradisíaca” para turistas nacionais e 

estrangeiros e como conseqüência, expandir toda uma base de equipamentos de 

apoio para uma atividade altamente consumidora de espaço, ameaçando, assim, de 

expulsão as populações tradicionais que sempre viveram no interior dessas 

unidades, como se observa na APA de Jenipabu-RN. 

A idéia de preservação, presente nos dispositivos legais de implantação e 

gestão dessas unidades, está, implicitamente, atrelada à prática do turismo, o que 

sugere que a sua implantação ocorreu para estimular a implementação e 

desenvolvimento do turismo, no âmbito da RMNatal. Para tanto, a criação dessas 

UCs, apresenta-se como uma medida de compensação ambiental pelo uso e 

ocupação do seu território ou de seu entorno, por essa atividade, o que expressa à 

noção de um preservacionismo compensatório. 

Em termos práticos, o termo preservacionismo compensatório, foi pensado a 

partir da constatação de que a criação do Parque Estadual das Dunas foi uma 

medida adotada pelo governo para justificar o Megaprojeto da Via Costeira com sua 

cadeia de hotéis, cortando um cordão dunar de extrema importância para a proteção 

do aqüífero, bem como a da APA de Jenipabu foi realizada para legitimar um espaço 

para o turismo “sol e praia”, agraciado com o passeio de bugre sobre as dunas 

móveis e fixas – cartão postal da cidade do Natal –, cujas manobras causam danos 

ao meio ambiente e as paradas para interpretação da natureza contribui para 
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proliferação de prestadores de serviços na área, provocando uma descaracterização 

da paisagem. 

Mas, para além desse preservacionismo compensatório, constata-se que 

essas paisagens naturais servem de motivação, de forma empreendedora à 

construção de um produto a ser comercializado – o produto turístico. Nesse sentido, 

toma corpo à expressão empreendedorismo ambiental, como uma menção à criação 

de cenários naturais ou natureza “espetáculo” para serem vendidos como uma 

mercadoria de forma feitichizada e reificada. A globalização, atual etapa do modo de 

produção capitalista e o seu processo de reestruturação produtiva, impuseram um 

nível de competitividade entre produtos e serviços, incluindo a própria paisagem 

natural, o que fez com que o fenômeno da histórica competição entre as empresas, 

contaminasse o espaço urbano e natural e o planejamento e a gestão ambiental 

passassem a assumir uma prática inovadora e empreendedora que garanta a 

criação e manutenção de um destino turístico. 

Por meio da participação e leitura das Atas de reuniões do Conselho do Pólo 

Costa das Dunas, verificou-se a emergência de um novo modelo de gestão urbana e 

turística nas áreas litorâneas dos municípios integrantes do referido Pólo, e, 

especialmente, daquelas que compreendem a RMNatal. 

Vale destacar, ainda, que essas práticas espaciais que tem emergido no 

contexto local e que expressam um novo modelo de gestão do território, estão 

ancoradas no papel assumido por uma governança que atua através de alianças e 

parcerias firmadas entre o poder público e o setor privado, de forma que possa 

garantir a inserção do capital na administração pública. O espaço urbano dentro 

dessa lógica passa a ser gerido de forma empreendedora de acordo com um 

paradigma de gestão utilizado nas empresas. O meio ambiente passa a ser 

estilizado a partir da construção de cenários a serem incorporados pela vida 

cotidiana que por sua vez é capturada pela ideologia veiculada por um city 

marketing, conforme é discutido no item seguinte. 
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4 EMPREENDEDORISMO AMBIENTAL E 

PRESERVACIONISMO COMPENSATÓRIO 



166 
 

A etapa mais recente do desenvolvimento do capitalismo revela a importância 

da urbanização e do papel da governança na transformação do espaço. Uma 

mudança socioespacial decorrente de fatores como a globalização em curso, a 

revolução contínua da tecnologia da informação e dos transportes, a reestruturação 

produtiva sob o imperativo do setor terciário, ao debate ambientalista sobre a 

proteção dos recursos naturais vivos e a instituição de novos valores materiais e 

simbólicos na esfera cotidiana, que provoca um redirecionamento no processo de 

acumulação do capital. 

Nessa dinâmica a cidade se transforma em ator político e social passando a 

assumir uma postura empreendedora, a partir de uma reorientação da gestão 

urbana e da atuação da governança traduzida pela capacidade governativa, ou 

ainda, pela “capacidade de ação estatal na implementação de políticas e 

consecução das metas coletivas” (DINIZ, 1997 apud COMPANS, 2005, p. 25). 

É preciso destacar que o discurso da capacidade empreendedora das cidades 

foi tomado emprestado do termo empreendedorismo utilizado no universo 

empresarial. Etimologicamente essa palavra é derivada do verbo empreender que 

tem sua origem na expressão verbal latina imprehendo ou impraehendo, e que 

significa “tentar executar uma tarefa” (GOMES, 2005). Essa autora informa ainda 

que o substantivo empreendedor foi usado pela primeira vez em português no ano 

de 1563 na obra Imagem da Vida Christam ordenada per diálogos como membros 

de sua composiçam; Compostos per Frey Hector Pinto, frade Ieronymo.  

Para os estudiosos dessa temática, entre eles Dolabela (2008), esse termo 

nasceu das idéias dos economistas Richard Cantillon (1755) em sua obra Essay on 

the nature of commerce in general (Ensaio sobre a natureza do comércio em geral) e 

Jean-Baptiste Say (1964) a partir de seu Tratado de economia política. Para 

Cantillon (1755) o empreendedorismo era utilizado para se referir as pessoas que 

identificavam oportunidades de negócios e assumia riscos, enquanto que para Say 

(1964) estava associado ao desenvolvimento econômico decorrente da instalação 

de novos empreendimentos. Mas foi com Schumpeter (1985,) em seu livro A teoria 

do desenvolvimento econômico, que esse tema ganhou notoriedade ao ligar o 

empreendedor “ao conceito de inovação e apontando-o como o elemento que 

dispara e explica o desenvolvimento econômico” (p. 65). 

Além dos economistas, estudiosos de outras áreas do conhecimento como 

das ciências sociais, em particular da sociologia, também se interessaram em 
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explorar essa temática, entre eles Weber (1992). Embora esses estudiosos de modo 

geral, insistam em identificar duas vertentes no estudo do empreendedorismo: uma 

econômica e a outra denominada de “comportamentalista” devido à influência da 

psicologia e da sociologia, a autora Martes (2010) no texto Weber e Schumpeter: a 

ação econômica do empreendedor identifica uma base comum argumentativa entre 

os estudos do sociólogo Max Weber – especialmente em sua obra A ética 

protestante e o espírito do capitalismo, e o economista Schumpeter que em sua 

teoria de desenvolvimento critica a economia clássica. O foco principal de ambos é: 

a construção metodológica, tendo como base o indivíduo empreendedor enquanto 

objeto de análise, mas um indivíduo socializado – o empresário concebido como um 

tipo ideal, munido de interesses, vontades e intencionalidades; a inovação como 

fator preponderante para a promoção do desenvolvimento; o uso da racionalidade 

técnica com relação aos valores, as paixões e ao papel da liderança; e, o aspecto 

institucional, por meio do apoio ou da oposição (MARTES, 2010). 

Essa visão de empreendedorismo se sustenta numa teoria de ação social, em 

que a inovação e o pioneirismo dão o tom à emergência de uma cultura 

empreendedora, em que a atividade cognitiva seja transformada “em produtos ou 

serviços, na geração do próprio conhecimento ou na inovação em áreas como 

marketing, produção, organização, etc” (DOLABELA, 2008, p. 60). Esse autor afirma 

ainda que “tendo nascido na empresa, o conceito empreendedorismo dela 

transbordou para todas as atividades humanas, contemplando áreas em todas as 

esferas da sociedade, governo, empresas, terceiro setor” (op. cit.). 

Essa citação de Dolabela se encaixa ao entendimento sobre o 

empreendedorismo adotado pelas cidades na atualidade, visando à promoção do 

desenvolvimento local. Pela via do empreendedorismo os governos urbanos 

apostam na atração de investimentos e maior rentabilidade a partir da geração de 

empregos e arrecadação em impostos.  

Harvey (2005) ao investigar as cidades em países avançados como os EUA e 

a Grã-Bretanha constata a sua adesão, por meio da governança, ao 

empreendedorismo urbano em substituição ao modelo do administrativismo político, 

a partir da recessão de 1973 causada por mais uma das crises cíclicas do sistema 

capitalista. 

De acordo com a leitura de Harvey (2005) e Compans (2005) foi possível 

verificar que a partir dos problemas surgidos como conseqüências das crises 
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recentes do sistema capitalista as cidades tiveram que buscar “saídas” para 

enfrentar os desafios urbanos que o administrativismo já não conseguia mais dar 

conta. O empreendedorismo emerge como uma estratégia de desenvolvimento por 

meio de reformas e mudanças urbanísticas, a fim de garantir a continuidade da 

reprodução da acumulação de capital. Para isso utiliza-se de uma ideologia, 

incorporada ao marketing urbano que transforma a cidade em um negócio, para 

tornar o espaço urbano viável como local de moradia para os seus habitantes. A 

competitividade e produtividade das cidades são vistas como o caminho possível 

para se conquistar o desenvolvimento e a riqueza: 

Nessas últimas duas décadas, a transformação da governança urbana teve 
raízes e implicações macroeconômicas importantes. Se Jane Jacobs (1984) 
estiver certa, pelo menos em parte, ao considerar a cidade a unidade 
relevante para o entendimento de como cria a riqueza das nações, então a 
mudança do administrativismo urbano para o empreendedorismo urbano 
pode ter implicações de longo alcance para perspectivas futuras de 
desenvolvimento (HARVEY, 2005, p. 169). 

  

Essa transformação no papel da governança urbana foi prevista, inicialmente, 

por Harvey em seu livro Spaces of capital: towards a critical geography, publicado 

nos EUA, em 2001, cuja tradução para o português no Brasil somente ocorreu em 

2005 com o título A produção capitalista do espaço. Essa ressalva se faz necessária 

para esclarecer que o autor formulou sua teoria sobre a emergência do 

empreendedorismo urbano no limiar do século XXI, relacionada às cidades dos 

países desenvolvidos, particularmente, americanas e inglesas.  

Utilizando-se dessa mesma linha teórica Compans (2005) produziu o livro 

Empreendedorismo urbano tendo como base sua pesquisa sobre o planejamento 

estratégico da cidade do Rio de Janeiro, que adotou como modelo de referência o 

planejamento realizado em Barcelona na Espanha. 

O confronto entre essas experiências urbanas e a realidade apresentada pelo 

planejamento, formatação e desenvolvimento de um território turístico na RMNatal 

nas últimas décadas, demonstra que a proposta de “copacabanizar” a cidade de 

Natal por meio do turismo expressa o prenúncio de uma visão empreendedora que 

se materializou com a construção dos produtos “cidade do sol”, “o paraíso é aqui” 

entre outras imagens criadas por meio de um city marketing utilizado para recriar o 

imaginário de uma natureza-espetáculo a partir da criação e implantação das UCs 

Parque Estadual das Dunas de Natal e APA Jenipabu-RN, que servem de cenário 
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para “vender” ao turista a beleza e o encantamento propiciado por uma “cidade do 

prazer” (LOPES JÚNIOR, 1996). 

Esse item tem a pretensão de passar para o leitor as estratégias utilizadas 

pela governança local, na construção de um território turístico de forma 

empreendedora e preservacionista, a partir do uso dos recursos naturais, uma vez 

que a política do turismo no âmbito da RMNatal está ancorada na exploração do 

produto “sol e mar”. Essas estratégias foram gradativamente criando as condições 

materiais e simbólicas para a implantação desse território, como será visto adiante.  

Entretanto, é preciso advertir que a consolidação do turismo no Rio Grande 

do Norte e, especialmente, em Natal e municípios litorâneos da região 

metropolitana, não ocorreu de uma hora para outra. Aconteceu como conseqüência 

da ação interventora do estado e de empreendedores de outros ramos da economia 

que ao investirem no projeto de implantação de uma nova base industrial e 

modernização das indústrias tradicionais, como já foi discutido anteriormente, bem 

como na introdução e ampliação de atividades do setor terciário impulsionaram uma 

reestruturação urbana com conseqüências ambientais perversas.  

Foram essas transformações urbanísticas e ambientais que impulsionaram à 

implantação de uma infraestrutura necessária a inserção do turismo a partir da 

década de 1980 em um primeiro momento. Isso se deu a partir da adoção de uma 

política pública permanente que contribuiu para a emergência de um planejamento e 

uma gestão eficientes na construção de uma imagem competitiva e empreendedora 

de Natal enquanto produto turístico, transformando o perfil do trade turístico local em 

uma governança com poderes para imprimir a cara e o destino do atual processo de 

urbanização, iniciado a partir da década de 1990 com novos empreendimentos 

turísticos, dessa feita contando com o capital internacional de grandes cadeias de 

hotéis e resorts. 

 

4.1  AS TRANSFORMAÇÕES URBANÍSTICAS E AMBIENTAIS E O TURISMO 

As transformações urbanísticas e ambientais provocadas pelo 

desenvolvimento de uma reestruturação produtiva no Rio Grande do Norte abriram 

as possibilidades para o surgimento do turismo como uma atividade econômica 

atrelada ao processo de urbanização introduzido pelas recentes atividades 

econômicas das últimas décadas do século XX, uma vez que sua emergência 
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dependeu das intervenções que ocorreram no espaço urbano. Lembrando que o 

urbano aqui entendido não é sinônimo de cidade, embora a cidade seja a referência 

para a constituição do tecido urbano, uma vez que é nesse território que o 

planejamento e as políticas governamentais são formatados e as decisões 

acontecem. O espaço urbano é, pois, resultado das práticas espaciais empreendidas 

pelo homem em sua relação com a natureza por meio do trabalho e 

desenvolvimento de um conhecimento técnico-científico como o caminho para o 

estabelecimento de relações de produção, distribuição, circulação e consumo, que 

traduzem o movimento das formas espaciais e os processos sociais na visão de 

Harvey (2005). 

Na sociedade capitalista o espaço urbano deve ser encarado, pois, como um 

produto social, cuja dinâmica se encontra ancorada nas relações de produção e nas 

relações de poder subjacente a estrutura de classes da sociedade capitalista, como 

é percebido no pensamento urbano de autores como Harvey (2005) e Castells 

(2000). As obras desses autores consistem na inauguração de uma visão marxista 

sobre a cidade e seus problemas sociais, decorrentes da influência do poder da 

estrutura de classes que caracteriza a sociedade capitalista, em contraposição ao 

pensamento conservador dominante sobre os estudos urbanos, especialmente, à 

Escola de Chicago que subestimava os problemas sociais, reduzindo-os a uma 

competição entre os indivíduos. 

É esse pensamento que permite Castells (2000) em sua obra A questão 

urbana, visualizar o espaço como uma estrutura social constituída pelos elementos 

dos sistemas econômicos, políticos e ideológicos e, ainda, pelas articulações e 

práticas sociais que dele resultam. Nesse sentido, às práticas urbanas, incluindo os 

problemas sociais e ambientais delas decorrentes, estão articuladas a luta de 

classes e a intervenção do Estado por meio da política urbana. Para o autor o 

estudo da política urbana se decompõe em dois campos de análise: o planejamento 

urbano e os movimentos sociais urbanos. O planejamento urbano entendido como: 

... intervenção do político sobre a articulação específica das diferentes 
instâncias de uma formação social no âmago de uma unidade coletiva de 
reprodução da força de trabalho, com a finalidade de assegurar sua 
reprodução ampliada, de regular as contradições não antagônicas, 
assegurando assim os interesses da classe social no conjunto da formação 
social e a reorganização do sistema urbano, de forma a garantir a 
reprodução estrutural do modo de produção dominante (CASTELLS, 2000, 
p. 377). 



171 
 

Nesse sentido, o estudo sobre o espaço urbano exige a aquisição do 

entendimento a respeito da intervenção da instância política, denominada de Estado, 

sobre um território, minado por um campo de problemas sociais que revelam as 

articulações estabelecidas entre as classes por meio da relação capital-trabalho, 

incluindo os movimentos sociais, concebido como um 

... sistema de práticas resultando da articulação de uma conjuntura do 
sistema de agentes urbanos e das outras práticas sociais, de forma que seu 
desenvolvimento tende objetivamente para a transformação estrutural do 
sistema urbano ou para uma modificação substancial da relação de forças 
na luta de classes, quer dizer, em última instância, no poder do Estado 
(CASTELL, 2000, p. 377). 

Assim, o sistema urbano na sociedade capitalista espelha as práticas dos 

agentes sociais sobre um território determinado, tendo o Estado à função de 

regulamentar às transformações decorrentes das ações desses agentes e mediar à 

correlação de forças e luta de classes que se estabelecem no interior do tecido 

urbano. São essas as premissas adotadas para se compreender a construção do 

espaço no Rio Grande do Norte, que se traduz na produção de um novo processo 

de acumulação e reprodução ampliada de capital, de tal forma que as contradições 

antagônicas sejam eliminadas, a fim de resguardar os interesses das classes que 

detém o poder econômico e político no território potiguar. 

A construção de um espaço urbano no Rio Grande do Norte, nesse sentido, 

faz parte de um processo histórico, que em sua fase recente tem no setor terciário e 

na implantação da Via Costeira, planejada na década de 1970 e implantada nos 

anos de 1980, o principal fator de grandes transformações urbanísticas e 

ambientais, necessárias ao planejamento de construção de um território turístico e, 

ao mesmo tempo, palco de conflitos e movimentos de resistência, como será 

relatado a seguir. 

 

4.1.1 A via costeira: resistência e redenção do movimento ambientalista 

O processo de urbanização desencadeado no Rio Grande do Norte, em 

especial, em sua capital, a partir da década de 1970 teve como motor de partida a 

expansão do capitalismo via industrialização patrocinada pelos incentivos oferecidos 

pela SUDENE e pelo governo estadual. Tal processo foi motivado pela expansão do 

capital nacional, que se utilizou dos benefícios concedidos pelo Sistema 34/18 
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substituído depois pelo FINOR. Esses benefícios foram usados para a implantação, 

em 1976, do Complexo Industrial da União das Empresas Brasileiras (UEB), do 

Distrito Industrial nas mediações de Natal e de um conjunto de indústrias de médio e 

pequeno porte ligadas, basicamente, a produção de material de construção, o que 

proporcionou uma dinamização do setor terciário com uma maior mobilização do 

comércio local e da prestação de serviços (CAVALCANTI, 1993).  

No âmbito nacional esse momento é caracterizado pela implantação do 

planejamento urbano e regional, em que se destacam os Planos Nacionais de 

Desenvolvimento – PND I e II – que estabeleciam como meta o desenvolvimento 

pela via da industrialização e modernização, o que implicava em transformações no 

espaço urbano. Para o Nordeste e, particularmente, o Rio Grande do Norte era um 

período de grandes mudanças em sua base produtiva, que veio acompanhado da 

necessidade de uma reestruturação urbana por meio da implantação de uma 

infraestrutura de apoio a nova industrialização. O estado já possuía uma incipiente 

base industrial pertencente a grupos locais desde a década de 1960, porém 

inexpressiva com relação a sua participação no cenário econômico nacional, como 

afirmou Clementino (1995) em seu livro Economia e urbanização: o Rio Grande do 

Norte nos anos 70: 

... o Rio Grande do Norte caracterizou-se até os anos 60 como um estado 
pobre e atrasado, com insignificante participação na vida econômica do 
país. Suas débeis estruturas econômicas e precárias relações capitalistas 
de produção impediram-lhe de participar mais favoravelmente do processo 
de industrialização da economia brasileira que se iniciara nos anos 30, 
apesar da inserção do algodão – seu principal produto exportável – no 
mercado interno já naquele momento (p. 256). 

A vulnerabilidade econômica do Rio Grande do Norte confirma as palavras da 

autora. Na década de 1960 o setor industrial contribuía com apenas 8% da 

economia do estado, o que invalidava a possibilidade de adquirir expressividade no 

compito da economia nacional, mesmo tendo a produção do algodão como matéria-

prima para a indústria têxtil (SANTOS, 2002). Esse cenário será modificado a partir 

dos anos de 1970. Além dos incentivos fiscais oferecidos pela SUDENE, em 1972, o 

governo do estado cria o Fundo para Desenvolvimento da Indústria Têxtil 

(FUNTÊXTIL), por meio da Lei no 4.080, de 22 de agosto do corrente, com o objetivo 

de “estimular a implantação de novas indústrias de fiação e tecelagem no Estado e a 

ampliação e modernização das indústrias têxteis existentes” (Art. 1º).  Assim, com os 
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subsídios proporcionados pelo governo o industriário local poderia ampliar seus 

negócios. 

O momento marca uma nova era para a industrialização potiguar que teve, 

ainda, como veículo impulsionador o Primeiro Encontro Nacional de Líderes da 

Indústria Têxtil (1º ENLIT), realizado em Natal no período de 11 e 12 de janeiro de 

1973. Esse evento ocorreu a partir de uma aliança formada entre o Governador do 

Estado na época – José Cortez Pereira de Araújo, e a empresa francesa Rhodia 

Têxtil, na época líder da indústria nacional no ramo têxtil, e serviu de referência para 

impulsionar a instalação de novas indústrias de capital nacional e estrangeiro, 

conforme foi noticiado pelo Jornal Diário de Natal: “Após a realização deste 1º 

ENLIT, o Parque Têxtil Integrado tomou impulso graças aos incentivos financeiros 

da SUDENE, do Banco de Desenvolvimento do Rio Grande do Norte (BDRN), Banco 

do Nordeste, Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDE), assim como bancos 

estrangeiros” (p. 274). 

Os recursos concedidos pela SUDENE e instituições financeiras, 

mencionados pela matéria do Jornal Diário de Natal, atraíram o grupo UEB, cujo 

presidente era do Estado do Rio de Janeiro e um dos seus vices-presidente, o ex-

governador Aluízio Alves. O grupo instalou durante a década de 1970 três fábricas 

em São Gonçalo do Amarante: a Incarton e Sparta-Nordeste (1973) e a Indústria 

Têxtil Seridó (1976).  

Cabe aqui destacar que a política do governo federal para o Nordeste 

privilegiava a indústria têxtil, conforme consta do II PDN, em que os investimentos 

são direcionados ao “fortalecimento dos pólos de indústrias tradicionais, 

principalmente dos Têxteis-Confecções e Couro-Calçados” (BRASIL, 1974, p. 62).   

Em sintonia com essa política, o governo estadual de Tarcísio Maia (1975-

1979) criou o Fundo e Desenvolvimento Comercial e Industrial do Rio Grande do 

Norte (FDCI), por força da Lei no 1.525 de 12 de dezembro de 1975 com recursos a 

serem destinados a empresários da região Sudeste e do próprio estado para a 

formação e desenvolvimento de um Parque Têxtil Integrado. Os investimentos 

permitiram a sua composição pelas indústrias: Apagartas Confecções Nordeste; 

Confecções Reis Magos; T. Barreto Indústria e Comércio, Soriedem, Confecções 

Sucar, Confecções Guararapes entre outras. 

A industrialização no Rio Grande do Norte via intervenção estatal favoreceu o 

processo de acumulação do capital nacional e estrangeiro no estado. As indústrias 
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da UEB, por exemplo, foram instaladas com investimentos de bancos nacionais e 

internacionais como o Japão Chemical Banck que permitiram a participação de 

empresas japonesas como a da Shikishima Spinning Co. Ltda, a Ataka & Co. Ltda e 

a Shikibo Co. Ltda (DN, [199-]). 

O boom da indústria no Rio Grande do Norte, em meados da década de 1970 

e primeiros anos de 1980, foi destacado pelo governo do estado. Em um discurso 

proferido na Assembléia Legislativa no dia 1º de março de 1983, o então governador 

Lavoisier Maia (mandato de 1979-1983) ressalvou:  

Atualmente, contamos com 59 empresas participando do programa [FDCI], 
sendo 29 têxteis, 25 de confecções e 05 complementares. As dimensões do 
empreendimento podem ser sentidas, pela mão-de-obra ocupada, 14.439 
operários e funcionários; um número de fusos que alcança 158.252; 808 
teares e 1.476 rotores. A produção constitui-se de fios de algodão, fios e 
corda de sisal, tecido acabado e cru, redes, toalhas e confecções (MAIA, 
1983, p. 83). 

Esse trecho da mensagem de Lavoisier Maia confirma o envolvimento do 

estado no processo de industrialização do Rio Grande do Norte e sua aliança com o 

capital nacional e internacional a partir da década de 1970. Um envolvimento que se 

coaduna com a política do governo federal via SUDENE e com os objetivos de 

integração do Nordeste à economia nacional por meio do planejamento regional e da 

política de desenvolvimento urbano como foi preconizado pelo II PND, uma vez que 

a implantação e/ou ampliação da indústria resulta em mudanças na estrutura do 

espaço urbano.  

Para Clementino (1995) esse momento de expansão econômica, por meio da 

industrialização, foi impulsionado pelo desempenho das atividades urbanas. Essa 

afirmação é feita com base em estudos de autores como Guimarães (1986) que 

analisa o comportamento da economia regional entre os anos de 1960 a 1980. O 

entendimento é de que a economia passa por três momentos ou etapas: a primeira, 

período de 1960-1970, é marcada pelo investimento público – incentivos da 

SUDENE –, com vistas à atração de capitais das regiões Centro-Sul; a segunda – 

1967-1973 –  época do chamado “Milagre Brasileiro” apresenta à integração do 

Nordeste à economia nacional por meio da mobilização de recursos públicos e 

privados; e, por fim a terceira e última etapa, fase de transição entre o “milagre 

econômico” e a crise econômica que se anuncia – 1974-1978 –, a região é 

beneficiada pela política nacional de desenvolvimento do governo federal (II PND). 
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Isso se traduz na criação de uma nova indústria e na modernização de 

empresas do setor industrial já existente e de novas atividades econômicas, sintetiza 

Clementino (1995) baseado nos estudos de Guimarães (1986 e 1988), Cano (1988) 

entre outros autores:  

Desse modo, os estudos mais recentes sobre o desempenho da economia 
regional mostram que o período 1960-80 implicou simultaneamente, a 
criação de uma nova indústria e a modernização de ramos industriais e 
de outras atividades econômicas: atividades urbanas, como bancos, 
prestação de serviços e o próprio setor público (arrecadação, água, esgoto, 
energia elétrica, telecomunicações); e mesmo parte do setor agropecuário 
(CLEMENTINO, 1995, p. 251-252). 

A nova industrialização e modernização da base produtiva existente no 

Nordeste a que se refere Clementino ocorreram no Rio Grande do Norte conforme já 

foi mencionado neste item, contribuindo para a emergência de uma estrutura no 

espaço urbano que garantisse a expansão do capital industrial e do setor terciário 

emergente. Juntamente com a vinda da indústria ocorreu à implantação de 

atividades urbanas como a construção e ampliação de rodovias, a expansão dos 

serviços de telecomunicações via sistema de concessão dada pelo Departamento 

Nacional de Telecomunicações (DENTEL) a Telecomunicações do Rio Grande do 

Norte (TELERN), entre outros.  

Esses acontecimentos foram noticiados na época pela imprensa local como 

um fato que tirava o estado do “isolamento provinciano” que se encontrava: “Natal 

ligou-se, oficialmente, ao resto do Brasil, através do sistema DDD (Discagem Direta 

à Distância), no dia 03 de março de 1975. [...] O sistema DDI (Discagem Direta 

Internacional) foi inaugurado pelo Governador Tarcísio Maia, no dia 31 de março de 

1976” (DN, [199-], p. 243). 

Os avanços provenientes da industrialização tiveram como reflexo a inclusão 

de Natal na rota das viagens de negócios, propiciando a emergência de um fluxo de 

pessoas ligadas às novas indústrias instaladas no estado. Assim, na segunda 

metade dessa década é ampliada a quantidade de meios de hospedagens com a 

inauguração de dois equipamentos hoteleiros na cidade – o Palace Hotel Ducal 

(1976) e o Hotel Sol (1977) – para atender as necessidades de hospedagens dos 

visitantes, o que irá marcar o alvorecer da atividade turística no estado, 

especialmente, em sua capital, de forma planejada e organizada.  



176 
 

Mas, é preciso destacar que, ainda, no final da década de 1960 foi criada pelo 

Prefeito de Natal – Agnelo Alves – a Secretaria Municipal de Turismo e Certames 

por intermédio da Lei no 1.789, de 31 de dezembro de 1968, com as atribuições de 

promover o turismo no município. Uma das suas realizações mais importantes foi o II 

Congresso Brasileiro de Turismo, sediado nessa cidade, com o apoio da 

EMBRATUR, onde recebeu em torno de 300 profissionais envolvidos com o turismo, 

durante o período de 4 a 6 de dezembro de 1969. Na ocasião a imprensa local fez o 

seguinte registro: 

Durante três dias, Natal foi à capital nacional do turismo e despertou para as 
suas potencialidades neste setor da economia. Este acontecimento pode 
ser considerado como marco inicial da formação da imagem de Natal como 
pólo turístico do Brasil (DN, [199-], p. 295).  

Esse registro feito pela imprensa local confirma as intenções dos governantes 

e representantes da iniciativa privada de transformar a cidade de Natal em um 

destino turístico. A idéia subjacente era a de que o evento serviria para divulgar as 

potencialidades turísticas da capital norte-rio-grandense e impulsionar mudanças em 

sua configuração territorial (GOMES; SILVA, 2000).  

Entre as potencialidades turísticas apresentadas predominava a paisagem 

litorânea da cidade, que revelava a imagem das praias ensolaradas enfeitadas pelas 

dunas e vegetação costeira. A natureza passa a ser valorizada como um futuro 

produto turístico, uma vez que o turismo começa a ser visto como uma alternativa de 

desenvolvimento para o estado, por apresentar as possibilidades de introdução de 

novos serviços na cidade e, portanto, de promoção de empregos diretos e indiretos 

e da circulação de dinheiro.  

Outro passo importante na trajetória da atividade turística no Rio Grande do 

Norte foi dado com a instalação de uma estrutura administrativa, no âmbito estadual, 

a partir da criação da Empresa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo no Rio 

Grande do Norte S/A (EMPROTURN), por meio da Lei no 4.025 de 13 de dezembro 

de 1971 e da Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo, instituída pela Lei 

Complementar no 10, de 30 de março de 1975.  

À EMPROTURN eram atribuídas três missões: estudar as potencialidades 

turísticas; divulgar as belezas de Natal para fora do estado; e, construir uma 

infraestrutura local para o turismo. Já a inauguração de uma secretaria destinada a 

indústria, comércio e turismo, foi concretizada para adequar o estado às novas 
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exigências do II PND. É nesse clima de expectativas que a cidade de Natal, a partir 

da década de 1970 irá ser dotada de projetos urbanísticos motivados, por um lado 

pelo processo de industrialização em curso, e, por outro, pela possibilidade de 

implementar o desenvolvimento da atividade turística.  

Quadro 7: Obras urbanísticas realizadas em Natal na década de 1970 

Ano Obras urbanísticas 

1974 Construção do viaduto de Ponta Negra 

Iniciada obra de restauração do Centro de Turismo, criado em 1971. 

Obras de urbanização e melhoramento da Pedra do Rosário, na margem do 

rio Potengi. 

1975 Asfaltamento da estrada de Ponta Negra. 

Duplicação da pista Natal/Parnamirim. 

Urbanização das praias de Natal. 

Pavimentação da estrada de Igapó-Redinha. 

Asfaltamento e arborização da Avenida Deodoro da Fonseca 

Inauguração dos Bosques dos Namorados 

Restauração do equipamento de lazer Cidade da Criança 

1976 Inauguração da obra do Centro de Turismo 

Instalação de uma área de camping no Jiqui. 

Restauração do monumento Fortaleza do Reis Magos 

Contratação do Escritório de Arquitetura Luiz Forte Netto do Plano Diretor da 

Grande Natal, Plano Diretor de Macau e Projeto do Parque das Dunas/Via 

Costeira. 

1977 Abertura e pavimentação da Avenida do Contorno 

Iniciada ampliação de uma rede de hotelaria em Natal e outros municípios do 

Estado. 

1979 Pavimentação da Avenida Prudente de Morais 

Urbanização da orla marítima 

Restauração dos monumentos Casa Grande do Engenho Guaporé em Ceará 

Mirim e Solar do Ferreiro Torto em Macaíba 

Fonte: Jornal Diário de Natal, suplemento especial, (DN, [199-]) e FURTADO (2008). Organização 
dos dados: Maria Célia Fernandes (2011). 

Todas as obras relacionadas no Quadro 7 foram importantes para o processo 

de urbanização da cidade. De modo geral são obras infraestruturais para promover a 

circulação de pessoas e mercadorias, isto é, uma cadeia de fluxos, urbanização de 

praias, em que se incluem a construção de calçadões e outros imobiliários urbanos, 

associados às obras que se propõem a “embelezar” a cidade para receber o turista.  
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É interessante mencionar, ainda, que no período – de 1970 e 1980 –, o 

governo federal promoveu além de políticas públicas de corte espacial como a 

política habitacional, uma série de realizações urbanísticas que contribuíram na 

transformação da dinâmica espacial e favoreceu, nos anos de 1990, a formação de 

uma região metropolitana no território norte-rio-grandense, tendo Natal como seu 

núcleo polarizador.  

Para Gomes (2009), que analisa a dinâmica espacial no território 

metropolitano de Natal, a década de 1970 é uma referência para se pensar no 

processo de construção desse espaço urbano, uma vez que é marcado por 

atividades e acontecimentos que impulsionaram a organização do território 

metropolitano como: 

... à construção do campus universitário, a instalação do Laboratório do 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais; a instalação do Centro de 
Lançamentos de Foguetes de Barreira do Inferno; a presença de instituições 
como o Catre [Centro de Aplicações Táticas e Recompletamento de 
Equipagens], para a formação de pilotos; e a transferência do Comendo do 
III Distrito Naval do Recife para Natal em 1975. Tais acontecimentos deram 
uma nova dinâmica ao desenvolvimento da cidade do Natal e se tornaram 
referências importantes no processo de formação da RMN (GOMES, 2009, 
p. 63). 

Todas essas realizações foram importantes para a redefinição e 

desenvolvimento do espaço urbano que traduz o avanço do setor terciário como 

afirma a referida autora.  

Entretanto, a obra de maior relevo planejada no período para a 

reconfiguração espacial da cidade de Natal e, posteriormente, para a RMNatal foi o 

PD/VC. O projeto urbanístico da Via Costeira, interligando as praias urbanas de 

Areia Preta e Ponta Negra, ao atravessar um cordão dunar contornando uma faixa 

litorânea de 8,5km2 – como foi mencionado no item anterior –, é apontado como o 

marco inicial para a consolidação do turismo no Rio Grande do Norte. Por meio da 

fotografia aérea – Figura 6 – é possível observar parte da extensão da Via Costeira 

ou Avenida Dinarte Mariz, nome oficial dessa artéria viária. 
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Figura 7: Imagem aérea da Via Costeira (Foto: Verner Monteiro, 01-09-2007). 

A imagem dá a dimensão da intervenção realizada sobre a paisagem costeira 

da cidade do Natal. Esse item tem, pois, a pretensão de apresentar uma discussão 

sobre as transformações provocadas pela construção dessa via, indicando a 

conjuntura espacial e territorial em que ocorreu a sua inauguração e seus efeitos 

para a atividade turística.  

A Via Costeira é uma obra idealizada no governo municipal de Jorge Ivan 

Cascudo Rodrigues (1972-1975). Segundo informações contidas no Jornal Diário de 

Natal o Prefeito de Natal “declarou publicamente que o ano de 1974 era o ano do 

Turismo e que uma das suas metas seria a construção da Avenida Natal – Ponta 

Negra” (DN, [199-], p. 312). Entretanto, esse projeto não foi colocado em prática 

nesse governo.  

A construção da Via Costeira se transformou em uma obra planejada e 

executada pela oligarquia Maia que representava os interesses das classes 

dominantes emergentes e/ou “repaginadas”, isto é, compostas por representantes 

dos setores econômicos tradicionais vinculados às atividades agrícolas que se 

integram, por meio das políticas públicas do Estado, às atividades dos setores 

secundário e terciário e ganham visibilidade na cena econômica, além de 

proporcionar uma redefinição no território. Nesse sentido, a Via Costeira passa a ser 

Av. Senador Dinarte 
Mariz – Via Costeira 

Parque das Dunas 

Oceano 
Atlântico 

Áreas para 
empreendimentos 
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considerada um marco para a construção de um novo espaço urbano, capitaneado 

pelo capital industrial e terciário, bem como um símbolo de poder das novas facções 

da classe dominante construtora do território do turismo na RMNatal. 

O primeiro anteprojeto dessa obra foi elaborado pela Escola Latino-Americana 

de Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas, com autoria do diretor 

técnico da Companhia de Habitação Popular (COHAB) e uma equipe de 

engenheiros e arquitetos latino-americanos. Tratava-se do planejamento preliminar 

de uma avenida compreendendo um calçadão cobrindo uma faixa de 12 km, uma 

área destinada à residências, hotéis, restaurantes e equipamentos comunitários, 

além de uma faixa de rolamentos, com a intenção de resguardar o direito de 

mobilidade da população local (CAVALCANTI, 1993). Entretanto, esse anteprojeto 

foi inviabilizado, devido às críticas recebidas por setores do governo e da sociedade 

civil. Em matéria divulgada pelo Jornal Diário de Natal consta que: 

Logo que este anteprojeto foi analisado pelos tecnocratas potiguares, foi 
duramente criticado por querer reproduzir na orla marítima natalense algo 
semelhante ao que existe em Copacabana, no Rio de Janeiro. A proposta 
de se construir residências naquela área, sobretudo, foi um dos fatores que 
inviabilizou a aceitação do anteprojeto (DN, [199-], p. 313). 

De fato a idéia de “copacabanizar” Natal por meio da construção de 

residências ao longo de uma via costeira e sobre um cordão dunar, repercutia 

negativamente entre a sociedade civil. Os motivos apontados como responsáveis 

pela inviabilização do anteprojeto pelo Jornal Diário de Natal também foram 

vislumbrados por Cavalcanti (1993) durante sua pesquisa sobre a construção da Via 

Costeira em Natal. Essa autora apresenta trechos de uma entrevista com o 

Secretário do Planejamento no período de 1983-1986 – Manoel Pereira dos Santos 

ao falar sobre esse projeto urbanístico: 

... essa idéia era quase uma “Capacabana”, ou seja, um projeto de 
edificação para classes de alto poder aquisitivo e figurou em discussões no 
Banco de Desenvolvimento do Rio Grande do Norte (BDRN) e na COHAB 
no início do governo Tarcísio Maia (SANTOS apud CAVALCANTI, 1993, p. 
138). 

O discurso que representa a concepção do Estado deixa claro a aliança com 

as classes dominantes. A idéia subjacente é a da construção de territórios 

destinados ao fortalecimento e favorecimento de facções do capital que se utiliza 

dos recursos públicos para o seu desenvolvimento e não o desenvolvimento de uma 

cidade a ser compartilhada com os seus cidadãos, como será visualizado mais 
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adiante. As facções emergentes são ligadas à indústria da construção civil e 

especulação imobiliária muitas vezes por meio da migração de outros ramos de 

negócios 

O fato é de que esse anteprojeto causou um amplo debate, inclusive, dentro 

da esfera do governo entre os técnicos da Secretaria de Planejamento do Estado 

(SEPLAN), tendo em vista os impactos previstos sobre o meio ambiente, 

especialmente sobre as dunas. Assim, no âmbito do governo se formaram dois 

grupos com posições contrárias entre si: um defendia a ocupação ordenada e 

controlada das dunas como forma de contribuir para a sua preservação, enquanto o 

outro era totalmente contra a intervenção diante dos riscos iminentes de degradação 

ambiental desse ecossistema dunar. Diante dessas discussões Tarcísio Maia, que 

governava o estado na época, decidiu pela contratação do Escritório do Arquiteto 

Luís Forte Neto, de Curitiba (PR), contando com o apoio financeiro da Comissão 

Nacional de Política Urbana (CNPU) do governo federal, o que ocorreu em 10 de 

novembro de 1976 (CAVALCANTI, 1993). 

O projeto original elaborado por esse escritório foi entregue ao governo do 

estado no dia 20 de julho de 1977, contando com a incorporação de novos 

elementos urbanísticos como: a indicação de medidas a serem tomadas para 

melhorar as condições de urbanização da favela de Mãe Luiza e impedir o seu 

crescimento; a construção de hotéis, equipamentos de lazer e unidades 

habitacionais; e, estabelecimento de serviços urbanos. 

Tratava-se de um projeto urbanístico e turístico com previsão para abrigar um 

complexo formado por residências particulares para um contingente habitacional de 

poder aquisitivo elevado, órgãos públicos e empreendimentos vinculados ao setor 

turístico que envolveria uma população flutuante, além de um imobiliário urbano para 

satisfazer as demandas dos residentes e visitantes. Visando promover um melhor 

aproveitamento turístico da área – objetivo maior da proposta – seriam instaladas 

três Unidades Turísticas ao longo da via. 

As residências particulares seriam construídas ao longo da orla marítima, 

contando com os recursos provenientes da Política Nacional de Habitação, conforme 

indica Manoel Pereira do Santos – Secretário do Planejamento Estadual na época –, 

em entrevista concedida a Cavalcanti (1993, p. 139): o sentido desse projeto “era 

promover uma política habitacional com o sistema do BNH [Banco Nacional da 

Habitação] que fosse rentável economicamente para a empresa de habitação, e, a 
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única alternativa possível, teria que ser dirigida para as classes altas naquele sítio 

urbano”.  

A concepção do projeto, para o governo, era de que a área fosse 

compartilhada por visitantes e pela população de classe média local que passaria a 

residir com a construção de residências particulares. Para tanto, o projeto concebia 

ainda um espaço para a implantação de áreas de lazer, de educação, de comércio 

entre outros equipamentos de uso coletivo. 

Na realidade o projeto, salvo as contradições apresentadas, foi formatado de 

acordo com o conceito de planejamento urbano e territorial concebido pelo II PND e 

pelo Programa de Cidades de Porte Médio do governo federal. Entre as ações do II 

PND constava em seu capítulo VI a definição de uma política habitacional 

direcionada para “as populações de mais baixos níveis de renda” por intermédio de 

recursos disponibilizados pelo BNH, bem como de uma política de desenvolvimento 

urbano para o país, exposta em seu capítulo IX, com um recorte regional ao definir 

as linhas mestras para cada região brasileira.  

Em relação à região Nordeste essa política tinha como estratégia urbana 

alcançar, entre outras diretrizes: “A ordenação da ocupação da orla marítima, 

preservando-se o patrimônio histórico e valorizando-se a beleza paisagística, com 

vistas ao desenvolvimento do turismo interno e internacional” (BRASIL, 1974, p. 89).  

A princípio, as contradições entre a proposta de planejamento urbano do II 

PND e as pretensões urbanísticas do projeto da Via Costeira diziam respeito à 

construção de habitações. O modelo de política habitacional proposto pelo governo 

federal, pelo menos no discurso, se destinava às populações de baixa renda, 

enquanto que a pretensão do governo estadual ao planejar a Via Costeira era dotar 

a área com a construção de residências com padrão construtivo direcionado às 

classes médias e altas, contando com os investimentos do BNH. 

A cidade do Natal não figurava, nesse momento, no projeto de expansão do 

sistema urbano com a criação de Regiões Metropolitanas a exemplo do que ocorrera 

com capitais nordestinas do porte de Salvador, Recife e Fortaleza, mas possuía uma 

orla marítima, em que era prevista sua ocupação para fins turísticos, desde que os 

seus recursos naturais fossem salvaguardados, como consta da política de 

preservação do meio ambiente incorporada a política urbana no II PND. O projeto da 

Via Costeira em sua fase de concepção não apresentava um plano de intervenção 

preservacionista em defesa da integridade física do cordão dunar que contorna toda 
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a extensão da orla marítima, no sentido da praia de Areia Preta à praia de Ponta 

Negra, onde era prevista a sua ocupação territorial. 

As contradições apresentadas no planejamento urbano adotado no Brasil não 

dizem respeito apenas aos desvios de direcionamento na aplicação da política no 

âmbito local. Para Souza (2004) o II PND apresentava em sua concepção uma 

dissociação entre a política econômica e a política urbana. A política econômica 

privilegiava a consolidação de uma sociedade industrial moderna e economicamente 

competitiva no eixo Centro-Sul, quando a política urbana de ocupação territorial 

promulgava a ação interventora nas diversas regiões do país de modo a promover o 

desenvolvimento por meio de medidas estratégicas vinculadas à realidade de cada 

uma delas, visando minimizar as desigualdades regionais. Afirma a autora: 

A política urbana, ao definir as áreas de intervenção, labora sobre a 
possibilidade de promover a contenção, o controle e a dinamização nas 
diferentes áreas, ajustando-as às estratégias de desenvolvimento urbano 
específicas para cada uma delas, conforme objetivos de desenvolvimento 
geral para as grandes regiões do país com o intuito de minimizar as 
desigualdades regionais. A dissociação entre as noções de espaço e 
economia levou, no meu entender, a essa enorme contradição do II PND 
entre a sua concepção econômica e a concepção sobre a organização do 
território e as diretrizes da política urbana por nós elaborada (SOUZA, 2004, 
p. 118). 

A dissociação entre a noção de espaço e a economia para a autora gerou a 

grande contradição do II PND, uma vez que, apesar de seu discurso de cunho 

regional, se constituía em uma política centralizadora no que se refere aos 

investimentos e ao emprego. Segundo Steinberger e Bruna (2001) essa situação é 

corrigida por meio de um regime de compensação da política urbana nacional ao 

instituir o Programa de Cidades de Porte Médio, que contribuiu para que as cidades 

médias assumissem novos papéis no contexto da rede urbana brasileira.  

O programa favoreceu 140 cidades médias brasileiras, incluindo Natal, 

contando com recursos provenientes do Fundo Nacional de Desenvolvimento 

Urbano (FNDU), dos Estados e municípios no sistema de contrapartida. Iniciado no 

ano de 1976 tinha como objetivo fortalecer as cidades de porte médio a partir do 

financiamento de uma infraestrutura, visando promover a desconcentração 

demográfica e econômica e proporcionar a ampliação de uma rede urbana.  

A cidade do Natal ao se inserir nesse programa contou com financiamento 

para promover a ampliação de sua infraestrutura e o seu ordenamento territorial, a 

partir do projeto urbanístico da Via Costeira. O projeto, apesar de impactante do 
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ponto de vista ambiental e sociocultural, não colocava como prioridade a proteção 

do meio ambiente, se restringindo apenas a tecer recomendações sobre a proteção 

das dunas sem aprofundamento técnico. No que se refere à legislação ambiental 

brasileira, o Código Florestal de 1965, em seu Artigo 1º já determinava que:  

As florestas existentes no território nacional e as demais formas de 
vegetação, reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são bens de 
interesse comum a todos os habitantes do País, exercendo-se os direitos de 
propriedade, com as limitações que a legislação em geral e especialmente 
esta Lei estabelecem (BRASIL, 1965, p. 1). 

Esse artigo deixa claro que as florestas e demais formas de vegetação, 

consideradas de utilidade para revestimento de terras, são bens de interesse 

comum. Assim sendo, o projeto de construção da Via Costeira, aparentemente, não 

reconhecia o fato de que a área destinada a uso e ocupação é classificada como: 

formações das praias e do sopé das dunas; mata costeira ou floresta atlântica; e, 

tabuleiro litorâneo (GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 1989). 

A vegetação atua como agente fixador das dunas, o que impede a migração das 

areias em decorrência da ação dos ventos. Ainda no Art. 2º do Código as áreas de 

dunas e de vegetação fixadora de dunas ou bordas de tabuleiro são classificadas 

como de preservação permanente, isto é, área protegida na linguagem atual. E, por 

fim, o Art. 5º estabelece que:  

O Poder Público criará: a) Parques Nacionais, Estaduais e Municipais e 
Reservas Biológicas, com a finalidade de resguardar atributos excepcionais 
da natureza, conciliando a proteção integral da flora, da fauna e das belezas 
naturais com a utilização para objetivos educacionais, recreativos e 
científicos; ... (op. cit.) 

A criação de Parques Nacionais, Estaduais e Municipais era prevista no novo 

Código Florestal de 1965, porém não foi indicada a instalação de uma área 

protegida na versão original do projeto. Não obstante, a sociedade civil se 

manifestou contra a execução desse projeto devido o forte impacto que traria para o 

ecossistema dunar e outros atributos ambientais, bem como, ao seu caráter elitista, 

segregador e excludente. Mesmo com as polêmicas e debates acalorados entre os 

técnicos do próprio governo que realizavam suas análises sobre as conseqüências 

da realização da Via Costeira, os membros do poder legislativo com seus apelos, o 

governador Tarcísio Maia seguiu em frente no seu propósito de viabilizar a grande 

obra de sua gestão, conforme comenta Cavalcanti (1995, p. 152): 
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Sem atender a solicitação feita pelos deputados e sem submeter o 
anteprojeto ao Conselho Municipal de Planejamento (COMPLAN), o 
governador do Estado assinou em 22 de novembro de 1977 o Decreto n

o
 

7.237, declarando de utilidade pública para fins de desapropriação, bens 
imóveis situados na área das dunas, no local pretendido para o 
empreendimento. 

A desapropriação da área para fins de utilidade pública foi uma medida 

tomada pelo poder público à revelia das pretensões da sociedade como sugere a 

autora, por meio do Decreto no 7.237, que em seu Art. 2º cria o Parque das Dunas 

com o intuito silenciar às críticas e estimular à adesão ao projeto da Via Costeira que 

a partir desse momento passou a se denominar Parque das Dunas/Via Costeira. 

Entretanto, a resistência continuou por parte de setores organizados da sociedade 

civil, em especial, do movimento ecologista representado pela Sociedade de 

Estudos, Defesa e Educação Ambiental (SEDEA), com o apoio do Instituto dos 

Arquitetos do Brasil no Rio Grande do Norte (IAB/RN).  

Em documento intitulado Via Costeira / Parque das Dunas: uma ação do 

arbítrio, um atentado à sociedade, a SEDEA denuncia as dificuldades de se mover 

uma ação popular contra o projeto por falta de aceitação dos órgãos competentes de 

dar legitimidade aos estudos apresentados: Ecossistemas costeiros e seus 

assentamentos humanos em Natal, de autoria do estudante de arquitetura na época 

Sérgio de Oliveira Dieb, e Avaliação preliminar das condições geológico-ambientais 

da faixa litorânea Natal-Ponta Negra (RN) elaborado pelo professor do 

Departamento de Oceanografia e Limnologia da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN) Eugênio Cunha. Esses trabalhos foram rejeitados como 

matéria que justificasse uma ação judicial contra o governo, uma vez que se tratava 

de trabalho feito por estudante ou não se revestia de um parecer técnico. 

Reafirmando sua posição contrária o documento do SEDEA “rebate” por meio de 

questionamentos e críticas um a um os objetivos do projeto já mencionados no 

capítulo anterior – subitem 3.1.1 – e relatados nos Quadro 8. 
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Quadro 8: Objetivos, críticas e comentários - Projeto Original da Via Costeira 

Objetivos propostos Críticas e Comentários da SEDEA 

“Proteger os sistemas geológicos e 

geomorfológicos das Dunas”. 

Obra com efeitos “duvidosos”, o que não garante 

que esses sistemas sejam efetivamente protegidos.  

“A proteção desses sistemas deve ser efetuada, 

objetivando sua finalidade num contexto global, ou 

seja, na sua interdependência pelo nosso clima, 

água, ar etc.” (SEDEA, 1979, p.11). 

“Conter a ocupação desordenada e 

predatória da área”. 

A construção da Via Costeira com suas unidades 

turísticas promoverão uma ocupação, seja 

desordenada ou não favorecerão o acesso ao local 

e a conseqüente ação predatória. 

“[...] nos parece fundamental conter a ocupação 

desordenada e predatória da área. Para tanto, será 

necessário a criação urgente de uma legislação 

rígida, que preserve toda a região, a formação de 

um batalhão de guardas florestais e o isolamento da 

área por uma cerca, que separe as dunas da 

cidade; transformando esta região em „ÁREA DE 

PRESERVAÇÃO RIGOROSA‟ e não edificando, já 

que ela é necessária ao bem estar de toda 

população” (op. cit.). 

“Impedir o crescimento da favela [na 

época favela de Mãe Luiza 

transformada em bairro 

posteriormente] e, ao mesmo 

tempo, promover a melhoria de 

suas condições de urbanização”. 

Uso de má fé dos autores do projeto ao manifestar 

preocupação com a urbanização de Mãe Luiza, uma 

vez que obras do porte da Via Costeira implicam em 

valorização da terra e a conseqüente especulação 

imobiliária. 

“[...] não é necessário a construção da Via Costeira, 

para a melhoria das condições de urbanização de 

Mãe Luiza e sim a tomada de medidas urgentes e 

efetivas, que visem resolver os seus problemas de 

infra-estrutura (água, saneamento básico, transporte 

coletivos, atendimento médico, escolas, calçamento, 

entre outros). Até mesmo porque segundo o 

Relatório final do Parque das Dunas [...] as 

melhorias das condições de urbanização de Mãe 

Luiza seriam feitas através de extensões dos 

serviços já existentes em Natal, estando 

completamente desvinculados da construção dessa 

via” (op. cit.). 

“Obter o aproveitamento ótimo do 

potencial turístico e de lazer da faixa 

litorânea”. 

Obra elitista que beneficiará “uma minoria 

privilegiada”, ao invés de um aproveitamento 

ambiental da região e de inclusão de toda a 

população. 

“Não concordamos [...] com o conceito de turismo 

implícito na proposta e salientamos ainda, que a 
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tendência mundial é a procura de áreas naturais, da 

Natureza como ela é. Se a área a barlavento das 

dunas fosse preservada da presença do concreto, 

asfalto e vidro, nós seríamos num futuro bem 

próximo, talvez a única, dentre as cidades deste 

porte, com uma faixa litorânea intacta dentro de sua 

área urbana” (SEDEA, 1979, p. 12). 

“Promover a interligação litorânea 

de Natal e Ponta Negra”. 

Essa obra não deve ser prioritária, uma vez que 

beneficiaria somente 10% da população. 

“Necessário, portanto, se faz a duplicação da atual 

interligação Natal-Ponta Negra [atual Avenida Engo 

Roberto Freire], que beneficiaria uma grande 

quantidade de residências [...]” (op. cit.). 

Fonte: SEDEA (1979). Organização dos dados: Maria Célia Fernandes (2011). 

 

As críticas e comentários formulados pela SEDEA com relação ao projeto 

PD/VC refletem as interpretações de caráter socioambiental e político sobre o 

referido projeto. Ao aspecto socioambiental são atribuídas às posições contrárias a 

uma política de urbanização que se revela elitista e segregadora do espaço com 

impactos perversos ao meio ambiente, como tem sido a maioria das medidas 

urbanísticas implementadas na cidade do Natal ao longo de seu processo histórico, 

em que se podem citar como exemplo os planos: Polidrelli (1901 – 1904); Palumbo 

(1929-1930); Plano Urbanístico e de Desenvolvimento de Natal (1967); e, o primeiro 

Plano Diretor de Natal (1974).  

Passadas duas décadas após sua implantação, a exclusão da população 

natalense na área da cidade tornou-se uma realidade demonstrando que a 

preocupação manifestada por esse movimento de resistência com relação à 

construção da Via Costeira, se revelou na prática. As praias têm sido transformadas 

em territórios particulares dos hoteleiros e empreendedores do turismo, com a 

anuência e influência das políticas públicas governamentais, o que de certa forma 

justifica a posição assumida em relação à implantação de um turismo que se mostra 

consumidor dos recursos naturais de forma insustentável. 

O documento da SEDEA (1979) ao chamar atenção para os efeitos 

ecológicos desse projeto urbanístico denuncia também, o mau uso do dinheiro 

público. Com relação aos impactos ambientais são destacados os problemas de 

ordem: climática – a construção de equipamentos urbanos e edificações com até 15 

andares que iriam interferir na direção dos ventos e comprometer o conforto 

ambiental da cidade –; hidrogeológica, devido à possibilidade de colocar em risco os 
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reservatórios de águas subterrâneas; eólica e erosão praial. Por fim, o mau emprego 

do dinheiro público, devido aos investimentos e financiamentos direcionados pelo 

Estado em uma obra que além de não atender as necessidades prioritárias da 

população se tornaria um projeto dispendioso em termos de manutenção. 

Do ponto de vista político, esse movimento de caráter ambientalista se 

mostrou bem articulado, ao chamar a atenção de categorias profissionais com poder 

de influência e conhecimento técnico sobre a questão urbana, como os arquitetos 

organizados em torno da instituição IAB. Não obstante, frágil no que se refere ao 

encaminhamento de uma posição técnica de relevo, que pudesse provar a 

inviabilidade ambiental da construção de uma via cortando um ecossistema dunar 

com cobertura vegetal de mata atlântica e associados. Tal fato veiculado pela 

imprensa local e explorado pelo grupo político que fazia a oposição ao governo 

enaltecia a reação dos ecologistas e colocava a intenção de continuidade do projeto 

como uma ação contra-ofensiva do poder estatal. No meio desse debate a 

sociedade se pronunciava por meio de pichações em pontos estratégicos da cidade 

com frases do tipo: “Abaixo a via da elite”; “O povo merece respeito, abaixo a Via 

Costeira”; “Via Costeira é crime, chega de abusos” (DN, [199-], p. 315). 

Diante desse movimento de resistência, o governador na época Tarcísio Maia 

decretou em 1º de janeiro de 1979 a regulamentação do Parque das Dunas por meio 

do Decreto no 7.538 que em seu Art. 2º institui: 

Para efeito deste Decreto, o Parque das Dunas constitui-se de: 
I. Áreas de Preservação. 
II. Áreas e Locais de Interesse Turístico, representadas por Unidades 
Turísticas. 
III. Zona Especial de Uso Controlado. 
IV. Via Costeira (GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 
1979, p. 2). 

O dispositivo legal determinava, portanto, o ordenamento territorial por meio 

de um zoneamento que dividia a Via Costeira em quatro áreas de uso e ocupação, 

refletindo os interesses da classe dominante, especialmente, da facção que detinha 

o poder na cena política do estado, muito embora apresentasse novos elementos 

como à criação de Áreas de Preservação e a instituição de uma Zona Especial de 

Uso Controlado. O Quadro 9 discrimina a configuração das áreas que compõe o Art. 

2º do decreto de regulamentação desse sítio urbano. 
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Quadro 9: Composição das áreas de uso e ocupação da Via Costeira 

I: Áreas de Preservação 

Constituída pelas formações dunares, situadas entre as Unidades Turísticas (UTs), cuja 

vegetação deveria ser conservada por meio de impedimento do desmatamento, exceto nos 

locais de interesse turístico. 

II: Áreas e Locais de Interesse Turístico 

Áreas destinadas à implantação de: 

I. Unidades Turísticas. 

II. Unidades residenciais e complementares ao desenvolvimento da atividade turística. 

III. Equipamentos e serviços complementares. 

IV. Centro de Convenções e Residência Oficial do Governador. 

V. Camping, clubes, hotéis e colônia de férias. 

VI. Mirantes e equipamentos de infraestrutura turística de conservação e manutenção 

ambientais. 

VII. Unidade de saúde, recreação, educação, cultura, comércio, serviços manuais, 

padarias, confeitarias, transportes e comunicações e força de segurança. 

VIII. Outros serviços públicos necessários e demais usos. 

III: Zona Especial de Uso Controlado (ZEC) 

Constituída pela área especial de recuperação urbanística estabelecida no Plano do Parque 

das Dunas como o núcleo urbano de Mãe Luiza, onde são permitidos os seguintes usos: 

I Residenciais. 

II Escolas, instituições culturais e de recreação. 

III Parques e jardins. 

IV Comércio básico. 

V Farmácia, unidades sanitárias, pronto socorro. 

VI Oficinas de artesanato. 

VIII Serviços públicos. 

IV: Via Costeira 

“[...] via de ligação entre as áreas de interesse turístico, sendo proibido qualquer uso, 

transitório ou definitivo, nos trechos que atravessam as áreas de preservação” (Art. 8º do 

Decreto no 7.538/79). 

Fonte: GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 1979. Organização dos dados: Maria 

Célia Fernandes (2011). 

 

Ao criar essas áreas de preservação o governo pretendia mostrar que o 

objetivo do projeto era de preservar o meio ambiente, bem como a instituição da 

ZEC seria para passar a idéia de que o referido plano tinha um recorte social ao 

prever melhoramentos urbanos na favela de Mãe Luiza, como afirma Cavalcanti 

(1995, p. 146): 

... a favela fazia parte apenas do discurso oficial para facilitar a aprovação 
do projeto. Não é raro os dirigentes apresentarem documentos 
demonstrando preocupação com a questão social, com a sorte da gente 
humilde, com a melhoria das condições de vida, para fazer o povo aceitar e, 
portanto, legitimar essas intervenções do Estado e de seus agentes, além 
de fazer a população acreditar na “bondade do sistema”. 
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  O discurso dos governantes manifestando suas preocupações com as 

causas sociais da população não passa de uma armadilha ideológica para mascarar 

as reais intenções ancoradas pelo jogo de interesses e contradições presentes na 

disputa por territórios, conforme expressam, implicitamente as palavras da autora. O 

fato é que dissimulado por uma retórica de defesa ao meio ambiente e de 

promessas de construir uma cidade para os seus habitantes, a construção da Via 

Costeira teve início a partir do mês de março de 1979 pela Empresa Industrial 

Técnica (EIT), vencedora da concorrência para a execução do projeto, período em 

que foi contratada, também, a empresa Burle Marx & Cia para elaborar e executar o 

projeto paisagístico do Parque das Dunas. 

A contratação de um artista plástico e paisagista de renome internacional 

como Burle Marx, que defende a implantação do projeto em debates em 

pronunciamentos feito nos veículos de comunicação foi outra estratégia do governo 

para conter o movimento ecologista. Numa entrevista concedida ao Jornal A 

República, de 25 de outubro de 1979, esse paisagista afirma que:  

Achei excelente a idéia do Governo do Estado na criação do Parque das 
Dunas. Isso, para o trabalho que se pretende realizar “Via Costeira”, hotéis, 
área de lazer etc – na faixa litorânea que vai da Praia de Areia Preta a 
Ponta Negra, é de uma importância fundamental na preservação e proteção 
das dunas (Jornal A República, 1979, apud DN, [199-], p.315). 

As palavras de Burle Marx apoiando a execução da Via Costeira, como uma 

obra importante para a preservação e proteção das dunas, contribuíram para 

silenciar as críticas contra o projeto PD/VC. Assim, o governo encontra o caminho 

“livre” para consumar a implantação do projeto que, ao longo do tempo, passou por 

quatro reformulações devido à disputa entre os empresários para usufruir da 

exploração desse território, o que reafirma a função do Estado na defesa do 

processo de acumulação e reprodução do capital por meio de uma política urbana 

que produz a segregação socioespacial e promove a inclusão e benefícios ao grupo 

que detém a hegemonia no poder. 

A segregação socioespacial é uma prática da sociedade capitalista. No tecido 

urbano, se apresenta como um indicador de exclusão social, uma vez que a sua 

materialização acontece obedecendo à lógica de produção do espaço que ocorre de 

forma desigual e diferenciada. Na verdade, a segregação constitui uma categoria de 

análise que poderá medir o nível de exclusão a que os indivíduos são submetidos no 

interior do espaço urbano. Do ponto de vista conceitual o termo revela a diferença de 
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localização espacial entre classes e/ou grupos sociais, ao mesmo tempo, expressa a 

desigualdade de acesso aos bens materiais e simbólicos produzidos na cidade 

(RIBEIRO, 2005). 

Ao produzir um espaço para o capital por meio do PD/VC, o governo ampliava 

a segregação social, por meio da diferenciação espacial, transferindo uma área 

privilegiada da cidade para facções da burguesia local, a partir do loteamento de 

terras, com preços baixos e incentivos fiscais visando estimular o empresariado local 

a investir na construção de uma infraestrutura hoteleira, ao mesmo, tempo que 

veiculava um discurso preservacionista de conservação das dunas e vegetação do 

segundo maior parque urbano do país e o primeiro em tamanho com cobertura 

vegetal nativa. A instituição de uma unidade de conservação – Parque Estadual das 

Dunas – consistia, portanto, em uma estratégia empreendedora do governo de 

implantação de um megaprojeto turístico, com a finalidade de transformar Natal em 

um destino turístico. 

Não obstante, esse processo não ocorreu de forma “tranqüila”. Ao despertar 

para as vantagens desse empreendimento, os grupos econômicos local entraram 

em um clima de competição acirrada pela demarcação dos territórios, o que 

contribuiu para a reformulação do projeto original. Foram ao todo quatro 

reformulações que denuncia a disputa territorial estabelecida desde o início da 

implantação da Via Costeira, na forma como está descrita no próximo subitem. 

 

4.1.2 A metamorfose do território usado 

O projeto urbanístico e paisagístico da Via Costeira, denominado PD/VC, 

idealizado e planejado ainda na década de 1970 é inaugurado em 1983 com a 

execução da via ligando a praia de Ponta Negra à Natal, momento em que se 

iniciam construção das primeiras unidades hoteleiras após a primeira reformulação 

no projeto original. Na fase inicial de implantação do projeto não houve muito 

interesse dos empresários em construir hotéis de 5 estrelas como estava previsto na 

versão inicial do plano, apesar das vantagens oferecidas pelo governo, o que levou 

o presidente da EMPROTURN na época, a se colocar como porta-voz dos 

empresários e propor alterações no projeto. 

A mudança proposta consistia na quantidade de hotéis que passariam de 5 

para 12 unidades distribuídas pelas 3 UTs e com classificação de 2, 3, 4 e 5 estrelas 
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e, no máximo com três andares ao invés de 15, conforme pode ser visualizado no 

Quadro 10 que confronta a versão original com a primeira reformulação do projeto. 

Quadro 10: Primeira reformulação do projeto original do Parque das Dunas/Via Costeira 

Versão original Primeira reformulação 

UTs/Hotéis Classificação UTs/Hotéis Classificação 

UT I 

1 hotel 

 

5* 

UT I 

Natal Mar Hotel 

Ponta Negra Praia Hotel 

Jacumã Praia Hotel 

 

3* 

3* 

3*  

UT II 

2 hotéis 

 

5*  

UT II 

Hotel Barra do Mar 

Hotel Porto do Mar 

Sol Praia Hotel 

Parque das Dunas 

Tropicana Hotéis e Turismo 

 

2* 

3* 

4* 

5* 

3*  

UT III 

2 hotéis 

 

5* 

UT III 

Marina Sol Hotel 

Lundgren Hotel 

Vila Flor 

Costeira Palace 

 

2* 

2* 

3* 

5* 

___ ___ Escola de Hotelaria(*) Governo do 

Estado 

Fonte: Cavalcanti (1995). Organização dos dados: Maria Célia Fernandes (2011). 

(* ) Não incluía nas UTs. 

 

Para a construção desses hotéis foram disponibilizados recursos do 

FUNGETUR e do BNDES entre outros. O primeiro hotel a ser inaugurado foi o Natal 

Mar Hotel, no dia 07 de dezembro de 1984, com 149 apartamentos (Figura 7). 
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Figura 8: Natal Mar Hotel (Foto: Laize Fernandes de Asevedo, 2007). 

O hotel foi edificado no contexto da primeira reformulação. O seu proprietário, 

oriundo do ramo da construção civil, ergueu outro equipamento de hospedagem – o 

Palace Pirâmide Hotel em 1997, adquirindo, ainda, outro lote em nome da 

construtora G5. No contexto da primeira reformulação foram previsto a construção 

de 12 hotéis pela iniciativa privada, entretanto, em levantamento realizado por Cruz 

(2000) somente constam a aquisição de nove lotes destinados a execução desses 

meios de hospedagem no período de 1983 a 1984, são eles: Vila do Mar, Marsol, 

Costeira Palace, Hotel Jacumã, Ponta Negra, Parque da Costeira, Imirá Plaza Hotel, 

Parque das Dunas e o Natal Mar Hotel. Essas discrepâncias foram denunciadas por 

Cavalcanti (1993), ao constatar diferenças entre os registros da EMPROTURN e 

aqueles feitos em cartório, que iria justificar a terceira reformulação do projeto 

original, mencionada mais adiante. 

A aquisição dos terrenos foi realizada por empresários que tinham interesse 

na captação de investimentos privados facilitada pelo Estado, por meio de um jogo 

de alianças, cuja finalidade maior era a implantação do turismo na cidade de Natal. 

A pesquisa direta realizada por Cavalcanti (1993) identificou que: 58,3% desses 

proprietários pertenciam à indústria a construção civil, incluindo empresas de 



194 
 

incorporação e empreiteiras; 16,7% ao ramo da hotelaria; 16,7% a agro-indústria; e, 

8,3% a indústria têxtil. Esse cenário fez essa autora afirmar que: 

Isso vem demonstrar de forma bastante clara, que a reformulação do 
projeto, apesar de possibilitar a execução com o capital local, na medida em 
que tornou acessível aos grupos empresariais locais a implantação de 
hotéis a Via Costeira, promoveu a concentração e benefícios nas mãos dos 
empresários da construção civil, tanto através da concessão de hotéis como 
na implementação da infraestrutura do projeto (CAVALCANTI, 1993, p. 
174). 

Essa concentração e benefícios nas mãos de empresários da construção civil 

contribuíram para a reconfiguração espacial de Natal e deixa clara às mudanças 

operadas no território por meio do poder acumulado por esses grupos que transitam 

em mais de um ramo da economia.  

É preciso que se diga que as relações estabelecidas entre o governo e esses 

grupos econômicos também se moldam por relações conflituosas e contraditórias, 

sempre que há alterações na esfera governamental por meio da mudança de 

mandatos políticos. Um exemplo disso foi à segunda reformulação no projeto 

motivada pela ascensão de Radir Pereira, que apesar de ser o vice-governador no 

pleito de José Agripino Maia (1983-1987), assumiu o governo do estado, por ocasião 

do afastamento desse último para ocupar a cadeira do Senado Federal. Uma das 

medidas adotadas por Radir Pereira foi à instituição a Lei no 5.537, de 12 de 

dezembro de 1986, que promoveu uma ampla modificação no projeto. Nessa nova 

versão, o número de hotéis passou de 12 para 20 e áreas foram reservadas para a 

construção de um Shopping Center e um Parque Aquático.  

A descaracterização do plano inicial foi tão profunda que absorveu as áreas 

destinadas à preservação ambiental ao instituíram novas áreas para implantação de 

empreendimentos e equipamentos de turismo e lazer como: Área de Belvedere, 

Área do Oceanário e Áreas de Restaurantes. A composição desse plano após a 

segunda reformulação é visualizada pelo Quadro 11. 
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Quadro 11: Segunda reformulação do projeto PD/VC 

Unidade Turística Hotéis/Empreendimentos Classificação 

UT I 

Natal Mar Hotel 

Hotel Jacumã 

Ponta Negra Praia Hotel  

Via Costeira Hotel 

Alagamar Praia Hotel 

Portal do Atlântico 

G. Cinco Empreendimentos 

3* 

3* 

3* 

4* 

3* 

5* 

--- 

 

 

UT II 

Paulistania P. Hotel 

Motta Hotéis 

Hotel Vila do Mar 

Potiguar Praia Hotel 

Imirá Plaza 

Parque das Dunas 

Jatiúca 

4* 

3* 

4* 

3* 

4* 

5* 

5* 

 

 

UT III 

Vila Flor 

Marsol Hote 

Praia Bela Hotel 

Doweleg Empreendimentos 

Costeira Palace 

3* 

2* 

3* 

3* 

5* 

--- HOTEL PORTO DO MAR 3* 

--- ESCOLA DE HOTELARIA 3* 

--- TAMBAQUI 3* 

--- VIVER 3* 

--- WATER PLAY PARK --- 

--- Total: 20 hotéis --- 

Fonte: CAVALCANTI (1995). 

O quadro apresenta um levantamento referente à pesquisa realizada entre o 

período de 1990 e 1993, por Cavalcanti, em que foi constatada a presença de 23 

hotéis e/ou empreendimentos quando o plano de reformulação só reconhece 20 

equipamentos hoteleiros, excedendo, portanto, uma quantidade de três 

empreendimentos: Ponta Negra Praia Hotel; Porto do Mar; e, Escola de Hotelaria. O 

Ponta Negra Praia Hotel por ser considerado uma expansão do Hotel Jacumã, e ser 

de propriedade do mesmo grupo, não foi computado no total dos hotéis, o Porto do 

Mar, embora localizado no interior da Via Costeira, se situa fora das UTs e, por fim, a 

Escola de Hotelaria por pertencer ao governo do Estado. 

As alterações a serem promovidas na Via Costeira contrariavam todas as 

recomendações técnicas, resultantes dos debates realizados com diversos 

segmentos sociais da cidade do Natal – Universidade, Câmara de Vereadores, 
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entidades de classe e outras organizações da sociedade civil –, bem como o autor 

do projeto – o Escritório Luiz Forte Netto. Entre as graves distorções geradas pelas 

sucessivas reformulações, até o momento, com relação ao projeto original, constam: 

negociação de 23 áreas com a iniciativa privada quando a primeira versão do projeto 

só previa a disponibilidade de 12 áreas; supressão das áreas de preservação entre 

as UTs e de acessos públicos e, ainda, das áreas para equipamentos de lazer 

destinadas a população local; transferência de imóveis sem Alvará de Licença 

expedido pelo Serviço do Patrimônio da União (SPU); e, discrepâncias entre os 

registros da EMPROTURN e dos cartórios com relação as áreas as poligonais dos 

terrenos negociados com a iniciativa privada (CAVALCANTI, 1993). 

As mudanças empreendidas no projeto implicam em uma reconfiguração 

espacial e territorial da área do projeto Parque das Dunas/Via Costeira. A aliança 

formada entre o Estado e outros agentes construtores desse processo de 

urbanização provoca modificação na esfera de poder do território, conforme se pode 

constatar por meio de uma leitura dos dados apresentados por Cavalcanti com 

relação à composição dos agentes envolvidos com a manutenção e gestão do 

espaço. De acordo com os dados apresentados pela autora, o setor da construção 

civil tem uma participação de 52,3%, acompanhado pelo ramo da hotelaria que 

atinge 17,4%, enquanto que os setores de Agência de Viagem, Agro-indústria, a 

indústria e outros ramos apresentam 4,3% cada um. Para 13,1% não foi possível 

identificar o campo de atividade econômica. À medida que o projeto vai passando 

por novas reformulações os empresários, em especial aqueles vinculados à 

construção civil e ao ramo turístico se fortalecem, criam raízes e constróem uma 

relação de identidade com o lugar, atribuindo-lhe valores, reafirmando o 

entendimento de Santos sobre o território: 

O território não é apenas o conjunto dos sistemas naturais e de sistemas de 
coisas superpostas; o território tem que ser entendido como o território 
usado, não o território em si. O território usado é o chão mais a identidade. 
A identidade é o sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. O 
território é o fundamento do trabalho; o lugar da residência, das trocas 

materiais e do exercício da vida (SANTOS, 2007, p. 14). 

Esse pensamento conduz ao entendimento de que o território usado, 

enquanto o chão mais a identidade estão vinculados de forma indissociável às 

esferas da vida material e simbólica, ou seja, a um território construído a partir das 

relações estabelecidas com as pessoas em sua cotidianidade, sejam nos lugares de 
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trabalho ou de lazer. Essa idéia substitui a noção de território antes consagrada, 

ideologicamente ao Estado nacional, atribuído pelos agentes para produzir o seu 

ordenamento, uma vez que o espaço vivido e imaginado como representação das 

práticas sociais é ancorado em relações de solidariedade, de parcerias, mas 

também de conflitos, de contradições e de paradoxos. 

Ao levar a discussão para a compreensão da configuração espacial produzida 

pelo projeto urbanístico e ambiental PD/VC constata-se que as reformulações 

empreendidas expressam relações de alianças, de acordos e parcerias, mas 

também de conflitos e contradições entre à esfera público-privada. 

As contradições e conflitos gerados pela segunda reforma do projeto 

motivaram o próximo governo, agora nas mãos de novas correlações de forças sob 

o comando do governo Geraldo Melo (1987 – 1991), a se utilizarem das mesmas 

práticas políticas clientelísticas, numa clara noção de que mudam os personagens e 

os protagonistas permanecem, para promover a terceira reformulação ao plano 

PD/VC, sob a alegação de realizar um reordenamento territorial e garantir a 

preservação do Parque das Dunas. Para tanto, convocaram o arquiteto Luiz Forte 

Netto que ao tomar conhecimento das mudanças recentes feitas na área, 

apresentou o seguinte parecer: 

Após Outubro de 1983 [primeira reformulação do plano], o novo contato 
com relação às modificações de Projeto, que tivemos, ocorreu apenas em 
04/05/1987, quando convidados a visitar a Cidade de Natal e analisar a 
situação da Via Costeira, constatamos com espanto [grifos nossos] que 
haviam sido negociados para instalação de hotéis, toda a faixa da Via, 
inclusive as áreas reservadas das zonas de preservação, de equipamentos 
e lazer da UT I, de estacionamentos e praças para equipamentos da UT2, 
bem como do belvedere previsto. 
Esta ocupação, se consolidada, irá desvirtuar todo o Projeto Turístico da 
Via, o que consideramos altamente prejudicial para a Cidade de Natal e 
desmoralizante para o próprio Governo. 
Nesse sentido, somos da opinião que tudo deve ser feito para que se 
retorne a situação estabelecida em Outubro de 1983, recuperando-se as 
áreas que seriam ocupadas indevidamente, e que se garanta o aspecto 
ambiental inicialmente previsto no Projeto de Urbanização da Área 
(ESCRITÓRIO DE ARQUITETURA LUIZ FORTE NETTO, 1987, p. 2). 

O parecer do arquiteto responsável pela obra demonstra o quanto esse 

projeto foi desvirtuado dos seus objetivos, conforme consta do Regulamento do 

Parque das Dunas, numa clara manifestação da ocorrência dos embates entre as 

facções da classe dominante sob a égide do governo estatal. A terceira 

reformulação empreendida ocorreram em obediência às determinações contidas na 

Lei no 5.826 de 07 de dezembro de 1988 e Decreto no 10.302 de 13 de fevereiro de 
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1989. Os dispositivos legais reduziram o número de hotéis a serem construídos nas 

três UTs de 20 para 12, como na primeira reformulação, sem computar nesse 

número a Escola de Hotelaria Barreira Roxa Praia Hotel e o Hotel Porto do Mar pelo 

motivos já apontados. Mesmo assim o governador conseguiu acomodar os 

interesses dos grupos econômicos ligados ao seu governo por meio da transferência 

de áreas que faziam parte do patrimônio da EMPROTURN. “Acobertado por 

„pareceres técnicos‟, o governo fez a troca de afilhados: tirou alguns afilhados do 

governo anterior, e colocou os seus. Assim caminha a Via Costeira...! (DN, [199-], p. 

319). 

O registro feito pelo Jornal Diário de Natal revela à política clientelista do 

governo, que motiva a disputa de um território destinado à exploração do turismo. 

Uma disputa estimulada, portanto, pelo próprio Estado como condutor de um projeto 

urbanístico. Um projeto que privilegiava e beneficiava determinadas facções da 

burguesia em detrimento de outras frações e das classes populares que eram 

totalmente alijadas do processo, inclusive do direito de pertencimento ao um espaço 

que se tornara privatizado, configurando-se, portanto, na prática de um Estado 

relacional.  

A posição de Estado relacional se reporta as contribuições de Poulantzas 

(1990), ao percebê-lo como um palco onde se travam as lutas e conflitos de classes 

na sociedade capitalista e não como um bloco monolítico e sem fissuras. Nas 

palavras desse autor o Estado deve ser interpretado “[...] como uma relação, mas 

exatamente como a condensação material de uma relação de forças entre classes e 

frações de classes, tal como ele expressa, de maneira sempre específica, no seio do 

Estado (POULANTZAS, 1990, p. 147). 

Nessa linha de raciocínio o Estado incorpora em seu seio, a relação de 

conflitos existentes entre as duas classes fundamentais da sociedade capitalista: a 

classe dominante (burguesia) e a classe subalterna (popular/trabalhadora), ou ainda 

as disputas pela hegemonia do poder travadas pelas frações da classe dominante 

dentro da ossatura institucional. Assim, a idéia do Estado estar associado a um 

campo de lutas entre as frações da classe dominante é confirmada agora na quarta 

reformulação do projeto urbanístico PD/VC quando há uma mudança no bloco 

hegemônico desse poder com o retorno ao governo do Rio Grande do Norte de um 

representante da oligarquia Maia – José Agripino – para exercer o mandato de 

governador no período de 1991 a 1994. A Via Costeira como espaço capturado pelo 
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processo de acumulação de capital, tem sua ocupação novamente examinada pelo 

autor do projeto Luiz Forte Netto que propôs uma reorganização nas diretrizes de 

uso e ocupação do solo requerida pelo governo da época, nos moldes praticamente 

semelhantes aos propostos pela terceira reformulação, em que havia condenado, 

sob pena de que o aumento de novos empreendimentos nas áreas que seriam 

destinadas a preservação acarretaria efeitos nocivos ao meio ambiente. Portanto, 

estar-se diante de uma prática contraditória desse profissional. 

Ancorada no discurso da “conservação ambiental” ao invés da retórica da 

“preservação ecológica” em que se respaldava a segunda versão do projeto, a 

proposta substituiu as Áreas de Preservação e Belvedere pelas Unidades Especiais 

(UEs) I, II e III, permitindo a sua alienação pela iniciativa privada, visando concretizar 

a sua ocupação. Nas UEs I e II foi prevista a ocupação com hotelaria e usos por 

atividades comerciais, de lazer e culturais, o que lhes garantiu as denominações de 

“Área de Animação Urbano-Turística I” e “Área de Lazer Público II”, respectivamente.  

A UE III foi transformada em “Área de Animação Urbano-Turística III” com a 

unificação da terceira Área de Preservação e Belvedere, para acomodar a 

implantação de um shopping aberto – construções abertas e espaços ajardinados 

(CAVALCANTI, 1993). 

Todas as modificações previstas ao longo da Via Costeira foram legitimadas 

pela Lei 6.379 de 11 de fevereiro de 1993. A justificativa apresentada pelo governo 

para tal mudança foi à necessidade de proteger da degradação as áreas destinadas 

à preservação, por falta de uma manutenção que evitasse a deterioração dos 

recursos naturais. Para tanto, seriam garantidos investimentos públicos à iniciativa 

privada com o intuito de assegurar a proteção da área.  

O reordenamento territorial tinha, ainda, como objetivo dotar Natal de 

atividades de comércios e serviços que contribuíssem para integrar a Via Costeira a 

vida da cidade. Na realidade esse reordenamento serviu como estratégia do governo 

para promover as concessões de terrenos aos seus “protegidos” que foram afetados 

na última reformulação ocorrida no governo de Geraldo Melo, como afirma 

Cavalcanti (1993, p. 198): 

Na verdade, o que está se embutindo nessa reavaliação é o desejo do 
governo em garantir as concessões de terrenos ocorridas no início de 1987, 
como estratégia de acomodar os interesses negativamente afetados na 
terceira reformulação.  
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Ao apresentar as contradições subjacentes a última reformulação sobre o uso 

e ocupação do solo na Via Costeira, essa autora deixa clara a função que o Estado 

assume enquanto guardião dos interesses do bloco hegemônico que assume o 

poder sobre o território urbano. Todas as reformulações propostas e realizadas 

desde a criação do empreendimento PD/VC impingiram uma nova configuração 

territorial que favorecem a acumulação de capital, por meio da valorização do solo 

urbano e do desenvolvimento das atividades turísticas enquanto que o discurso da 

preservação ambiental utilizado para concretizar a ocupação de toda a extensão da 

área cai no vazio, ficando do projeto original somente a área da UC Parque das 

Dunas restritiva ao uso e ocupação.  

A visualização do Quadro 12 apresenta uma idéia precisa sobre as 

transformações dessa quarta reformulação. Há uma descaracterização radical do 

projeto inicial. A primeira versão previa a construção de cinco hotéis, essa última 

apresenta uma quantidade de 19 hotéis e de 20 áreas para implantação dos 

empreendimentos previstos. Mas, pela demora que tem demonstrado esses 

proprietários de realmente ocupar esse espaços, nos leva a pensar que se trata de 

uma manobra do capital especulativo ao tornar a terra reserva de mercado, para fins 

de valorização do terreno.  

Para se ter uma idéia das mudanças provocadas por essa última reforma ao 

projeto PD/VC, pelo menos se espera que seja a última, o Quadro 12 apresenta a 

nova configuração promovida por essa alteração: 
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Quadro 12: Proposta da quarta reformulação do PD/VC  

Versão original Quarta reformulação 

Unidades turísticas Classificação 
Unidades Turística/ 

Unidades Especiais 
Classificação 

1 UNIDADE TURÍSTICA I 

1 Hotel 

 

5* 

1. UNIDADE TURÍSTICA I 

Natal Mar Hotel 

Hotel Jacumã 

Ponta Negra Praia Hotel 

Via Costeira Hotel 

Alagamar Praia Hotel 

 

3* 

3* 

3* 

4* 

3* 

2.UNIDADE TURÍSTICA II 

2 Hotéis 

 

5* 

2.UNIDADE ESPECIAL I 

Área para Hotel 

 

--- 

3.UNIDADE TURÍSTICA III 

2 Hotéis 

 

5* 

3.UNIDADE ESPECIAL II 

Área para Hotel 

Área para Hotel 

 

--- 

--- 

--- --- 

4.UNIDADE TURÍSTICA II 

Hotel Vila do Mar 

Potiguar Praia Hotel 

Imirá Plaza 

Parque das Dunas 

Hotel Jatiúca 

 

4*  

3* 

4* 

5* 

5* 

--- --- 

5.UNIDADE ESPECIAL III 

Área de Animação Urbano/ 

Turística III 

 

--- 

--- --- 

6.UNIDADE TURÍSTICA III 

Parque da Costeira 

Marsol Hotel 

Portal do Atlântico 

Dowsley Empreendimento 

Hotel Tambaqui 

Costeira Palace 

 

3* 

2* 

5* 

3* 

3* 

5* 

--- --- 7.HOTEL PORTO DO MAR 3* 

--- --- 8.HOTEL BARREIRA ROXA 3* 

--- --- 2º ÁREAS 19 HOTÉIS 

Fonte: CAVALCANTI (1995). Organização e dados: Maria Célia Fernandes (2011). 

Mesmo sem os resultados esperados na quarta reformulação de conclusão do 

processo de uso e ocupação da Via Costeira, a privatização da área é uma 

realidade. Em uma pesquisa de campo realizada em 2007, com referência aos 

períodos de 1998, 2002 e 2007, verificou-se a existência de um total de trinta 

terrenos loteados ao longo da via, sendo que destes 07 (23,3%) estão sob o poder 
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do estado e 23 (76,7%) se encontram na mão da propriedade privada, ou seja, um 

número superior a última reformulação. Com relação ao número de edificações, 

constatou-se que 53,3% dos terrenos estão edificados enquanto que 46,7% não há 

construções. Entre os equipamentos presentes na Via Costeira destaca-se o Hotel 

Parque da Costeira (Figura 8), construído no ano de 1990 de propriedade do Sr. 

Fernando Paiva que possui mais dois empreendimentos: o Imirá Plaza Hotel (1987) 

e a Cervejaria Continental (1999). 

 
Figura 9: Imagem aérea do Hotel Parque da Costeira. (Foto: Verner Monteiro, 01-09-2007). 

 

 
Ao contrário da fase inicial do PD/VC, quando os beneficiários eram somente 

empresários locais, o cenário apresentado para os anos de 1998, 2002 e 2007 

constata a presença de empresários de origem nacional e internacional. No ano de 

2007 registra-se o seguinte quadro: 73,4% dos proprietários são de origem local; 

13,3% são de origem nacional e 13,3% de origem internacional. Esse dado confirma 

o que já foi dito em capítulo anterior sobre a entrada do capital nacional e 

estrangeiro no Rio Grande do Norte por meio do turismo (Tabela 5). 
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Tabela 5: Ocupação, origem dos proprietários e domínio dos terrenos da Via Costeira em 

1998, 2002 e 2007. 

Terrenos 
1998 2002 2007 

Nº. % Nº. % Nº. % 

Edificados 13 43,3 15 50,0 16 53,3 

Não edificados 17 56,7 15 50,0 14 46,7 

TOTAL 30 100 30 100 30 100 

Origem local 23 76,7 22 73,4 22 73,4 

Origem nacional 06 20,0 04 13,3 04 13,3 

Origem internacional 01 3,3 04 13,3 04 13,3 

TOTAL 30 100 30 100 30 100 

Domínio público 04 13,3 07 23,3 07 23,3 

Domínio privado 26 86,7 23 76,7 23 76,7 

TOTAL 30 100 30 100 30 100 

Fonte: Levantamento de Campo (set./out. 2007). 

No ano de 2007 se faziam presente na Via Costeira quatro empreendimentos 

de bandeira internacional, sendo dois equipamentos hoteleiros como o Serhs Natal 

Grand Hotel, pertencente ao um grupo espanhol e Pestana Natal Beach Resort 

(grupo português) os outros dois são terrenos adquiridos mais ainda não edificados. 

Já os equipamentos, cujo proprietário é de origem nacional, constata-se a existência 

do Hotel BRA, cuja obra foi embargada pela Secretaria de Meio Ambiente e 

Urbanismo de Natal (SEMURB), por violar as prescrições urbanísticas legais, o 

Marsol Hotel e outros empreendimentos.  

Como se pode verificar ao longo do subitem o processo de urbanização da 

Via Costeira em Natal, financiado pelos incentivos para a industrialização e 

modernização da estrutura produtiva do estado, contribuiu para a consolidação de 

um espaço destinado ao turismo. Esse evento somente foi possível, devido ao 

envolvimento do Estado em prouver a infraestrutura urbana a partir da década de 

1980, ao mesmo tempo em que repassava aos empresários terrenos para serem 

ocupados por equipamentos de hospedagens e de outros estabelecimentos visando 

atender às necessidades de uma demanda que estava sendo formada, graças ao 

trabalho de divulgação das potencialidades turísticas do litoral norte-rio-grandense. 

A criação do território turístico com a implantação da Via Costeira é concretizada a 

partir de uma ocupação desordenada do espaço, como diz Lopes Júnior: 

Foi essa ocupação desordenada e ditada pela lógica da privatização do 
Estado que implicou, a partir de 1980, na configuração local de uma nova 
dinâmica sócio-espacial. Nela o consumo dos lugares e os lugares de 
consumo expressam uma nova forma urbana, a urbanização turística. A Via 
Costeira é o principal marco da produção espacial da atividade turística em 
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Natal. Ela não é apenas o lugar onde estão instalados os melhores hotéis 
da cidade, mas um dos principais referentes para a construção imagética de 
Natal como cidade do prazer (LOPES JÚNIOR, 1997, p. 50). 

Uma cidade do prazer construída a partir do processo de urbanização turística 

de sua faixa litorânea imbricada com a visão simbólica de sua herança histórico-

cultural. Um processo que foi favorecido pela emergência de um conjunto de 

empresas e prestadores de serviços, que ao privatizar o Estado, cria às condições 

necessárias para o fortalecimento de Natal como um destino turístico no Nordeste. A 

esse conjunto de instituições dar-se a denominação de trade turístico que teve sua 

formação no período compreendido entre a década de 1970 e 1980.  

Assim, se pode afirmar que a partir do início da década de 1980 fecha-se um 

ciclo no processo de urbanização da cidade de Natal que teve na industrialização o 

seu ponto de partida e direcionamento, para dar lugar a uma reestruturação urbana 

impulsionada pelo turismo sob a influência de um conjunto de instituições que 

representavam os diversos segmentos ligados a atividade turística, organizados em 

torno de entidades como a ABAV, Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do 

Rio Grande do Norte (ABIH/RN), Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do 

Rio Grande do Norte (ABRASEL/RN), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas (SEBRAE), Serviço Nacional do Comércio (SENAC), 

Federação das Indústrias do Estado (FIERN) e instituições públicas voltadas para o 

planejamento e gestão do turismo no âmbito estadual e municipal. 

É nesse processo de transição urbanística que a cidade vai sendo preparada 

para o turismo, com obras de infraestrutura e acessibilidade, realização de eventos 

de promoção e outros projetos de intervenção, relacionados no Quadro 13, com a 

finalidade de dotar Natal de uma estrutura para estimular a vinda do turista. 
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Quadro 13: Obras de infraestrutura e eventos de promoção da cidade nos anos 1980 

Ano Obras e Eventos 

1981 Construção do novo Terminal Rodoviário de Natal. 

Construção dos Viadutos do Baldo e Beira-Canal com vias de ligação do bairro 

de Tirol à Ribeira, o Alecrim ao Centro. 

Melhoramento e recapeamento do asfalto das Avenidas Salgado Filho e Hermes 

da Fonseca. 

1983 Asfaltamento da estrada Natal/Touros RN-64. 

Construção do Centro de Convenções Via Costeira. 

1985 Criação do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR). 

1986 Construção do Terminal Turístico da Redinha. 

Pavimentação da estrada Redinha/Jenipabu. 

1987 Transformação do Centro Cultural no bairro Cidade Alta para o Memorial Câmara 

Cascudo. 

Realização do Festival de Cinema de Natal. 

Realização do I Encontro de Empresários do Turismo. 

Realizado XV Congresso Nacional da Associação Brasileira dos Agentes de 

Viagens 

1988 Construção do Pavilhão para realização de grandes eventos. 

Incorporação do Litoral Norte ao circuito do turismo. 

Duplicação, iluminação e asfaltamento da estrada bairro de Igapó a Redinha. 

Duplicação do trecho Via Costeira/Ponta Negra/Praia de Pirangi. 

Fonte: Jornal Diário de Natal, Suplemento Especial, (DN, [199-]) e FURTADO (2008). Organização 
dos dados: Maria Célia Fernandes (2011). 

Entre os eventos de promoção e divulgação citados no Quadro 13, destaca-se 

a realização do XV Congresso Nacional dos Agentes de Viagem no período de 18 a 

22 de agosto de 1987, no Centro de Convenções, com a participação de três mil e 

quinhentas pessoas entre agentes, representantes do governo e de órgãos do setor 

privado como um acontecimento decisivo para colocar Natal no mapa turístico 

nacional. Além dos eventos vale à pena mencionar outras estratégias de captação 

de turistas adotadas pelo estado em parceria com outras entidades representativas 

do trade turístico como às viagens de contato ou de descoberta de destinos 

denominadas de Fantur, noticiadas pela imprensa local.  

A título de exemplo merece destaque a matéria da coluna do jornalista 

Cassiano Arruda divulgada no Jornal Diário de Natal: “Tá chegando hoje um 

FANTUR [...] com 14 agentes de viagem e jornalistas do Canadá. É uma iniciativa da 

VARIG, PAX TURISMO, do Hotel Vila do Mar e do próprio trade turístico local” 

(Diário de Natal 24/07/1988). O mesmo jornalista divulgou no ano de 1989 outra 

dessas viagens de familiarização:  
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... um grupo de 13 jornalistas argentinos está deixando Natal hoje. Eles 
representam as principais publicações argentinas e vieram trazidos pela 
VARIG, GUIMELL (agência de turismo) e Hotel Vila do Mar, todos 
apostando em estabelecer um fluxo de turistas argentinos para cá (Diário de 
Natal – 21/10/1989). 

As viagens ou fanturs tinham como objetivo promover Natal para atrair o 

turista internacional. Além da estratégia de divulgação, o Estado, juntamente com os 

empresários do setor, desenvolvia, ainda, campanhas publicitárias por meio da 

confecção de uma folheteria com folders, cartazes e vídeos para distribuição em 

feiras e eventos nacionais e internacionais de negócios e companhias aéreas para 

veicular durante o tempo de vôo, o que contribuía para a produção da imagem da 

“Cidade do Sol”, já que as praias, dunas e outras visões da natureza eram 

representadas no material publicitário. Esse tipo de marketing contribuiu para que 

Natal passasse a ser conhecida nacional e internacionalmente como um destino 

turístico por meio da divulgação de uma “natureza-espetáculo”, conforme é tratado 

no próximo item. 

 

4.2 O CITY MARKETING E A PRODUÇÃO DA NATUREZA-ESPETÁCULO 

 

A intervenção do Estado no processo de industrialização e urbanização do 

Rio Grande do Norte, em especial do município de Natal, foi fundamental, para 

introduzir a atividade turística e criar as suas bases territoriais. Os investimentos 

provenientes do capital nacional e internacional, mediados pela SUDENE e 

instituições financeiras contribuíram para a corporificação de um trade turístico que 

passou a assumir uma posição de vanguarda, juntamente com a representação de 

outras atividades do setor terciário, na cena econômica e política redirecionando o 

planejamento e a gestão da cidade. 

A dinamização dos setores produtivos que tem contribuído com o processo de 

urbanização de Natal é resultado, portanto, da interferência governamental que por 

meio da mobilização de incentivos fiscais e de recursos financeiros, propiciou a 

transferência de capitais das regiões brasileiras mais desenvolvidas e de outros 

países, bem como das atividades tradicionais locais. Foi através do percurso tomado 

pelo capital, em particular o capital turístico, que a cidade do Natal e as áreas 

litorâneas situadas ao norte e sul dessa capital têm experimentado, nas últimas duas 

décadas, um novo processo de reconfiguração espacial, desta feita sob a 
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emergência de uma governança empreendedora que impõe um novo dinamismo a 

atividade turística por meio da consolidação do produto turístico “Sol e Mar” de forma 

competitiva. 

A governança que representa também o trade turístico, com poder 

transformador sobre a configuração territorial do espaço no âmbito da RMNatal, tem 

no planejamento e nas políticas públicas materializadas por intermédio de planos, 

programas e projetos o pilar de expansão de uma nova urbanização sobre a égide 

do turismo que tem na apropriação de uma “natureza-espetáculo” a formação e 

consolidação do produto turístico “sol e mar” que deriva a criação da imagem exótica 

do “paraíso perdido”, na forma como é discutido nos próximos itens desse trabalho. 

Esse produto turístico “sol e mar” é resultado, portanto, de um planejamento 

regional desenvolvido no país e, especialmente no Nordeste, a partir da década de 

1990 com a criação do PRODETUR/NE, em 1991, e sua implantação no ano de 

1994, com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento da região por meio do 

turismo, de acordo com o discurso do Banco do Nordeste. Para tanto, foram 

selecionados no âmbito de cada estado as Estratégias de Desenvolvimento 

Turístico, que contribuíram para a formatação do PRODETUR/RN. No Rio Grande 

do Norte o PRODETUR elegeu como área de planejamento os municípios de Natal, 

Extremoz, Ceará Mirim, Parnamirim, Nísia Floresta e Tibau do Sul. É nessas 

unidades municipais que se concentra a maioria do fluxo turístico do estado, com 

destaque para Natal e Tibau do Sul e as áreas litorâneas das demais localidades, 

cujas sedes não estão situadas na faixa costeira, o que reafirma o predomínio do 

produto “sol e mar”.  

Em uma pesquisa realizada sobre a política adotada pelo Programa como 

veículo de construção de um espaço turístico competitivo, Fonseca (2005), 

constatou que além do fluxo turístico há uma concentração de equipamentos e 

estabelecimentos de prestação de serviços turísticos nesses municípios como meios 

de hospedagem, equipamentos de restauração, agências de viagens, locadoras de 

veículos e de equipamentos de entretenimento, em relação ao total do estado. 

Nesse contexto, se pode confirmar com a autora de que a política pública do turismo 

tem promovido uma diferenciação espacial no Rio Grande do Norte. 

A diferenciação espacial é vista pelos planejadores e empreendedores da 

atividade como uma questão relacionada à “vocação turística” do lugar, o que 

mascara as contradições da sociedade capitalista, ao deixar implícita a noção de 



208 
 

que o desenvolvimento ocorre de forma desigual e combinada, conforme foi 

teorizado por Trotsky (1977). Esse discurso ideológico da “vocação turística” justifica 

a falta de recursos para os municípios que não se enquadram no padrão de 

acumulação do capital e esconde desse modo, a metáfora da paisagem dos lugares 

turísticos. Trata-se de uma metáfora porque a paisagem turística é produzida e, para 

isso “envolve, de um lado, os meios de comunicação que veiculam as imagens e 

descrições dos lugares; de outro, a construção de cenários de lazer pelas 

intervenções urbanísticas e através da arquitetura” como diz Silva (2004, p. 27) em 

seu texto A construção da paisagem turística. 

A paisagem é uma categoria de análise para os geógrafos, apesar dos 

profissionais de outros campos do saber como a antropologia, a sociologia, a 

psicologia entre outros, também se debruçarem sobre o estudo desse objeto. 

Porém, é com a geografia que a sua compreensão se expande. Para Santos (1996b, 

p. 61) a paisagem é tudo aquilo que a vista alcança. Tudo o que é visível na linha do 

horizonte. Como não se trata de uma fotografia petrificada, a paisagem é composta 

“de cores, movimentos, odores, sons etc.”. Assim, se pode afirmar que a paisagem 

tem vida, tem história, pois é produto das ações humanas sobre o território, mesmo 

quando lhe atribui à denominação de “paisagem natural”. 

Ao estabelecer o binômio “sol e mar” como parâmetro de “vocação turística” 

para a região Nordeste, o PRODETUR/NE privilegiou o litoral para promover a 

urbanização turística, atribuindo-lhe valor, o que favoreceu a mercantilização das 

localidades litorâneas, contribuindo para uma descaracterização das populações 

autóctones.  

De acordo com Becker (1999) a política nacional de turismo centrada nas 

áreas costeiras espelha a transição entre dois padrões de desenvolvimento: um de 

cunho desenvolvimentista propõe um desenvolvimento desenfreado e a qualquer 

preço e, outro, baseado em uma estratégia de ordenar, de regular e disciplinar o uso 

do território. Além desse caráter ambíguo das políticas do turismo existe um 

descompasso e um conflito entre as políticas setoriais, basicamente com a política 

de meio ambiente que apresenta uma preocupação ambientalista com relação à 

zona costeira. Logo, diz a autora: “há uma política de turismo desenvolvimentista, e 

o Ministério do Meio Ambiente, na sua origem ambientalista, provoca um conflito 

entre as políticas na política” (BECKER, 1999, p. 189). 
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O perfil desenvolvimentista da política pública do turismo se deve as 

articulações feitas entre o Estado e as instituições que representam o capital 

financeiro e especulativo. A política estatal, por meio do Ministério do Turismo e 

governos estaduais e municipais tem que se adequar as exigências das instituições 

financeiras que investem com recursos nos projetos do PRODETUR como o BID, o 

BNDES e outras fontes investidoras do setor privado, com a intermediação do Banco 

do Nordeste.  

O Banco do Nordeste tem tido uma participação na implantação e 

consolidação do turismo no Nordeste e Rio Grande do Norte, por meio de sua 

política de pólos de desenvolvimento, e, especificamente do Pólo Costa das Dunas 

que compreende 18 municípios litorâneos do estado (Figura 10). Esses pólos de 

desenvolvimento estão integrados a política do PRODETUR, mediados pelo Plano 

de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável (PDITS) que serve de 

referência para propor, acompanhar e avaliar os projetos do PRODETUR dentro de 

sua área de planejamento e das áreas de planejamento dos pólos. 

 
Figura 10: Mapa dos municípios integrantes do Pólo Turístico Pólo Costa das Dunas. 

Os municípios que compreendem o Pólo Costa das Dunas são: Arêz, Baia 

Formosa, Canguaretama, Ceará Mirim, Extremoz, Macaíba, Maxaranguape, Natal, 

Nísia Floresta, Parnamirim, Pedra Grande, Rio do Fogo, São Gonçalo do Amarante, 
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São José de Mipibú, São Miguel do Gostoso, Senador Georgino Avelino, Tibau do 

Sul  e Touros. Como se pode perceber todos são municípios litorâneos (Figura 10). 

No Nordeste e no Rio Grande do Norte o apelo turístico aos atrativos naturais 

das áreas litorâneas continua sendo predominante para a produção de um espaço 

turistificado, embora a atual Política Nacional de Turismo (PNT) desde sua versão 

2003/2007 tenha incorporado o PRODETUR ao Programa de Regionalização, com o 

intuito de promover a interiorização do turismo no país. Com base nessa orientação 

foram criados os Pólos Costa Branca, Seridó, Serrano e Agreste Trairi no estado. 

Destes, somente o Pólo Costa das Dunas está consolidado. Os Pólos Costa Branca 

e Seridó foram inseridos no planejamento do PDITS com propostas de projetos 

voltados para a implantação do turismo no interior do estado, contando com os 

recursos do PRODETUR, enquanto que os Pólos Serrano e Agreste apenas foram 

criados. 

O maior fluxo turístico do estado está concentrado na zona costeira, 

especialmente, no município de Natal e demais localidades litorâneas inseridas na 

RMNatal. Segundo dados coletados junto a SETUR, no período de 2006 a 2009, o 

turismo continuou crescendo, conforme pode ser constatado por meio da Tabela 6. 

Tabela 6: Estimativa do Fluxo Turístico do Rio Grande do Norte, 2006-2009 

Discriminação 
2006 2007 2008 2009 

Fluxo (%) Fluxo (%) Fluxo (%) Fluxo (%) 

NATAL 

BRASILEIROS 

ESTRANGEIROS 

TOTAL 

 

RIO GRANDE DO 

NORTE 

BRASILEIROS 

ESTRAGEIROS 

TOTAL 

 

1.147.221 

226.012 

1.373.233 

 

 

1.887.718 

299.162 

2.186.880 

 

 

83,54 

16,46 

100,00 

 

 

86,32 

13,68 

100,00 

 

1.155.009 

196.118 

1.351.127 

 

 

1.923.974 

255.951 

2.179.925 

 

85,48 

14,52 

100,00 

 

 

88,26 

11,74 

100,00 

 

1.218.104 

173.047 

1.391.151 

 

 

1.971.502 

229.979 

2.201.481 

 

87,56 

12,44 

100,00 

 

 

89,55 

10,45 

100,00 

 

1.344.434 

131.303 

1.475.737 

 

 

2.146.466 

181.020 

2.327.486 

 

91,10 

8,90 

100,0 

 

 

92,22 

7,78 

100,00 

Fonte: SETUR, 2011. 

A análise do quadro revela que o fluxo turístico continua crescente no total de 

turistas que visitaram o Rio Grande do Norte, não obstante o declínio do número de 

visitantes estrangeiros no período de 2006 a 2009. Isso se deve a perda dos vôos 

charters mantidos entre Natal e países como a Itália, Espanha e Portugal. No 

compito geral verifica-se um crescimento no total dos turistas que visitam Natal e o 

estado, tendo em vista o aumento do fluxo nacional. 
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O desempenho do turismo é atribuído as estratégias do trade turístico e do 

papel que a governança urbana tem assumido ao se articular ao Conselho do Pólo 

Costa das Dunas e ao Conselho Estadual do Turismo, expressando à relação que é 

estabelecida entre o público e o privado. As instâncias que se fazem representar 

pela governança local apresentam uma nova postura para governar a cidade do 

Natal de forma empreendedora e exercendo uma influência sobre as localidades 

litorâneas que formam a RMNatal. É nesse contexto que o conceito de 

empresariamento urbano ou empreendedorismo competitivo utilizados por Harvey 

(2005) e por Compans (2005) se encaixa na explicação da realidade vivenciada na 

cidade do Natal, a partir da década de 1990. 

No novo modelo de gestão urbana, diz Ascelrad (In: Compans, 2005, p. 11): 

“a cidade é apresentada como ator e ao mesmo tempo objeto de uma ação 

estratégica, aderindo a uma gestão de corte empresarial, voltada para a atração de 

investimentos pelas práticas simbólicas de um marketing de cidades”. O marketing 

urbano ou city marketing torna-se uma poderosa “arma” na construção da imagem 

de uma cidade visando sua promoção de forma empreendedora e competitiva. 

Na cidade de Natal-RN o marketing urbano é construído a partir da produção 

da imagem de uma “natureza-espetáculo”, por meio do desempenho de uma 

governança para “vender” a cidade como um produto turístico, isto é, como uma 

mercadoria, como indica Vainer (2000) em seu trabalho Pátria, empresa e 

mercadoria. Uma mercadoria que tem na expressão “sol e mar” a principal marca de 

um produto turístico conforme é veiculado pelas campanhas promocionais de Natal 

por intermédio da mídia impressa, eletrônica, televisiva e jornalística. 

Os cenários criados e as imagens divulgadas pela mídia, a partir da produção 

de uma natureza que há muito foi profanada, manipulada, domesticada e subjugada 

pelas práticas espaciais constitui uma metáfora ou a sacralização do profano. O 

sagrado como o retorno a imagem do Jardim do Éden ou da natureza selvagem e 

primitiva para acalentar os sonhos e desejos do turista “ávido” em desfrutar dos 

momentos de prazeres, a partir do contato com a praia, as dunas, as lagoas na 

paisagem pitoresca das praias da APA Jenipabu ou do corredor turístico do Pólo 

Parque das Dunas/Via Costeira. 
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4.2.1  A sacralização do profano e a metáfora da natureza 

O marketing urbano ou turístico viabilizado por meio de um planejamento 

estratégico que direciona as políticas públicas apropria-se de ferramentas de 

promoção visando construir a imagem dos lugares. No caso de Natal e localidades 

litorâneas da RMNatal, esse marketing está centrado no fortalecimento do produto 

“sol e mar”. Contribui para essa estratégia o ambiente das UCs existentes na faixa 

litorânea do Rio Grande do Norte, particularmente, do Parque Estadual das Dunas 

com sua Via Costeira “enfeitada” pelo mar, praias e falésias e a APA Jenipabu com 

suas dunas, lagoas e praias, onde os passeios de bugre e de dromedários criam um 

cenário de lazer e prazer. 

Estes signos e símbolos contribuem para a construção de um imaginário que 

rompe as fronteiras do real para transformar as fantasias e desejos em lampejos de 

uma vida cotidiana criada pela sociedade capitalista. A metáfora da natureza se 

afirma e reafirma a partir dessas construções. Assim, sobre as dunas de Jenipabu é 

possível viver a cenarização do deserto de Saara e se sentir uma odalisca em pleno 

litoral nordestino, como expressa a imagem da Figura 11. 

 
Figura 11: Imagem de turistas sobre as dunas de Jenipabu. “O Saara é aqui” ! 

(Foto cedida por Dromedunas Turismo, 200?) 
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A criação de cenários faz parte da construção de uma paisagem turística, 

como demonstra a figura 11. As imagens invertidas da realidade confirmam a 

espetacularização de uma sociedade no sentido colocado por Debord (2003, p. 11): 

No mundo realmente invertido, o verdadeiro é um momento do falso. Essa inversão 

da realidade é criada por meio dos veículos de promoção das paisagens naturais, 

onde é possível viver momentos inesquecíveis como levam a crer o marketing 

turístico por meio do contato com uma natureza-espetáculo. 

Quadro 14: Trechos de matérias promocionais sobre o produto “sol e mar” 

Título Textos de Veículos Promocionais 

“O mais famoso cartão 

postal do RN” 

“A agradável praia de Genipabu reserva momentos 

inesquecíveis para quem vem conhecê-la de perto. Pelo mar, 

jangadas ensaiam um balé sobre ondas. Pela terra, enquanto 

os buggys deslizam pelas areias escaldantes, os dromedários 

proporcionam, um passeio relaxante pelas famosas dunas 

móveis deste belo cartão postal do RN”. (Promoção eletrônica 

da ABRASEL – 20 de junho de 2011). 

“Dunas móveis, emoção 

constante” 

No Rio Grande do Norte as dunas são sinônimos de emoções 

distintas. Em Genipabu você se aventura deslizando de buggy 

ou de “esquibunda” pelos tapetes naturais desenhados todos 

os dias pelas brisas litorâneas. Dromedários deixam de ser 

miragens para proporcionar um passeio diferente, uma 

emoção única [...] 

“A „cidade do sol‟ agora 

também é a do turismo” 

A matéria chama a atenção para o “brilho do turismo” ao 

apresentar a preferência do turista para uma cidade que tem 

uma temperatura média de 30 graus com o sol de 6 às 18 

horas, que: “não decepcionou a enxurrada de turistas que aqui 

chegou à procura de um clima ameno e das praias [...]” 

(Revista RN/Econômico  - fevereiro/1986). 

“Natal: o paraíso é aqui” Matéria de capa da Revista RN/Econômico de agosto/1987. 

O texto apresenta um roteiro turístico pelo litoral norte e sul de 

Natal, em que ressalta que “o turista que visita o litoral norte de 

Natal se encanta com as belezas das praias de Genipabu, 

Redinha, Santa Rita (APA Jenipabu) e Pitangui. 

“Só beleza e 

encantamento” 

“Ladeada pelas dunas brancas penteadas carinhosamente 

pelo vento, Natal é uma cidade que tem despertado a atenção 

dos turistas de todo país e do exterior” (Trecho da reportagem 

da Revista RN/Econômico de agosto de 1987). 

“É verão. Natal se veste 

de sol e esbanja luz” 

Matéria publicada na Revista do antigo banco BANDERN  de 

janeiro de 1989 em que reafirma a posição de Natal como “o 

paraíso do sol”: “Por entre dunas, praias, lagoas [...], o turista 

tem um longo percurso a fazer e muito com o que se 

enamorar. São paisagens belíssimas que se descortinam de 

um litoral de mais de 200 quilômetros. Conhecidas 

nacionalmente pelas suas belezas naturais, as praias de Natal 
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são verdadeiros édens [grifos nossos], que exercem grande 

fascínio nas pessoas que se banham em suas águas mornas e 

cristalinas”. 

Fonte: Organizado por Maria Célia Fernandes. 

 

O discurso da natureza espetáculo está presente nos trechos de matérias de 

revistas e meios eletrônicos veiculados pela imprensa local, conforme consta do 

Quadro 14. Pelas datas dessas publicações se pode perceber que a marca “Cidade 

do Sol” foi produzida a partir do final da década de 1980 e continua se afirmando 

como uma marca competitiva que tem contribuído para fazer do turismo uma das 

atividades produtivas para o Estado do Rio Grande do Norte. 

Existe um vínculo estreito desse produto com as UCs Parque Estadual das 

Dunas e APA Jenipabu, uma vez que a criação dessas áreas protegidas contribuiu 

para a construção de paisagens adornadas por cenários de objetos de uma natureza 

que se transformou em mercadoria para ser vendida ao turista, a fim de favorecer a 

acumulação de capitais. Essa estratégia se revelou empreendedora, competitiva e 

compensatória do ponto de vista da preservação ambiental, a partir da década de 

1990 com a emergência de um novo modelo de governança que planeja e promove 

uma gestão urbana e/ou turística de forma empresarial, como está colocado a partir 

do próximo item. 

 

4.3 UNIDADES DE CONSERVAÇÃO: ESTRATÉGIAS EMPREENDEDORAS E 

“PRESERVACIONISTAS” 

As UCs enquanto territórios de vida pulsante com seus recursos ambientais e 

culturais têm favorecido a implantação do turismo. É fato noticiado pelos veículos de 

comunicação o fluxo de turistas e visitantes que procuram os parques nacionais ou 

outra modalidade de UCs em períodos de férias e feriados. No ano de 2002 a 

EMBRATUR divulgou um relatório contemplando um estudo sobre o tipo de turismo 

praticado em ambientes naturais conservados, em que revelou o ecoturismo e o 

turismo ecológico, como segmentos praticados nessas áreas. 

O estudo abrangeu uma amostra de dez parques nacionais distribuídos pelo 

país: Itatiaia (RJ, MG, SP); Aparados da Serra (RS); Fernando de Noronha (PE); 

Caparaó (MG); Iguaçú (PR); Chapada dos Veadeiros (GO); Patanal Matogrossense 

(MT); Jalapão (TO); Manaus (AM) e Brotas (SP). Entre os resultados do estudo 
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merecem destaque aqueles referentes ao item motivação da viagem, em que se 

constatou que a maioria dos turistas que visita os parques nacionais tem como 

primeira motivação a contemplação ou contato com a “natureza”, seguida de 

repouso ou “fuga” da rotina. No Rio Grande do Norte a SETUR encomendou uma 

pesquisa de demanda à empresa de consultoria denominada DELTA – Consultorias 

e Pesquisas no ano de 2009. A investigação realizada por essa empresa revelou 

que, excetuando-se Natal, que é a porta de entrada do turista que visita o estado, a 

maioria dos visitantes optou por uma estada no município litorâneo de Tibau do Sul, 

onde está situada a praia de Pipa, seguido das praias de Pirangi e Jenipabu entre 

outras, o que demonstra que a preferência pelo turismo de praia faz desse segmento 

um produto competitivo. 

Entre os motivos apontados em relação à escolha desses destinos, os turistas 

responderam ser o contato com os atrativos naturais a primeira motivação que 

interfere na escolha do destino turístico, apontando como aspectos positivos da 

viagem a Natal, a beleza do litoral, o clima e a vegetação, a hospitalidade da 

população, bem como a infra-estrutura hoteleira. Isso indica que a natureza e o 

produto “sol e mar” é uma mercadoria de valor competitivo o que reafirma o papel 

das UCs Parque das Dunas e APA Jenipabu para o turismo da RMNatal, uma vez 

que juntas essas áreas além de terem contribuído para o início da história dessa 

atividade no estado, tem propiciado o seu fortalecimento por meio da presença de 

um território que condensa cenários de forte apelo cênico e paisagístico, além de 

oferecer uma estrutura de hospedagem e diversão para os que visitam à cidade do 

Natal. 

 

4.3.1 A competitividade do produto turístico “sol e mar” e o preservacionismo 

compensatório 

Antes o sol que castigava o nordestino anunciando a falta de chuvas para a 

plantação e, portanto, a falta de água para sua sobrevivência é hoje o sol que 

anuncia a chegada do turista e com ele emprego e renda para a população, 

aumento de divisas para o Estado e geração de riquezas e reprodução do capital 

para os empresários do setor terciário, em particular das atividades envolvidas com 

o turismo, como tem sido expressado em estudos realizados por pesquisadores das 
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universidades sobre a atividade e por empresários dos mais diversos segmentos do 

setor em reuniões e seminários realizados nessa capital para discutir o turismo, em 

que cita-se como exemplo recente os Seminários Motores do Desenvolvimento 

realizados durante o ano de 2008. 

A paisagem litorânea com suas praias ensolaradas, dunas, falésias, lagoas, 

mangues e outros objetos da natureza-espetáculo formam o diferencial do produto 

turístico na costa do Rio Grande do Norte. Um diferencial impregnado pelos signos e 

símbolos que compõem a cenarização imagética de uma paisagem “natural” como o 

Parque Estadual das Dunas e Via Costeira e da APA Jenipabu. 

No ambiente de áreas protegidas, recria-se o imaginário do Jardim do Éden, 

do paraíso perdido, onde o sol acalenta o espírito aventureiro e o mar com sua brisa 

suave acaricia o corpo sumariamente desnudo do turista em um movimento de 

sensualidade, de erotismo e de prazer como diria Corbin (1989) em sua obra O 

território do vazio: a praia e o imaginário ocidental. É a criação desse imaginário que 

produz um cotidiano, onde a idéia das viagens e do lazer está ligada a idéia de 

“fuga” do mundo do trabalho e do estresse vivenciado no “burburinho” das cidades 

ou, ainda, da “saída” do ambiente gélido das zonas temperadas do nosso planeta, 

para perseguir a liberdade e o calor proporcionados pela paisagem litorânea de um 

país tropical. 

Uma paisagem litorânea e tropical que possibilita a contemplação do mar e do 

modo de vida das pessoas que vivem nesse cenário exótico e bucólico, que convida 

ao romance e ao “viver da liberdade”. A percepção e visão de um lugar que permite 

a convivência com o mar e que expressam também momentos de sociabilidades 

embalados por relações sociais efêmeras ao compartilhar com o outro o desejo e o 

prazer do viver, embora por alguns instantes, o “beira mar”. Novamente aqui se 

recorre a Corbin em sua construção sobre a invenção da praia que se assemelha à 

noção da produção de uma “natureza-espetáculo”: 

O modo de apreciar o mar, o olhar dirigido às populações que freqüentam 
suas margens, não resultam apenas do tipo, do nível de cultura, da 
sensibilidade própria do indivíduo [grifos nossos]. A maneira de estar 
junto, a convivência entre turistas, os signos de reconhecimento e os 
procedimentos de distinção condicionam igualmente as modalidades de 
fruição do lugar. O emprego do tempo e o arranjo do espaço impostos pelas 
formas de sociabilidade que se organizam para depois se manifestarem à 
beira do mar, a gama das distrações, dos prazeres e das obrigações que 
daí resultam, esboçam a vilegiatura marítima, por enquanto em gestação. 
Convém analisar o modo como essa cena social se constitui, impelida pelo 
desejo de usufruir a beira-mar [...] (CORBIN, 1989, p. 266). 
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A constituição dessa cena social é realizada pela produção de uma vida 

cotidiana condicionada a eleger a visão e a experiência com o mar e a “natureza” de 

forma valorativa. É essa atribuição de valores que conforma a paisagem cênica e 

natural do litoral norte-rio-grandense um diferencial competitivo na visão do mercado 

turístico. 

As áreas protegidas do Rio Grande do Norte, de modo geral, contribuem com 

a produção e cenarização dessas paisagens por meio da construção de territórios 

que possibilita a mercantilização da natureza de forma empreendedora e 

competitiva, em particular o Parque Estadual das Dunas e APA Jenipabu na 

RMNatal. Isso é possível a partir do discurso ideológico de estar-se proporcionando 

o desenvolvimento com sustentabilidade ambiental e bem estar para as populações 

autóctones, por intermédio da exploração dos recursos naturais de forma racional. O 

que está subjacente a essa prática do mercado é o fato de que essa mercantilização 

e exploração dos objetos da natureza ocorrem pela apropriação de um espaço  

pelos empresários do setor turístico e representantes do capital imobiliário e da 

construção civil, sem que a população local se beneficie. Esta, além de não se 

beneficiarem dos dividendos da atividade turística, ainda são alijadas de suas 

formas tradicionais de sobrevivência e tem seus valores socioculturais 

descaracterizados ao serem expropriados de seus territórios em nome da 

“preservação ambiental”. 

A criação das UCs em áreas de valor cênico e paisagístico com um grau de 

representatividade de amostras dos ecossistemas que compõem a paisagem 

litorânea apresenta um caráter contraditório permeado ainda por paradoxos e 

ambivalências por meio de ocorrências como: a apropriação de territórios para 

ordenar e disciplinar o uso e ocupação; a expansão da urbanização turística; a 

disputa pelos espaços por frações da classe dominante e por segmentos das 

classes populares; a ineficiência do Estado na gestão desses espaços; o uso 

indevido do solo e recursos ambientais; e, a exclusão e expulsão das populações 

autóctones. 

Mesmo diante dessas ocorrências se faz presente no discurso ideológico da 

governança urbana, do trade turístico, incluindo, os representantes das instituições 

financeiras e do conselho gestor da APA Jenipabu a importância do binômio 

desenvolvimento e preservação ambiental como premissa para se atingir o 

desenvolvimento de um turismo sustentável dentro dos moldes estabelecidos pelo 
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OMT e em sintonia com as orientações contidas no Relatório Nosso Futuro Comum 

(1988), como é percebido nos discursos proferidos em seminários, encontros e 

reuniões, em que se enfatiza que o turismo deve ser desenvolvido com 

sustentabilidade para garantir a manutenção dos recursos naturais para a 

continuidade da atividade, o que evidencia a similaridade com a idéia de um turismo 

que atende 

... às necessidades dos turistas e das regiões receptoras e ao mesmo 
tempo protege e fomenta as oportunidades para o turismo futuro. Concebe-
se como um caminho para a gestão de todos os recursos de forma que 
possam satisfazer-se as necessidades econômicas, sociais e estéticas, 
respeitando ao mesmo tempo a integridade cultural, os processos 
ecológicos essenciais, a diversidade biológica e os sistemas que sustentam 
a vida” (OMT apud Dias, 2003, p. 68). 

O respeito à integridade ecológica da natureza e cultural das populações 

locais pelo turismo é algo distante de acontecer, na forma como está preconizado na 

visão da OMT, uma vez que às premissas do turismo sustentável é uma realidade 

apenas no discurso ideológico dos atores envolvidos com as UCs da RMNatal, 

conforme mencionado ao longo do trabalho, especialmente, no capítulo 3. 

O que se percebe é que a natureza é vislumbrada como um produto turístico 

nos documentos oficiais e nas discussões do Conselho do Pólo Costa das Dunas, 

das reuniões do Conselho Gestor da UC e de outros fóruns de debate, bem como 

nos programas de educação ambiental, de administração, de monitoramento e 

pesquisa científica e de fiscalização contemplados no Plano de Manejo da APA 

Jenipabu e Parque das Dunas embora sua preservação não ocorra da forma como é  

indicada pelas políticas governamentais. Uma estratégia que faz parte de um 

discurso preservacionista e compensatório, a fim de justificar a transformação da 

natureza em uma mercadoria com valor de uso e valor de troca, tão necessária ao 

processo de acumulação e reprodução do capital. 
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O conhecimento sobre as áreas protegidas no mundo, no país e no Estado do 

Rio Grande do Norte e, em especial na RMNatal, contribuiu para o entendimento de 

que as práticas espaciais que envolve a relação natureza e sociedade são históricas 

quanto a sua mediação pelo trabalho e pela técnica. Que o mundo natural deu lugar 

ao mundo da técnica e esta por sua vez fez surgir uma natureza socializada que não 

é exterior ao homem como afirmavam os filósofos e estudiosos desde a antiguidade, 

mas uma natureza humanizada que reflete a dialética do espaço produzido 

pelo/para os homens. 

Essa dialética do espaço favorece o esclarecimento de que as construções 

ideológicas em torno da natureza na sociedade capitalista nada mais são do que 

produções que levam a manipulação e domesticação de um meio ambiente, para 

servir aos propósitos de garantir o poder do homem sobre o território, mesmo que 

para isso haja a necessidade de promover a redescoberta de uma natureza que de 

tanto ser profanada passa a ser sacralizada em benefício da acumulação e 

expansão do capital. A comercialização dos recursos genéticos das áreas protegidas 

dos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento pelos países de capitalismo 

avançado com o uso da bioengenharia, ou o consumo da paisagem natural das UCs 

como mercadoria por turistas em suas práticas cotidianas de lazer, descanso e 

contemplação por meio do contato e vivência com o paraíso natural, é vinculada à 

idéia de construção de uma sociedade sustentável, sob o signo da defesa da “mãe” 

natureza ou da reabilitação do Jardim do Éden na visão dos que enxergam a 

natureza a partir de uma dimensão religiosa e espiritual. 

O turismo surge com o discurso de promoção da sustentabilidade a partir da 

construção de cenários paradisíacos em benefício de um desenvolvimento que leva 

em consideração a proteção do meio ambiente e o bem-estar das pessoas 

envolvidas com a atividade, especialmente, as populações autóctones das unidades 

receptoras. Este discurso ideológico esconde as tramas de uma atividade que para 

se desenvolver necessita criar e recriar espaços que apresentem atrativos naturais 

ou culturais e todas as condições infraestruturais exigidas – acessibilidade, produção 

de bens e serviços diversos, e de uma mão-de-obra especializada para atender as 

necessidades, desejos e vontades de um personagem que faz com que o turismo 

aconteça – o turista. 
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Assim, o processo de urbanização é o caminho a ser trilhado na construção 

de um território para o turismo, uma vez que esta atividade precisa de um espaço 

organizado pelos objetos fixos e pelos fluxos, que permite a circulação de 

mercadorias, trabalho, pessoas, informação etc. Para tanto, as políticas públicas 

promovidas pelo Estado se tornaram um instrumento relevante à implantação de 

uma infraestrutura urbana necessária ao desenvolvimento da atividade turística em 

uma região, incluindo a criação das UCs. Estas unidades ao nascerem sob a égide 

de um discurso da proteção ambiental são capturadas pelos agentes do turismo 

para servir de atração para os turistas que são estimulados a viver momentos de 

intenso prazer e aventura ou, ainda, momentos de paz, tranqüilidade, descanso a 

partir de uma relação espiritual com a natureza. 

No Rio Grande do Norte a emergência das UCs Parque Estadual das Dunas 

de Natal “Jornalista José Maria Alves” e a APA Jenipabu contribuíram para a 

inserção/consolidação da RMNatal na rota do turismo nacional e internacional como 

foi mostrado ao longo do trabalho. Natal e as localidades litorâneas que compõem a 

sua região metropolitana foram transformadas em um produto turístico de grande 

expressividade para o Nordeste, a partir da exploração dos seus recursos naturais, 

cuja UCs teve um papel fundamental nessa trajetória. 

Como ponto de partida se pode destacar a criação de um território turístico 

com a implantação do projeto PD/VC que envolveu em um mesmo espaço os 

atrativos naturais e uma infraestrutura de equipamentos urbanos. Em outras 

palavras: a paisagem cênica de uma natureza exuberante com a presença de 

atributos dos ecossistemas costeiros e de mata atlântica, onde o mar avança e volta 

em movimento frenético e se mostra para as falésias e as dunas despidas ou 

vestidas pela cobertura de uma vegetação verdejante para encantar o turista que se 

hospeda na Via Costeira com sua estrutura de hospedagem, lazer, tranqüilidade e 

divertimento. 

É preciso esclarecer que a criação desse território turístico ocorreu a partir de 

uma intervenção urbanística do estado no final da década de 1970, que desde seu 

princípio foi formatada para promover a acumulação do capital na cidade do Natal, 

contando inicialmente com os investimentos promovidos pela fase áurea da 

industrialização via incentivos da SUDENE e em uma fase posterior com os recursos 

do PRODETUR. No processo inicial o projeto fora pensado para beneficiar e 
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fortalecer a indústria da construção civil por meio da implantação de um complexo 

habitacional e equipamentos urbanos ligados ao comércio e as atividades do setor 

terciário e voltados para as classes altas e médias de grande poder aquisitivo. Com 

a crise da indústria e o deslocamento das atividades produtivas para a área do 

turismo esse projeto passou a absorver os segmentos ligados ao setor turístico, o 

que provocou a transferência de capitais entre setores da economia. Mas, o plano 

PD/VC não teve de imediato, à adesão da sociedade civil, em especial dos 

ecologistas, pois se tratava de uma obra com forte impacto para o meio ambiente e 

para o conforto ambiental da cidade.  

Utilizando-se do discurso da proteção ambiental por intermédio da instalação 

da primeira UC do estado, e, ainda, do apoio de profissionais renomados na área da 

arquitetura e urbanismo o governo conseguiu vencer a oposição ao projeto.  

Esse fato é revelador quanto ao perfil do movimento ambientalista que se 

mostrou vulnerável diante das armadilhas pregadas pelo bloco hegemônico que 

dominava a esfera política do poder na arena do estado. O PD/VC que inicialmente 

se apresenta com áreas destinadas à preservação entre as unidades turísticas 

previstas no seu ordenamento territorial, além da UC Parque das Dunas, termina por 

negociá-las com a iniciativa privada como forma de ampliar à reprodução do capital 

turístico, da construção civil e imobiliário, e, ainda, de salvaguardar a influência do 

capital especulativo que aposta também no mercado de terras. 

No bojo dos conflitos, contradições e paradoxos o PD/VC impulsionou a 

formação do trade turístico que em parceria com o poder público passou a investir 

na consolidação da atividade por meio de políticas públicas que garantissem além 

de investimentos para o setor, a promoção do marketing visando divulgar e “vender” 

o destino Natal para o exterior e demais regiões do Brasil. Com isso pode-se dizer 

que entre as décadas de 1980 e 1990, com a instalação do parque hoteleiro na Via 

Costeira, a formação e incentivo do trade turístico e a atuação das políticas públicas, 

com financiamento captado pelo PRODETUR junto às instituições financeiras, o 

turismo no âmbito da RMNatal se consagrou e se projetou de forma competitiva no 

cenário nacional e internacional. 

O planejamento e a gestão desse território foram realizados desde sua 

constituição por meio de uma parceria entre o setor público e a iniciativa privada. O 

megaprojeto PD/VC é resultado de uma aliança firmada entre o governo do estado, 
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a EMBRATUR, a SUDENE e as instituições financeiras de fomento. Sua implantação 

no âmbito local foi acompanhada pelos dirigentes do governo por meio da 

EMPROTURN e os empresários que se beneficiaram do projeto de urbanização. 

Nesse contexto a formação de um trade turístico, composto por empresários do 

setor, prestadores de serviços e representantes dos órgãos públicos envolvidos com 

a atividade contribuiu para imprimir uma marca a cidade com apelo mercadológico, o 

que fez surgir o slogan da “Cidade do Sol”. 

Dentro da ótica desse trabalho, observou-se que nas UCs objeto da 

investigação, se fez presente a idéia de uma natureza “fora do alcance do homem”, 

que deve ser conservada e preservada enquanto cenário selvagem para a 

interpretação ambiental e espiritual do consumidor (turista), mesmo estando atrelada 

ao processo de urbanização. Mas, ao mesmo tempo, também se constatou a 

pressão do uso e ocupação do solo por parte de equipamentos e infraestrutura 

turística e, ainda, pela especulação imobiliária que valoriza o preço da terra e 

expulsa a comunidade nativa de seu lugar de origem, ocasionando a 

descaracterização de sua identidade sociocultural, provocando com um isso uma 

ordem e uma desordem territorial.  

Mas acima de tudo a pesquisa mostrou que é forte o discurso ideológico da 

preservação ambiental, como forma de justificar um turismo que não consegue 

explorar e, ao mesmo tempo, contribuir para a preservação dos recursos naturais no 

interior ou entorno das UCs. Assim, se pode afirmar que a recente forma de 

acumulação de capital na RMNatal por meio da atividade turística tem apresentado 

grandes paradoxos e contradições: por um lado tem elevado o preço da terra no 

entorno das UCs, atraindo agentes imobiliários e da construção civil com vistas a 

implantação de novos empreendimentos, bem como facilitado a invasão irregular de 

terrenos para construção de casas de veraneio e/ou turismo de segunda residência 

em sua grande maioria –  APA Jenipabu –, por falta de uma gestão ambiental 

eficiente do órgão gestor, e por outro lado, contribuído para a descaracterização 

sociocultural da comunidade local. Mesmo assim, o discurso da preservação 

ambiental prevalece. 

Disso depreende-se que a criação de áreas naturais protegidas na RMNatal 

surgiu para criar um espaço a ser destinado ao capital turístico e imobiliário, tendo o 

discurso da preservação como um amálgama para compensar a apropriação 
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espacial e, ao mesmo tempo, construir uma imagem empreendedora da cidade 

banhada pelo sol e contornada pelo mar, dunas, vegetação e outros objetos naturais 

que dão sustentação a idéia de um paraíso a ser consumido através do contato 

direto com a natureza. 
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