
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DE PESQUISA EM GEOGRAFIA 

 

 

 

 

Joane Luiza Dantas Vieira Batista 

 

 

 

 

A VILEGIATURA MARÍTIMA E A URBANIZAÇÃO EM TIBAU/RN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natal /RN 

2013 



Joane Luiza Dantas Vieira Batista 

 

 

 

 

 

 

 

 

A VILEGIATURA MARÍTIMA E A URBANIZAÇÃO EM TIBAU/RN 

 

 

Dissertação de mestrado apresentado ao Programa de Pós-

Graduação e Pesquisa em Geografia da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte para obtenção do título de 

mestre em geografia 

 

 

Área de concentração: Dinâmica Socioambiental 

e Reestruturação do Território e linha de pesquisa 

Dinâmica Urbana e Regional 

 

Orientadora: Dra. Maria Aparecida Pontes da Fonseca 

 

 

 

 

NATAL 

2013 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Catalogação da Publicação na Fonte. 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Biblioteca Setorial do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes (CCHLA). 

  

 
        Batista, Joane Luiza Dantas Vieira.          

             A vilegiatura marítima e a urbanização em Tibau - RN / Joane Luiza 

Dantas Vieira Batista. – 2013.           

              168 f.: il. 

               

              Dissertação (Mestrado em Geografia) – Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte. Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes. Programa de 

Pós-Graduação em Geografia, 2013. 

              Orientadora: Prof.ª Dr.ª Maria Aparecida Pontes da Fonseca.     

              Área de concentração: Dinâmica Socioambiental e Reestruturação do 

Território e linha de pesquisa Dinâmica Urbana e Regional. 

                     
              1. Urbanização – Tibau (RN). 2. Casas de veraneio – Rio Grande do 

Norte. 3. Investimentos imobiliários – Rio Grande do Norte. 4. Residências – 

Tibau (RN). I. Fonseca, Maria Aparecida Pontes da. II. Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte. III. Título.  

   

        RN/BSE-CCHLA                                                         CDU 911.375.1 (813.2) 

     

 

 



Joane Luiza Dantas Vieira Batista 

 

 

A VILEGIATURA MARÍTIMA E A URBANIZAÇÃO EM TIBAU/RN 

 

Dissertação de mestrado apresentado ao Programa de Pós-

Graduação e Pesquisa em Geografia da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte para obtenção do título de 

mestre em Geografia. 

 

 

 

 

 

 

Natal 28/02/2013. 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

 

_________________________________________________ 

Profa. Dra. Maria Aparecida Pontes da Fonseca 

(orientadora - UFRN) 

 

 

 

_________________________________________________ 

Prof. Dr. José Lacerda Alves Felipe 

(examinador - SEPLAN) 

 

 

__________________________________________________ 

Prof. Dr. Ermínio Fernandes 

(examinador - UFRN) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus pais (João e Luzia), 

Meu abrigo 



 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Aos meus Irmãos Silvio Henrique, Jolúzia Batista e Cláudia Candísia dos Anjos. Todo o amor 

do mundo para vocês. 

 

Ao meu Sobrinho João Felipe que me ofereceu gentilmente “o quarto dos vingadores”, para 

que eu pudesse ter paz e tranquilidade para finalizar esta grande jornada.  

 

À Família Dantas Cavalcanti, aqui representada pelo Patriarca Dr. Jessé Dantas Cavalcanti (in 

memoriam) e pela Matriarca Dra. Crinaura Dantas Cavalcanti. Obrigada por me acolherem, 

nestes últimos 20 anos de minha vida, de forma tão intensa, carinhosa e afetuosa.  

 

À minha Amiga e Orientadora Maria Aparecida Pontes da Fonseca. Por tudo que és: Mulher, 

Mãe, Professora, Pesquisadora e, sobretudo, Humana. Obrigada por todos os momentos e, 

principalmente, por sua dedicação e confiança em abrir para mim todas as suas portas. 

 

A Todos que fazem parte do Grupo Interdisciplinar de Pesquisa, Turismo e Sociedade, sob a 

orientação da Professora Maria Aparecida Pontes da Fonseca. 

 

Ao Pesquisador Vingt-Un Rosado e ao Professor Dr. José Lacerda Alves Felipe, que me 

apresentaram Tibau/RN no belíssimo e emocionante Livro “Tibau, Espaço e Tempo”. Um 

grande estímulo para a definição do meu objeto de estudo que resultou nesta Dissertação. 

Meus agradecimentos por tudo que os Senhores representam para o Rio Grande do Norte. 

 

Ao Professor Dr. José Lacerda Alves Felipe, pela constante disponibilidade e atenção em me 

apresentar Tibau em todos os momentos em que o procurei – muito obrigada. 

 

Ao meu Amigo e Artista Plástico Flávio Freitas, pela sua generosidade e dedicação 

empenhada na aquarela mais que viva da Vila de Tibau na década de 1931 – Obrigada por 

todo este tempo de companheirismo (iniciado em Ponta do Mel) 

 

A Gláucio Fabrízio de Souza Oliveira e Joca Soares, pelos primeiros mapas e croquis – 

sempre prontos para me ajudar – verdadeiros homens sensíveis. 

 

Aos professores participantes da banca de qualificação da dissertação - Dr. Aldo Aloísio 

Dantas Silva e Dr. Alexsandro Ferreira Cardoso da Silva pelos questionamentos e sugestões. 

 

À Professora Maria Emília Guedes Gonçalves, por sua disposição e seriedade na correção 

ortográfica da Dissertação. Muito Obrigaeda. 

 

À Professora Liana Nobre, por sua orientação na normalização e formatação do trabalho - 

sempre apontando algo pertinente. Muito obrigada. 

 

A Mariana Torres - sempre tão gentil comigo e profissional na confecção dos mapas.  

 

A Equipe de Estatística Izabelly Tinoco, Patrícia Viana e Pollyanne Evangelista – pelas 

orientações para o desenvolvimento do trabalho de campo. 

 



A todos os Colegas da Turma de Pós-Graduação de Geografia e Turismo, do período de 2010-

2013. E aos Professores envolvidos neste processo em (e extra) sala de aula. 

 

A todo o Pessoal da Secretaria da Pós-Graduação de Geografia, nas Pessoas de Elaine 

Michelle Lima e Rita de Cássia Oliveira. 

 

As meus Anjos da Guarda, tão presentes nesta reta final solitária - Ana Célia Dantas 

Cavalcanti, Elizângela Justino (08/09/2012 – 00:52 – voo1802), Luciana Link, Luana 

Fracasso, Murilo Simas, Márcia Andrade, Mário Ivo Dantas Cavalcanti, Paola Fracasso, Zeni 

Miranda, Simone Ribeiro e Divaldo Santiago Junior. 

 

A Todos os Moradores de Tibau que se envolveram nesta pesquisa (Associação dos Idosos, 

Secretaria de Tributação e Infraestrutura, do Turismo e Saúde); a Juscelino e Aurélio 

proprietários da Pousada onde costumava me hospedar; ao Taxista Flavinho, por me 

apresentar toda a cidade durante o trabalho de campo; aos Vilegiaturistas e Residentes que 

abriram as portas de suas casas e corações para relatar sua paixão por Tibau. Muito obrigada 

de todo coração. 

 

A Todos que compõem a Equipe do Museu “Lauro Escócia”, em particular, a Gentilíssima 

Maria Lúcia – incansável protetora de todo aquele acervo e acolhedora do ser humano. 

Obrigada pelos momentos de tranquilidade que ali passei.  

 

Ao Sr. Geraldo Maio, pela gentileza de fornecer fotos da antiga Tibau.  

 

Ao Poeta Gustavo Luz, que, acredito, por ter passado sua infância em Tibau, se transformou 

em pescador de poesias – fonte de inspiração para a confecção desta Dissertação.  



 

RESUMO 

 

A pesquisa objetiva analisar o processo de urbanização que vem ocorrendo no município 

litorâneo de Tibau/RN no período que compreende 1980-2012, decorrente da (re) produção do 

espaço para o consumo do ócio e do lazer, por meio da prática da Vilegiatura Marítima. Essa 

prática visa fixar-se temporariamente na praia em segundas residências, interferindo no 

ordenamento e no uso do território urbano de Tibau, promovendo uma urbanização pautada 

na lógica do lazer, com enorme capacidade de apropriação e consumo do espaço. A prática da 

Vilegiatura Marítima em Tibau iniciou-se no fim do século XIX, tornando-se mais relevante 

na década de 1980, quando tal prática vira moda para os mossoroenses, diante de sua pujança 

econômica, como poder de consumo para investir nesse tipo de domicílio. Tibau passa a ser 

um grande depositário de segundas residências para a prática do lazer, o que contribuiu, 

inclusive, para a sua emancipação política e administrativa em 1997. A intensificação das 

atividades do Setor Imobiliário, expandindo as segundas residências ao longo do litoral, acaba 

por zonear o território urbano de Tibau com o auxílio do Poder Público local, este interessado 

em inserir o município na rota turística do Estado. A metodologia utilizada compreendeu 

levantamento bibliográfico, coleta de dados e observação em locus. Foram aplicados 

questionários em forma de entrevistas aos vilegiaturistas, residentes, empresários de comércio 

e serviços, a empresa de fruticultura Agrícola Famosa Ltda., Poder Público Municipal e a 

Associação de Idosos do município. Foi feito o registro fotográfico, para visualizar a evolução 

da urbanização de Tibau. Procedeu-se ao georeferenciamento do espaço em foco, a fim de 

analisar o uso e ocupação do território urbano pelos agentes sociais vilegiaturistas e 

residentes. Conclui-se que a urbanização que vem ocorrendo em Tibau se dá de forma 

estendida ao longo do litoral, com baixa densidade demográfica, e por isso de difícil 

governança por parte do poder público municipal. Onde o Setor Imobiliário vem promovendo 

a valorização do solo urbano, de modo a fragmentar o espaço com condomínios fechados e 

segregar a população de residentes para as áreas periféricas da cidade, cada vez mais longe da 

faixa litorânea e com carências de infraestrutura e serviços urbanos básicos.  

 
Palavras-chave: Vilegiatura Marítima. Urbanização. Setor Imobiliário. Segunda residência. 

Tibau/RN. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This research aims the analysis of the urbanization process that has taken place in the coastal 

city of Tibau/RN in the period comprising 1980-2012, due to the (re) production of space to 

consumption of leisure and recreation, through the so called practice of Maritime 

Villeggiatura. Such practice exists so that people settle temporarily on the beach as a second 

home, interfering in the Regulation of the land use as well as in the urban planning of Tibau, 

promoting urbanization based in the logic of leisure, with enormous capacity for appropriation 

and space consumption. The practice of Maritime Villeggiatura in Tibau began in the late 

nineteenth century, becoming more relevant in the 1980s, when the practice became 

fashionable for the citizens of Mossoró City, in view of their economic strength, and 

consumption power to invest in this type of domicile. Tibau has become a great depository of 

second homes for leisure practice, which contributed even to the city administrative and 

political emancipation in 1997. The intensification of Real Estate activities, expanding second 

homes along the coast, results in the urbanization of Tibau territory with the assistance of 

Local Government, whom was interested in entering Tibau on the State tourism routes. The 

used methodology comprised literature review, data collection and local observation. 

Questionnaires were applied in the form of interviews to the villeggiaturistas, local residents, 

business and trade services local companies, a local agricultural firm named Agricultura 

Famosa Ltda., Municipal government and the Association of Senior Citizens of the 

municipality of Tibau. A photographic record was made to visualize the urbanization 

evolution of Tibau. It has also been taken georeference measures of the area object of study in 

this research, in order to analyze the use and occupation of the territory by urban and social 

agents villeggiaturistas and residents. The conclusion is that the urbanization process that has 

been taken in Tibau occurred along the coast shore, with low population density, and 

therefore creating difficulties to governance of the Municipal government. Real Estate Sector 

has been promoting the value increase of urban land in order to fragment the space with 

private condominiums segregating local resident population to outlying areas of the city, away 

from the coastline and lacking infrastructure and basic urban services. 

 

Keywords: Maritime Villeggiatura, Urbanization Process, Real Estate, Second residence, 

Tibau / RN. 
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INTRODUÇÃO  

 

Objeto-foco do Trabalho 

 

O tema central deste trabalho – é a urbanização do litoral, – que vem ocorrendo em 

função da prática da vilegiatura marítima, e tal prática significa, a necessidade da sociedade 

urbana fixar-se temporariamente na faixa litorânea em residência de uso não habitual, para a 

prática do lazer e para a atividade turística. Tais práticas de consumo do espaço desencadeia 

novas formas produtivas que se impõem ao espaço litorâneo, assim promovendo a 

urbanização ao longo da linha de costa marítima. 

O estudo acerca dessa realidade é considerado de extrema relevância, devido à sua 

espessura histórica e espacial e por contribuir para a análise e avaliação dos processos de 

urbanização que vêm se dando nas bordas do litoral, principalmente no âmbito da sociedade 

ocidental. 

No Brasil, os hábitos da prática da vilegiatura marítima foram absorvidos como moda 

vinda da Europa no final do século XIX e início do XX. Compreendem estes as novas formas 

de relação que as elites estabelecem com o mar, distintas das pré-existentes (pesca artesanal, 

porto, e marinha).  

Essa modalidade de vilegiatura no Brasil dissemina-se e espacializa-se com a 

construção de casas de temporadas ou segundas residências, para a promoção de temporadas à 

beira-mar, com vistas à prática do ócio e do lazer. Mesmo ocorrendo o uso e ocupação do solo 

litorâneo anterior à prática da vilegiatura marítima teremos nela a intensificação da expansão 

do espaço geográfico. Daí a urbanização litorânea estar intimamente ligada à vilegiatura 

marítima, adotada por uma sociedade urbana. À medida que essas práticas se expandem, 

provocam profundas mudanças na paisagem litorânea, subvertendo as relações, pois passam a 

substituir os antigos vilarejos de pescadores e agricultores – lugar da produção da vida (valor 

de uso) – pelo lugar da produção do espaço-mercadoria (valor de troca). 

 

Questões da Pesquisa 

 

O município litorâneo de Tibau, localizado no Rio Grande do Norte e pertencente à 

região do Oeste Potiguar, representa o recorte espacial da pesquisa em foco. Seus limites 

compreendem, ao norte, o Oceano Atlântico, ao sul, o município de Mossoró, a leste, o 
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Oceano Atlântico e o município de Grossos e a oeste, o estado do Ceará, conforme apresenta 

o Mapa 1. 

 

Mapa 1 – Localização do Município de Tibau/RN 

 

 

Com o desenvolvimento espontâneo da vilegiatura marítima no município litorâneo 

em tela, no final do século XIX, pelos primeiros vilegiaturistas, decorrerá daí a premência de 

uma infraestrutura, como estrada, meios de transporte, fornecimento de água, de energia e 

instalação da telefonia.  

A implantação dessa infraestrutura, aliada a uma maior mobilidade da população 

flutuante dos municípios vizinhos em busca do ócio, do descanso e do lazer, desfrutados em 

residências construídas para temporadas de férias, resultará em uma modificação da paisagem 

ao longo da segunda metade do século XX, principalmente através dos loteamentos e do 

crédito imobiliário que se deu na década de 1960. Mas é a partir da década de 1980 que 

teremos um contingente populacional significativo, representado pela Classe Média e a Alta, 

procedentes principalmente de Mossoró, se deslocando para Tibau em busca da prática do 

lazer. Sendo esta demanda reflexo da pujança econômica de Mossoró pela forte expressão 
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nacional de suas atividades econômicas, o que justifica o período de 1980 a 2012 como o 

recorte temporal da pesquisa.  

Os estudos elaborados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) em 

2001 corroboram com a assertiva supracitada, pois caracteriza Mossoró, como a capital da 

aglomeração urbana não-metropolitana de Mossoró/Açu, cuja importância maior está em 

atender um conjunto de 63 municípios no contexto regional
1
 

A formação da rede urbana comanda por Mossoró se deve a sua integração em 

atividades econômicas produtivas nas últimas três décadas, tais como a exploração de 

Petróleo e gás, a extração de sal e a fruticultura, o que lhe confere o título de região 

economicamente mais ativa do estado do Rio Grande do Norte. Assim, destaca-se o 

crescimento do poder aquisitivo da população residente de Mossoró com a dinamização dos 

segmentos econômica importante supracitados, gerando uma forte demanda para prática da 

vilegiatura marítima tornando este município grande emissor de vilegiaturistas para Tibau. 

O pesquisador Dantas (2010) afirma que no Nordeste brasileiro a urbanização 

litorânea está intimamente ligada à vilegiatura marítima praticada por uma sociedade urbana 

que se desloca das capitais ou das áreas metropolitanas. O objeto em foco deste trabalho foge, 

porém, à regra, pois se encontra a aproximadamente 350 ou 400 quilômetros das capitais que 

o influenciam – Natal e Fortaleza –, distância que se torna um complicador para as capitais 

supracitadas se configurarem como fortes emissoras de vilegiaturistas para Tibau. Assim, a 

dinâmica dos processos urbanos que vem se dando em Tibau, apoiada na prática da 

vilegiatura marítima, está relacionada à rede urbana sob comando da capital regional: 

Mossoró.  

A população de Tibau segundo o último Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE, 2010), representa o total de 3.687 habitantes dos quais 852 

estão inseridos na zona rural e 2.835 habitantes inseridos na zona urbana. A municipalidade 

de Tibau, em sua contemporaneidade, tem sua gestão apoiada pelos repasses federais; pela 

arrecadação de impostos; pelas atividades econômicas que vêm se consolidando nas três 

últimas décadas – como a prática da vilegiatura marítima, que possibilita o lazer e o turismo, 

os quais passam a constituir ramificações na atividade econômica no Setor do Comércio e de 

Serviços, principalmente estimuladas pelo Setor Imobiliário e pela Construção Civil; pela 

                                                             
1 “Aglomeração urbana não metropolitanas (população do conjunto dos municípios entre 200 mil e 1 milhão de 

habitantes) que foram agregadas em três ordens, de acordo com a participação do IPEA nas atividades 

administrativas. No interior de cada ordem a hierarquia obedeceu à posição que cada uma dessas aglomerações 
ocupa no que se refere à sua região de influência (centralidade)” (IPEA, 2001, p. 102). 
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atividade da fruticultura irrigada, que, além de empregar munícipes através da Fruticultura 

Agrícola Famosa Ltda, passa a ter um forte peso político nas decisões tomadas pelo poder 

público no direcionamento de verbas públicas estadual e federal, para a construção e 

ampliação da infraestrutura, equipando, assim, o território municipal, intermunicipal e 

interestadual. Um outro fator que dá suporte à gestão da municipalidade de Tibau é o emprego 

no Setor Público Municipal. 

A prática da vilegiatura marítima com seus desdobramentos, a atividade econômica do 

turismo, de sol e mar, sendo esta última balbuciante, mas mesmo assim tida como “a galinha 

dos ovos de ouro”, vêm, porém, sendo gestadas dentro da política estadual, visando à 

constituição dos polos turísticos e de lazer, sendo o destino de Tibau trabalhado no Polo 

Turístico “Costa Branca”. O produto vem sendo divulgado e comercializado pelas agências e 

operadoras de turismo em parceria com o Serviço brasileiro de Apoio às micro e pequenas 

empresas (SEBRAE/RN), em que se destaca o trajeto das praias a partir de Porto do Mangue, 

a leste de Tibau, até a área de fronteira com o Ceará, fortalecendo, desse modo, a 

materialidade das estradas concebidas dentro do discurso do desenvolvimento da atividade do 

turismo, com a integração de municípios ao longo de uma extensa faixa litorânea, com 

expressivas descontinuidades. Conforme afirma Santos (2000, p. 260) “[...] O território, hoje, 

pode ser formado de lugares contíguos e de lugares em rede [...]”. Cria-se assim uma 

dinâmica em eixo, partindo das centralidades de Mossoró, Natal e Fortaleza em rotas 

alternativas nas bordas do litoral, abrangendo os municípios de Porto do Mangue, Areia 

Branca, Grossos e Tibau, em direção ao Ceará, com destino às praias de Icapuí, Ponta Grossa, 

Canoa Quebrada e Jericoacoara.  

As vias estruturantes da rede regional implantadas a partir da vilegiatura marítima, do 

lazer, do turismo e da fruticultura são as rodovias federais e estaduais, que promovem a 

integração e fluidez do espaço. 

A rede urbana estruturada a partir de Mossoró vem inserindo Tibau na dinâmica 

urbana e regional, onde seu papel é definido dentro da divisão territorial do trabalho no Rio 

Grande do Norte, quando passa a ser relativamente o maior depositário de segunda residência, 

constituindo-se como o município que se torna preponderante para o aglomerado Mossoró-

Açú, quando justifica sua existência, por seus fatores locacionais (o clima e paisagem 

litorâneo), como também por sua proximidade com Mossoró, assim proporcionando a toda 

região um espaço destinado para a prática da vilegiatura marítima. 

A partir de sua inserção na rede urbana regional, Tibau passa a constituir-se como um 

centro urbano marcado por uma forte sazonalidade demográfica, e por isso revelando-se-nos 
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uma cidade com temporalidades díspares (a do vilegiaturista e a do residente), com forte 

centralidade exercida por Mossoró que vem ampliando sua rede territorial na faixa litorânea, 

com habitação, comércio e serviços. Tais características revelam fatores limitantes para seu 

desenvolvimento socioespacial, onde destacaremos: a sazonalidede e a frágil gestão 

municipal. 

A sazonalidade – Tibau apresenta um cotidiano marcado por incertezas diante de um 

crescimento que lhe é alheio, pois, imposto de fora para dentro e marcado por uma 

sazonalidade que dificulta o seu desenvolvimento, além de promover um descompasso vivido 

pelos moradores da faixa litorâneo em foco com duas dinâmicas díspares, a saber: uma vila 

que, na maior parte do ano com 3.678 habitantes, se transforma em uma “cidade” com 

aproximadamente 120.000 pessoas, que por três meses, caracterizada pela alta estação, lhe 

impõe uma dinâmica urbana intensa que se desloca principalmente de Mossoró. A cidade de 

Tibau tem sua realidade diária subvertida, quando deixa de ter, uma vida comunitária, que traz 

para o município litorâneo serviços de restauração e lazer, deslocados do município de 

Mossoró e de outros municípios de área de influência do Aglomerado urbano Mossoró-Açu, e 

dos estados do Ceará e da Paraíba, intensificando e reativando o comércio e serviços locais, 

provocando, assim, uma verdadeira metamorfose no território. Ou seja, a sazonalidade de sua 

ocupação implica em uma sazonalidade de suas atividades econômicas, fortemente marcada 

pela vilegiatura. 

A frágil gestão municipal – A população do até então distrito Tibau, pertencente ao 

município de Grossos, percebendo que o consumo do espaço para o lazer é uma possibilidade 

de crescimento e desenvolvimento dentro da atividade turística justifica sua emancipação 

política e administrativa com o grande potencial turístico como também pelo descaso sofrido 

pela municipalidade de Grossos, não atendendo aos anseios de melhores condições de vida e 

trabalho do distrito. E foi este o fator que provocou a emancipação política e administrativa 

em 1997.  

No entanto, a frágil gestão municipal é uma realidade, pois, apesar da autonomia 

política adquirida, a débil economia local se coloca como fator limitante para o 

desenvolvimento do município, principalmente devido a sazonalidade imposta pela prática da 

vilegiatura. A gestão municipal não vem conseguindo atender às demandas que lhe são 

atribuídas no campo do lazer, da segurança pública, iluminação pública, coleta de lixo e 

abastecimento de água e energia de seus munícipes e também dos vilegiaturistas. Os repasses 

tributários, pilar de sustentação da economia local, se mostram insuficientes, o que, somando-

se à prática da política clientelista, agrava as condições de vida e de trabalho da população 
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local e o desenvolvimento das atividades econômicas do lazer e do turismo, tão divulgadas na 

região, como fonte de geração de recursos para o município não vem conseguindo 

concretizar-se pelo tipo de política que vem norteando este setor da economia local.  

Considerando-se que a vilegiatura marítima vem interferindo no ordenamento e no uso 

do território urbano de Tibau, promovendo uma urbanização pautada na lógica do lazer, com 

enorme capacidade de apropriação e consumo do espaço, o presente trabalho (pesquisa) tem 

por finalidade analisar como essa prática vem se dando e qual a sua relação com os processos 

de urbanização, tendo como problema central a seguinte questão: Qual a natureza e 

características de urbanização decorrente da prática da vilegiatura marítima em Tibau/RN?  

 

Objetivos da Pesquisa 

 

O objetivo geral da pesquisa é analisar os processos de urbanização que vêm 

ocorrendo no município litorâneo de Tibau, decorrente da (re)produção do espaço para o 

consumo do ócio e do lazer, por meio da prática da vilegiatura marítima. 

Considerando os desdobramentos do consumo do espaço para o lazer, colocam-se para 

a pesquisa objetivos específicos, tais como: a) analisar as práticas socioespaciais que 

emergem com uma sociedade do lazer e seus rebatimentos no processo de urbanização que 

vem ocorrendo em Tibau, buscando traçar seu perfil socioeconômico; b) identificar as formas 

espaciais que estão se configurando ao longo do espaço litorâneo foco do estudo; c) realizar 

um resgate histórico e geográfico da formação do território de Tibau, com o intuito de se 

promover o mapeamento da expansão urbana no período proposto pelo projeto. 

O estudo de ocupação da faixa litorânea de Tibau foi iniciado pelo Pesquisador Vingt-

Un Rosado e pelo Professor Dr. José Lacerda Felipe em 1995, na importante obra “Tibau, 

Espaço e Tempo”. Com esta pesquisa procuramos trazer uma contribuição para o 

aprofundamento desta temática, dentro da perspectiva da vilegiatura marítima.  

 

Pressupostos Teóricos 

 

Os pressupostos teóricos e metodológicos, definidos para a pesquisa, serão norteados 

pelo método dialético que conforme aponta Carlos, nos traz a compreensão do espaço 

geográfico como uma produção social, “[...] o método dialético, como caminho de pesquisa 

capaz de orientar o entendimento da realidade, permitiu pensar o espaço como mercadoria, 
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como consequência de sua produção, na totalidade da produção social capitalista” (CARLOS, 

2011, p. 60). Assim, o conceito espaço-mercadoria proposto ajudará a que se venha a 

apreender a dinâmica territorializadora da vilegiatura marítima, que produz um espaço cada 

vez mais privatizado para a prática do ócio.  

Os autores que serão citados irão ajudar a ampliar o leque de possibilidade de análise 

do tema em foco, contribuindo não apenas com conceitos e categorias de análise, mas 

principalmente na atualização do tema urbanização, quando discutida em novos patamares.  

No campo teórico-conceitual, para tratar do fenômeno da vilegiatura marítima contar-

se-á com os historiadores Alain Corbin e Marc Boyer; e com os geógrafos Paul Claval, 

Eustógio Wanderley Dantas e Alexandre Queiroz Pereira. Ambos os geógrafos citados têm a 

preocupação de discutir a valorização social da praia, isto é, em que momento a sociedade se 

volta para a praia, antes desdenhada, passando a vê-la como objeto de desejo, e em que lógica 

se dá essa valorização. A partir destes autores iremos ampliar a discussões de outros temas e 

consequentemente com outros autores. 

Para melhor compreensão do fenômeno podemos destacar filmes que abordam a 

prática da vilegiatura na realidade europeia a partir do século XIX
2
.  

E, para se discutir o lazer e o ócio, ir-se-á ancorar no filósofo Lefebvre e nos 

sociólogos Joffre Dumazedier, Luiz Octávio de Lima Camargo, como também na geógrafa 

Rita de Cássia Ariza da Cruz, como forma de se ter a ajuda necessária na construção teórica 

dos conceitos supracitados, principalmente na investigação da dialética entre lazer e 

urbanização. 

Foram encontradas sinalizações importantes, para uma compreensão do território de 

Tibau, no pensamento dos autores citados, a saber: Dumazedier (2004, p. 25) afirma que “A 

necessidade de lazer cresce com a urbanização e a industrialização”, já Lefebvre (2008) 

afirma que a busca do lazer (viagem, esporte, jogos, cinema, teatro, romance) é a busca do 

homem por romper com seu cotidiano, marcado pelo tempo do trabalho e também por uma 

necessidade do capital de reproduzir sua força de trabalho, de modo que o lazer e o ócio 

                                                             
2 Filmes revelando-nos os hábitos da nobreza e posteriormente da burguesia europeia ditando moda com a 

prática da vilegiatura, a saber o filme: “O Leopardo”, que trata do modo de vida da nobreza italiana no século 
XIX e seu modo de lazer, trazendo a prática da vilegiatura e apresentando viagens para desfrute do campo em 

suas segundas residências, durante longas estadas. Outro filme de igual importância nesta investigação foi 

“Morte em Veneza”, que mostra a mudança de hábitos da sociedade francesa no que diz respeito ao tratamento 

de saúde e à busca por uma melhor qualidade de vida, com a prática de esporte, destacando-se a natação, 

trazendo a praia como elemento principal para mudanças de hábitos nos primeiros anos do século XX. 

 



23 
 

relaciona às mudanças de hábitos e à necessidade de acumulação do capital advindos da 

industrialização e consequentemente da urbanização. 

Entende-se aqui a expressão “produção do espaço”, construída por Lefebvre (2008), 

não como um objeto geométrico finalizado. Harvey (2005) afirma que, para se apreender a 

produção do espaço, como a que se vivencia atualmente - produzido por uma sociedade 

capitalista –, faz-se necessário analisar a produção capitalista deste, apresentando tal produção 

um conteúdo histórico e social que é construído através das relações que promovem o 

processo produtivo e que se dão no cotidiano por meio das instituições e do Estado, ambos 

dotados de intencionalidades. Assim como David Harvey, contar-se-á, na construção teórica 

deste projeto, com Roberto Lobato Corrêa, Milton Santos, Ana Fani Carlos. 

Para se apreender o território em construção dentro do processo da vilegiatura 

martítima, ir-se-á trabalhar com o conceito de território trazido por Haesbaert, dentro de uma 

perspectiva híbrida com três dimensões – a jurídico-política, a cultural e a econômica. 

Traremos também os autores Claude Raffestin e Milton Santos, trabalhando dentro de uma 

perspectiva política, em que dialogam com o simbólico, serão fundamentais para se vir a 

construir essa perspectiva integradora.  

Para uma apreensão da escala local e regional, ancorar-se-á nos estudos realizados pela 

“Coleção Mossoroense”, que possui um vasto campo fértil de trabalhos publicados sobre o 

estado do Rio Grande Norte. Dessa Coleção, partir-se-á do trabalho de fundamental 

importância e fonte de inspiração para esta pesquisa: “Tibau, Espaço e Tempo”, de autoria do 

Professor e Doutor Luís Lacerda Felipe e do Pesquisador Vingt-Un Rosado como também 

autores que trazem um registro histórico geográfico a saber: Francisco Fausto de Souza, 

Deífilo Gurgel e Luís da Câmara Cascudo. 

É de extrema relevância um resgate histórico da formação do território de Tibau, com 

o intuito de mapear as territorialidades construídas do período proposto pela pesquisa. Para se 

entender o presente de Tibau, faz-se necessária uma aproximação maior da história de 

Mossoró – município de grande poder político e econômico na região do Oeste Potiguar e 

responsável pelo processo de urbanização do município de Tibau. 

A urbanização que vem ocorrendo em função das novas formas produtivas se impõe 

ao espaço litorâneo a partir de atividades relacionadas com o lazer e atividade econômica do 

turismo que vem gerando novas práticas socioespaciais e morfologia urbana. E Tal 

urbanização vem se dando com a incorporação de novas áreas para constituição de segundas 

residências, aqui sendo trabalhada à luz da hipótese de ser uma materialização extensa, 

fragmentada e segregada. Os autores com quem se irá trabalhar para a análise da urbanização 
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que vem ocorrendo em Tibau serão os geógrafos Milton Santos, Ana Fani Carlos, Maria 

Encarnação Sposito, Maria Aparecida Pontes da Fonseca, Francisco Antônio dos Anjos; 

Adriano Botelho, David Harvey, e Giussepe Dematteis e o sociólogo Nestor Goulart Reis. 

Todos eles convidam para o desafio de se buscar apreender as novas estruturas urbanas que 

vêm se constituindo no espaço diante de uma economia globalizada. 

 

Procedimentos Metodológicos  

 

Os procedimentos metodológicos e técnicos para a elaboração da pesquisa se 

constituíram nas seguintes ações: construção do aporte teórico, visando à apreensão do tema 

em questão; levantamentos de dados e análise de documentos que auxiliaram na compreensão 

de como vem se dando a apropriação de Tibau pela vilegiatura marítima; levantamento de 

dados primários por meio de questionários aplicados, em forma de entrevistas, com os agentes 

sociais do município em foco; registro fotográfico, na tentativa de resgatar a história da 

vilegiatura marítima e a urbanização que vem acontecendo dentro da lógica do lazer, e, por 

fim, a confecção de mapas para se vir a apreender a localização da área em foco, a rede 

urbana que se estabelece entre Tibau e os municípios emissores de vilegiaturistas, bem como 

a difusão da segunda residência. 

 

Análise de Documentos e Levantamento de Dados  

 

Trabalhamos com consultas documentais em órgãos públicos (municipal e estatal), 

para o mapeamento da expansão da segunda residência – objeto geográfico fundamental para 

a promoção da vilegiatura marítima. O intuito é identificar quais os mecanismos – estatal e 

municipal – que apoiaram os loteamentos implantados na década de 1980 na sede distrital de 

Tibau e que mecanismos vêm vigorando no presente para estimular a proliferação da segunda 

residência, agora também se dando ao longo do Litoral.  

O IBGE – com seus Censos de 2000 e 2010 – apresenta o quadro evolutivo da segunda 

residência, dado importante para se poder avaliar em que medida a vilegiatura marítima vem 

interferindo no processo de urbanização.  

A pesquisa está ancorada na metodologia elaborada no Censo de 1991, identificando 

as residências secundárias como domicílios particulares de uso ocasional, ou seja, residências 

que servem esporadicamente de moradia (casa, apartamento), geralmente nos finais de 

semana ou períodos de férias, seja para o descanso, seja para lazer.  



25 
 

 

Levantamentos de Dados Primários 

 

Para o levantamento de dados primários, utilizamos o questionário como ferramenta 

de trabalho, aplicado em forma de entrevista e elaborado e direcionado para cada agente 

abaixo relacionado, com o intuito de identificar suas práticas e estratégias de ações dentro da 

dinâmica territorializadora da vilegiatura marítima.  

Foi elaborado plano amostral com o objetivo de traçar a metodologia utilizada no 

trabalho de campo. Assim, escolhido o questionário com perguntas abertas e fechadas como 

ferramenta de trabalho para a realização da investigação científica, também foi definido o 

universo da população a ser entrevistada buscando-se, assim, identificar suas práticas 

socioespaciais e perfil. 

Foram construídos dois planos amostrais: um direcionado para o setor de comércio e 

serviços, e o segundo, para os usuários e moradores dos domicílios de uso ocasional e 

permanente. 

A amostragem, definida como coerente para a busca dos dados primários, se 

caracteriza por ser aleatória e estratificada com alocação proporcional, pois os estratos têm 

tamanhos diferentes. Sendo assim, é de interesse do pesquisador que a amostra represente o 

tamanho proporcional a cada um destes.  

Para os estratos de comércio e serviços, foi trabalhada a população de 106 

entrevistados. Do comércio: 56 entrevistas e de serviços: 50 (APÊNDICE A). 

O levantamento dos comércios e serviços, para a elaboração do plano amostral, foi 

realizado em pesquisa de campo, com a catalogação de todos os empreendimentos do 

município em atividade durante o período da pesquisa contabilizados em 167 unidades. 

Para o setor de domicílios, a estratificação definida foi a dos domicílios de uso 

permanente e de uso ocasional – categorias definidas pelo IBGE, no município de Tibau/ Rio 

Grande do Norte, no Censo divulgado em 2010. Foi trabalhada a população de 108 

entrevistas, sendo 78 vilegiaturistas entrevistados e 30 residentes (APÊNDICE B). 

Com relação aos demais agentes elencados, a seguir trabalhar-se-á com entrevistas de 

perguntas abertas realizadas apenas com os representantes de cada categoria. 

a) Os gestores municipais: trabalhamos com entrevistas direcionadas para os gestores 

municipais de Tibau (Secretarias de Turismo, Infraestrutura e Tributação, Saúde), com o 

intuito de analisar as relações que se estabeleceram e vêm se estabelecendo dentro da lógica 

da vilegiatura marítima, no campo político, econômico e simbólico (APÊNDICE C).  
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As entrevistas têm como objetivo investigar como esses agentes sociais, no campo da 

prática e da estratégia, vêm se manifestando diante da territorialização da vilegiatura 

marítima. Esta investigação também irá direcionar seu olhar para saber como se dá a 

administração pública ante as duas sazonalidades que vive o município (a alta e a baixa 

temporada), principalmente no tocante aos serviços públicos, tais como fornecimento de água 

e energia, coleta de lixo, segurança, comunicação, saúde e emprego. 

b) Os munícipes/residentes de Tibau e vilegiaturistas: as entrevistas trabalhadas 

com os munícipes (APÊNDICE D) trouxeram informações fundamentais de seu cotidiano, 

nos ajudando na apreensão de como vivem e trabalham, sua origem, sua relação com a praia e 

com os vilegiaturistas. Entender a reprodução de suas vidas é entender a produção e 

reprodução do território de Tibau e suas territorialidades. A busca da história oral se fez 

necessários por falta de informações da localização de fundamento da vila e evolução de 

ocupação do solo de Tibau. Também foi realizado o registro da história oral - realizada a 

partir de investigação de campo com a associação dos idosos de Tibau que forneceram o 

nome da pessoa mais antiga que pudesse nos ajudar na reconstrução histórico-geográfica. O 

que nos ajudou a registrar o modo de vida e trabalho da década de 1930, como também 

localização da vila que registramos por meio de georeferenciamento. 

Já com relação ao vilegiaturista (APÊNDICE E), a investigação teve como objetivo 

traçar a história da vilegiatura marítima em Tibau e principalmente apreender que tipo de 

vínculo vem se estabelecendo entre aquela vilegiaturista e a praia de Tibau e como esse 

vínculo impulsiona os processos de urbanização. O perfil deste agente social também foi alvo 

de nossa pesquisa no sentido de apreender suas motivações em fixar-se temporariamente na 

praia. 

Foi a partir desse levantamento que obtivemos subsídios para compreender os 

movimentos gerados pela produção do território de Tibau, isto é, “[...] da produção à 

reprodução; das contradições no espaço às contradições do espaço; do consumo no espaço 

para o consumo do espaço; da prioridade da venda dos terrenos urbanos na cidade para a 

venda da cidade” (CARLOS, 2011, p. 67).  

c) Os empresários: os empresários locais (APÊNDICE F), especificamente os do 

Setor Terciário, representado pelo comércio e serviços, são um dos principais responsáveis 

pela gestão do cotidiano do território urbano em foco, voltados para satisfazer as necessidades 

dos vilegiaturistas e dos moradores.  

A entrevista teve como objetivo analisar como o referido setor lida com a sazonalidade 

imposta pela vilegiatura marítima e quais suas estratégias e ações de sobrevivência. Citam-se 
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como representantes do comércio em Tibau as mercearias, supermercados, peixarias e postos 

de gasolina e, do setor de serviços, as pousadas, bares, restaurantes, casas de shows e 

transportes.  

d) Os promotores imobiliários: os promotores imobiliários (APÊNDICE G), que 

comandam a produção do espaço para o lazer em Tibau, agentes sociais de extrema relevância 

para a pesquisa, foram entrevistados para que se pudesse vir a apreender, no campo da prática 

e da estratégia, em que medida essas empresas influenciam na dinâmica territorial do 

município em estudo.  

Para melhor compreensão do universo de entrevistados elaboramos a Tabela 1 dos 

entrevistados ao longo do período de elaboração da pesquisa. 

 

Tabela 1 – Público entrevistado – 2012 

Entrevistados Número de entrevistados 

Poder público local (Secretaria de 

infraestrutura e tributação; Secretaria de 

Turismo e Secretaria de Saúde) 

03 

Residentes de Tibau 30 

Vilegiaturistas de Tibau 78 

Os empresários do setor de comércio 56 

Os empresário do setor de serviços 50 

Associação de idosos de Tibau 04 

Empresa Agrícola Famosa LTDA 

(Gerente de recursos humanos) 

01 

Promotores imobiliários ( Portal Imóveis e 

Rimol imóveis) 

02 

Total de entrevistados 224 
Org.: Joane Luiza Dantas Batista (2012). 

 

Registros Fotográficos  

 

Foi feito o resgate de imagens do início da prática da vilegiatura marítima, por meio 

de registro fotográfico, como também um trabalho de observação e registro fotográfico do 

presente – o que será de fundamental importância para se analisar cartograficamente como 

vem ocorrendo o processo de urbanização do município em foco. 

 

Elaboração de Mapas 

 

Os mapas auxiliaram na representação cartográfica da construção do território de 

Tibau, por meio de suas territorialidades construídas e superpostas ao longo da produção do 
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espaço do lazer, objetivando-se construir mapas da espacialização da prática da vilegiatura 

marítima, com destaque para o tipo de cidade que vem configurando ao longo do tempo e do 

espaço. 

 

Organização da Pesquisa 

 

A presente pesquisa encontra-se organizada de forma que na Introdução, apresentam-

se as etapas estruturantes da dissertação. No capítulo 1 A vilegiatura marítima: um 

fenômeno em expansão, será apresentado o conceito de vilegiatura, a origem do hábito de 

vilegiaturar desenvolvida e disseminada pela Europa, e se tornando um fenômeno que chega 

ao Brasil como efeito de modo nos séculos XIX e XX. No capítulo 2 A prática da 

vilegiatura marítima em Tibau: uma retrospectiva histórica, será apresentado a formação 

histórico-geográfica de Tibau identificando suas características físicas e o que motivou sua 

ocupação; os pioneiros vilegiaturistas e sua práticas em temporadas nas segundas residências; 

a emancipação política e administrativa como reflexo da valorização instaurada pelos 

vilegiaturistas da paisagem e clima litorâneo como gerador de recursos para o futuro 

município, e a rede urbana desenhada por Mossoró – município da Capital Regional inserindo 

Tibau na divisão territorial do trabalho. No capítulo 3 A vilegiatura marítima e a 

urbanização: novas práticas socioespaciais e morfologias urbanas, aborda-se a vilegiatura 

marítima e as possibilidades por ela criadas tais como lazeres e a atividade econômica do 

turismo como novas práticas socioespaciais e morfologias urbanas que vem traduzindo uma 

urbanização ao longo da faixa litorânea a partir da rede urbana regional do aglomerado 

Mossoró-Açu. No capítulo 4 Tibau e suas temporalidades: o residente e o vilegiaturista, 

apresenta-se as práticas socioespaciais dos principais agentes sociais envolvidos diretamente 

com a prática da Vilegiatura marítima, o perfil socioeconômico e suas relações – revelando-

nos ações e perspectivas distintas e por isso produzindo uma cidade com duas temporalidades. 

No capítulo 5 A urbanização e a vilegiatura: o uso e ocupação do solo urbano, aborda-se a 

urbanização a partir dos rebatimentos das práticas dos principais agentes sociais envolvidos 

na produção e reprodução do território urbano de Tibau; da forte centralidade de Mossoró que 

através das vias estruturantes, vem promovendo grande mobilidade de pessoas, produtos, 

recursos e mercadorias; evidenciando a materialização das segundas residências e as 

mudanças de suas tipologias ao longo do tempo; a dinâmica do setor mais expressivo do 

município: o setor de comércio e serviços. Nas considerações finais evidencia-se a 

urbanização do município de Tibau, a partir da prática da vilegiatura marítima que vem 
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materializando-se cada vez mais de forma intensa e diversifica com o domicílio de uso 

sazonal, assim se configurando tal prática como indutora de uma urbanização como também 

dinamizadora de uma rede regional que se fortalece no discurso da atividade econômica do 

turismo. No entanto gerando um território urbano fragmentado, desigual e com uma economia 

local débil devido a imposição da sazonalidade.  
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1 A VILEGIATURA MARÍTIMA: UM FENÔMENO EM EXPANSÃO 

 

 

Nenhum prazer pode me tocar 

Exceto o de me deitar  
Sobre a relva de uma falésia, 

E abandonando ali meu pesar 

Deixar-me sonhar à vontade 

Sobre a majestade do mar [...]. 
 

Tristan (apud CORBIN, 1989, p. 31). 

 

 

1.1 O conceito de Vilegiatura Marítima 

 

A praia era lugar de se jogarem os rejeitos da cidade, lugar frequentado apenas 

pelos trabalhadores do porto e por uma parcela da população excluída socialmente, a qual 

fazia dela a sua morada. Autores que se debruçam sobre o tema da ocupação do Litoral nos 

expõem que essa lógica do espaço desprezado irá mudar com a emergência de uma 

sociedade contemporânea. Segundo Dantas (2009, p. 21)  

 

[...] a produção de formas e a geração de fluxos dirigidos para o litoral são 
concomitantemente, resultado da emergência de valores, hábitos e 

costumes que transformam o mar, o território do vazio (CORBIN, 1988) e 

do medo (DELUMEAU, 1978), em espaço atraente para a sociedade 
contemporânea (PERON, RIEUCAU, 1996). 

 

 

Ainda segundo Claval (apud DANTAS, 2009, p. 15), convencionou-se chamar de 

maritimidade a “[...] maneira cômoda de designar o conjunto de relações de uma população 

com o mar – aquelas inseridas no plano das preferências, das imagens e das representações 

coletivas em particular”.  

O conceito de maritimidade abre um leque de possibilidades de apreensão dos 

processos que engendram a ocupação do território litorâneo e sua urbanização, de modo que, 

a partir desse conceito, iremos apropriar-nos do que aqui será chamado de prática marítima 

moderna – a vilegiatura marítima. 

O referido conceito traz consigo as práticas marítimas tradicionais e modernas. As 

tradicionais dizem respeito à pesca artesanal, ao porto e à marinha. A faixa litorânea ocupada 

por essas práticas resulta, embora sem transformações significativas, no espaço da produção 

da sobrevivência, da troca e do espaço estratégico de segurança.  
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Já a prática marítima moderna, que, no Brasil, tem início no final do século XIX e 

começo do XX, compreende as novas formas de relação que as elites estabelecem com o mar, 

sendo as práticas terapêuticas as que iniciam tal relação, vindo posteriormente o banho de 

mar, a vilegiatura marítima, com a construção de casas de temporadas ou segundas 

residências para a promoção da prática do ócio, com o descanso e o lazer, e, mais 

recentemente, o turismo litorâneo, passando essas atividades, segundo Dantas (2009), a 

incorporar a zona de praia à tessitura urbana regional. 

O tema aqui em foco – a Vilegiatura Marítima – vem sendo estudado por historiadores 

como Corbin (1989), em cuja obra intitulada “O território do vazio: a praia e o imaginário 

ocidental” apresenta a descoberta do mar e da praia, pela Sociedade Ocidental no século 

XVIII, para a prática com fins terapêuticos e ócio: “[...] o desejo da beira-mar, que se eleva e 

se propaga entre 1750 e 1840” (CORBIN, 1989, p. 7). A Tela 1 ilustra as discussões travadas 

por Corbin e representa a visão do pintor impressionista Édouard Manet, de um instante de 

sua época, no século XIX, quando a Sociedade Europeia se voltava para a praia em busca do 

lazer ou com fins terapêuticos. 

 

Tela 1 – Quadro de Édouard Manet na praia em Boulogne/França, em 1869 

 

Fonte: Google imagens, 2012a. 

 

 

O autor irá chamar de “vilegiatura marítima” o usufruto de casas de temporadas na 

praia, que possibilita as práticas com fins terapêuticos e de ócio, afirmando ter esse tipo de 

usufruto suas raízes fincadas na prática do otium, embora com características opostas do ócio 

que se instalou com o advento da industrialização. Tal modalidade de prática remonta ao 

período que marca o final da República e ao dos dois primeiros séculos de Império Romano, 
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sendo seus propagadores os intelectuais e ricos homens romanos. A prática do otium, 

segundo Corbin, representa a “escolha do lazer”.  

Para falar da Vilegiatura Marítima, partimos da prática do otium como sua origem,  

 

O otium antigo, tal como se apresenta no espírito do homem das luzes, não é 

sinônimo de ociosidade; difere profundamente desse repouso imposto pela 
racionalização ulterior do tempo, que nós chamamos de férias. O primado do 

objetivo ético induz um otium, cum dignitate, vivido como modo de 

construção de si. [...] indica um lazer escolhido, reservado aos optimates que 
se afastam por algum tempo da demanda das magistraturas, um fragmento de 

vida privada que o indivíduo organiza à sua maneira, evitando o duplo 

perigo da preguiça e do tédio; espaço de distensão que possibilita o exercício 
da inteligência e, se for o caso, prepara a ação futura; tempo de retorno às 

fontes [...] (CORBIN, 1989, p. 267). 

 

O momento do otium configura-se antes da racionalização do tempo. Na perspectiva 

de Corbin, têm-se os modelos de lazer se redefinindo em cada época da história das 

sociedades, modelos estes que serão incorporados pelos novos hábitos, ao longo da história 

da Sociedade Ocidental, e por isto transformados.  

 

O otium implica a variedade: leitura, prazeres da coleção e da 
correspondência, tempo dedicado à contemplação, à conversação filosófica e 

ao passeio, são desfrutados alternadamente. O repouso ao ar livre é 

acompanhado às vezes de jogos pueris que a praia propõe: a pesca, a coleta 

de seixos ou conchas, a natação conjunto de práticas que a amizade e a 
hospitalidade reúnem num feixe (CORBIN, 1989, p. 267). 

 

 

Corbin trata a Vilegiatura Marítima como o resultado de hábitos e valores cumulativos 

de lazeres escolhidos na República e no Império Romano. No século XVIII, por meio do olhar 

dirigido pelas aristocracias europeias, elege-se a praia e o mar como um espaço ideal para a 

prática do lazer, norteando o usufruto da praia dentro de uma perspectiva dionisíaca, se 

afastando da ideologia do otium. A Vilegiatura Marítima, ao longo de sua trajetória, passa, 

por sua vez, a dar um cunho próprio a essa racionalização, impondo-lhe novos costumes e 

hábitos. 

Também historiador, o pesquisador Boyer (2008) vem corroborar com as pesquisas de 

Corbin, afirmando ser a Vilegiatura “um fenômeno de sociedade que apresenta uma grande 

espessura histórica” (BOYER, 2008, p. 11) – pode-se também dizer com grande espessura 

espacial, quando ele afirma que esse tipo de prática tem seus primórdios datados na 

Renascença Italiana, quando, durante o século XVI, foram construídas casas no campo e 

revitalizadas as dos antigos romanos, passando essas casas a terem um novo conteúdo, 
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afastando-se do otium e se aproximando do simbolismo criado por essa sociedade – a da 

ascensão social representada pela posse de exuberantes casas de temporadas e das práticas de 

lazer utilizadas, gerando, inclusive, moda.  

Conforme Pereira (2012, p. 34), “[...] a origem etimológica do termo ‘vilegiatura’ 

vem, segundo Ambrósio (2005), da forma italiana villeggiatura, denominação esta vinculada 

ao termo villa, que se refere à casa de lazer, de descanso, do ócio (otium)”. Um modelo 

familiar ou individual de usufruir das amenidades da natureza junto aos familiares e amigos, 

conforme Corbin (1989). 

Corbin afirma que a Vilegiatura Marítima vem gradativamente transformando-se no 

decorrer da história e se disseminando por toda a Europa, sendo absorvida por novas classes 

sociais, dentro de um movimento dialético de uma realidade inacabada, agregando hábitos 

antigos e novos.  

 

[...] É bem verdade que as práticas populares e pequeno-burguesas mais 

espontâneas não poderiam ser capazes de engendrar essa sociabilidade 
finamente codificada que caracteriza então a vilegiatura marítima. Com o 

passar das décadas, porém, a influência das injunções médicas, o desejo 

crescente de imitar os nobres, o melhoramento dos meios de transporte que 

facilitam a organização do lazer nas proximidades dos grandes aglomerados 
urbanos, concorrem para a aprendizagem e ampliação social das práticas que 

se vêm então diversamente reinterpretadas (CORBIN, 1989, p. 294). 

 
 

No século XVII, teremos a difusão da Vilegiatura Marítima na Europa, ampliando a 

sociedade vilegiaturista, que teve incorporadas a ela novas paisagens arquitetônicas diante da 

ascensão das cidades, e gerando novos comportamentos e práticas sociais. Entre os séculos 

XVIII-XIX, teremos a Burguesia, agora à frente das decisões econômicas e políticas, 

participando e usufruindo da prática da Vilegiatura, isto é, atingindo cada vez mais novos 

estratos sociais e se modelando aos novos hábitos de uma sociedade industrializada. É nesse 

momento que se têm as estações modernas conferindo uma nova face à Vilegiatura Marítima,  

 
[...] as estações marítimas [...] possuem estabelecimentos de banhos, 

livrarias-salas de leitura; as mais humildes dispõem de bibliotecas 

circulantes. Cada spa propõe uma variedade de passeios a pé e excursões. O 

banhista pode visitar ruínas célticas ou apreciar panoramas. À beira do mar 
acrescentam-se o passeio de barco e sobretudo o iatismo, cuja moda se 

desenvolve paralelamente à das estações marítimas. O baile, as salas de 

conversação e de jogos permitem passar agradáveis noitadas, [...] O encontro 
dos inválidos e de seus médicos, a reunião de escritores, artistas e 

personalidades da moda, enriquecem, com o passar dos anos, o ritual da 

vilegiatura (CORBIN, 1989, p. 271). 
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Como ilustração para a citação de Corbin, trazemos um quadro do pintor 

impressionista francês Claude Monet, do ano de 1870 (Tela 2), inspirado por uma de suas 

viagens ao norte da França, na cidade litorânea de Trouville. Conforme Monet (2011), 

Trouville é uma cidade habitada principalmente no verão. Seus quadros que retratam bem 

essa época, inclusive vivida por ele e sua família, trazem uma orla marítima bastante 

frequentada por pessoas de classes abastadas e em busca de diversão, com longas estadas em 

casas de temporadas como também em grandes albergues e luxuosos hotéis, como o das 

Rochas Negras, em balneários e casas de jogos. 

 

Tela 2 – Quadro do pintor Claude Monet em 1870 da cidade de Trouville ao 

norte da França  

 

Fonte: Google imagens, 2012b. 

 

 

Segundo Corbin (1989), os avanços da ciência com a Oceanografia promovendo o 

conhecimento da navegação, somando-se à teologia natural – que “opera com sucesso a 

dissolução das imagens repulsivas inicialmente evocadas” (p. 37), afastando, assim, o mito do 

mar tenebroso –, juntamente com os escritores, poetas do Barroco, que exaltam a atmosfera 

litorânea, passam a dirigir o olhar da sociedade nobre, para quem “Um lugar banal, por 

minúsculo que seja, retém a atenção, contanto que se ache enobrecido pelo olhar de um 

Antigo” (p. 58). Os agentes da construção de um novo olhar, isto é, de um olhar dirigido para 

o Litoral, estão entre os da Nobreza, dos poetas/escritores e dos médicos, que contribuem para 

disseminar as novas práticas marítimas por toda a Europa. 
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Ocorrem mudanças no Continente Europeu com o advento da indústria, quando a 

Nobreza perde seu espaço para a Burguesia, que passa a representar uma nova classe social no 

comando da cidade, agora industrial. A população do campo passa a ser atraída por esse novo 

tempo, tornando o homem do campo um operário. A industrialização busca novas matérias-

primas e novos mercados, aproximando povos, com novas rotas, e criando outros meios de 

transporte, como o trem e o barco a vapor. Este quadro de uma Europa moderna, entre o 

século XVIII-XIX, reafirma aquilo para o qual aponta Corbin, com relação ao desejo da 

Burguesia de imitar os nobres – o que termina por promover reinterpretações da prática da 

Vilegiatura Marítima, não mais exclusiva dos nobres, transformando-se em uma prática mais 

popular.  

Segundo Dumazedier (2004, p. 25), “A necessidade de lazer cresce com a urbanização 

e a industrialização”. A função do espaço do lazer e sua difusão é justificada pelo processo 

produtivo capitalista, isto é, pode ter a função de descanso – para combater a fadiga do 

trabalho –, a função de divertimento, de recreação e de entretenimento –, para combater o 

tédio do cotidiano, produzido pelas normas e regras da sociedade urbana. Para este autor, 

relacionar lazer com urbanização é uma necessidade de efetivação do ciclo do capital, 

trazendo-nos Lefebvre (apud, DUMAZADIER, 2004, p. 25) para elucidar essa relação: 

 
Os lugares dos lazeres, assim como as cidades novas, são dissociados da 

produção, a ponto dos espaços de lazeres parecerem independentes do 

trabalho e ‘livres’. [...] Tais lugares, aos quais se procura dar um ar de 
liberdade e de festa, que se povoa de signos que não têm a produção e o 

trabalho por significados, encontram-se precisamente ligados ao trabalho 

produtivo. É um típico exemplo do espaço ao mesmo tempo deslocado e 
unificado. São precisamente lugares nos quais se reproduzem as relações 

pura e simples da força de trabalho (DUMAZADIER, 2004, p. 25). 
 

 

O sistema capitalista, com a racionalização do tempo – separando o tempo de trabalho 

e o tempo livre para o lazer –, reproduz a força de trabalho, com a restauração do corpo e da 

alma do trabalhador, tão necessária para o modo de produção capitalista. 

Para nos ajudar na compreensão desse quadro de trabalho e lazer experienciado na 

Europa e com reflexo no Brasil, em busca de apreender como se deu a incorporação da prática 

da Vilegiatura Marítima pela Sociedade Brasileira, apoiamo-nos em Dantas (2009), em seu 

trabalho “Maritimidade nos trópicos: por uma geografia do litoral”. 

O tema tratado por este autor – maritimidade nos trópicos e mais precisamente no 

nordeste do Brasil, em Fortaleza – é abordado dentro da perspectiva de aproximar as práticas 

marítimas dos trópicos das práticas marítimas modernas do Ocidente, utilizando Corbin 
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(1989) e seus esquemas conceituais ocidentais, para apreendermos como se deu a valorização 

do Litoral Brasileiro.  

Para tanto, Dantas (2009) se debruça sobre os estudos desenvolvidos no Brasil que 

também relacionam práticas socioespaciais desenvolvidas na Europa, realizando um paralelo 

com as desenvolvidas no Brasil, mas sempre ressaltando que as diversidades encontradas, 

tanto na costa da Europa quanto na do Brasil, são fundamentais para uma apreensão de que 

não houve uma pura transferência de hábitos, porque é fato que temos um quadro diferenciado 

natural e humano, onde é revelado que tais práticas foram absorvidas ou não, codificadas e 

recodificadas, conforme as culturas, ao longo de nossa faixa litorânea continental.  

Segundo Dantas (2009), Linhares (1992) traz a análise da valorização das zonas de 

praia em Fortaleza, apontando para o fato de que o início da valorização da praia iniciou-se na 

Europa, chegando posteriormente à América Latina. Afirma que este autor em seu trabalho 

consegue evidenciar que a Civilização Europeia é o espelho para a Sociedade Colonial 

Brasileira. E traz os agentes elegidos por Corbin para o processo de valoração do Litoral: os 

escritores, representados por José de Alencar, e a Nobreza, representada pelo Imperador D. 

Pedro II, que introduziu o banho de mar como tratamento terapêutico. 

Apresentando um panorama dos primeiros passos da prática da Vilegiatura Marítima 

no Brasil, com a materialização de casas de temporadas também nomeadas de “segunda 

residência” ou ainda de “residências secundárias”, Silva (2010), em seus estudos, aponta para 

a chegada da segunda residência nas praias de Areia Preta, do Meio e da Redinha, nas décadas 

de 1930. E Dantas (2009) destaca autores que tratam do tema, tais como Claval (2004), que 

realiza estudos da prática no Rio de Janeiro com a construção da via litorânea de Copacabana 

em 1904, quando esse espaço é tomado por residências secundárias, e em Recife na década de 

1950; Dantas (2004), que revela Fortaleza na década de 1930, com a incorporação da Praia de 

Iracema pelo veraneio; Mello e Vogel (2004), que por sua vez apresentam a cidade de Maricá 

no Rio de Janeiro e o estudo de sua ocupação por residências secundárias nas décadas de 1975 

a 1995; e Seabra (1979), que apresenta a praia de Santos com processos engendrados a partir 

da demanda por espaços litorâneos na cidade de São Paulo.  

Os processos que engendram o movimento da Sociedade Brasileira para a faixa 

litorânea se devem principalmente aos antecedentes vínculos comerciais com a Europa, 

quando a Colônia se abre para esta por meio de seus portos. A sociedade abastada brasileira, 

com as relações comerciais e as trocas de produtos, passa a ver esse Continente como a 

representação da cultura ideal, importando assim hábitos e costumes.  
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Conforme Dantas (2009) é importante analisar que as influências vindas, para o Brasil, 

da Europa e posteriormente dos Estados Unidos, com o modelo do banho de sol, praticado nas 

praias da Califórnia, necessitam de um olhar cauteloso diante da diversidade e complexidade 

da maritimidade praticada no espaço litorâneo do Brasil – o que irá criar práticas 

socioespacias diferenciadas, no que diz respeito ao ócio e ao lazer. A cultura, isto é, as 

singularidades presentes ao longo do Litoral Brasileiro, absorvendo hábitos e costumes 

externos, é que redefine as práticas marítimas modernas,  

 

Esta diferenciação resulta diretamente da possibilidade de os indivíduos 
poderem recusar ou criar dificuldades na incorporação de certas inovações. 

Aproxima-se, portanto, da pista metodológica desenvolvida por Claval (1995), 

que concebe as culturas como realidades dinâmicas, em constante mutação 

conforme influência do meio no qual se insere (DANTAS, 2009, p. 31).  
 

 

O olhar dirigido para a praia é reflexo das necessidades de uma elite que, tendo acesso 

às informações do exterior e estabelecendo vínculos, passa a ver esse espaço como um lugar 

atrativo para curar os males do corpo e da alma e, futuramente, para o ócio e o lazer. É nesse 

movimento de transformações que teremos os hábitos da prática da Vilegiatura Marítima 

moderna alcançando o Litoral Brasileiro. 

“O morar na praia, permanentemente ou ocasionalmente, torna-se moda, e implica o 

redimensionamento das cidades litorâneas, cujo arcabouço estrutural voltava-se para o interior 

e ignorava as zonas de praia” (DANTAS; PEREIRA, 2010, p. 71). A prática marítima 

moderna aqui em tela – a Vilegiatura Marítima – consiste 

 

[...] em deslocamento com o objetivo de estabelecer-se (fixar-se) em espaço 
privilegiado para seu exercício (zonas de praia). Incrementa-se, nesses termos, 

lógica dispare da preexistente, na qual esses sujeitos estabeleciam-se no sertão 

e nas serras, com suas famosas chácaras e sítios. O objeto de desejo desse 
novo vilegiaturista é a obtenção da segunda residência, construída nas praias 

das capitais nordestinas (DANTAS; PEREIRA, 2010, p. 73). 

 

 

Antes do desejo pelo mar, o homem tinha o agreste, serra e o sertão como objeto de 

desejo. Era nesses domínios que se localizava a origem da produção que animava a economia 

da cidade e do porto. O recorte espacial da pesquisa – Tibau – se insere entre as capitais Natal 

e Fortaleza, que a influenciavam e influenciam sobremaneira. Ambas as capitais, até as duas 

três primeiras décadas do século XX, possuem fortes ligações com o agreste e o sertão, sendo 

a ligação dessas sociedades da cidade com o Litoral até então restrita à relação portuária, para 

escoamento das mercadorias e segurança. A necessidade de ir ao interior, para a prática da 
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Vilegiatura, tinha como objetivo resgatar as origens e o convívio com familiares que lá 

ficaram, e/ou para descanso, o que justificava a propriedade de uma segunda residência, além 

da primeira na cidade. 

Na capital de Natal, a elite constituída por funcionários públicos, políticos e 

fazendeiros, detentora de capital excedente para construção e manutenção de uma segunda 

residência, possuía tais residências em sítios, chácaras e fazendas localizados nos bairros das 

Quintas, do Barro Vermelho e da Cidade Nova – nos arredores do sítio urbano (Ribeira, 

Cidade Alta e Alecrim). 

Assim, o desejo de se obter uma casa de temporada ou segunda residência – aquela 

para passar férias com a família – era latente para o desfrute do convívio com a terra, com o 

rural e com toda a sua carga identitária de lembranças vividas ou sonhadas. Essa sociedade 

detentora da segunda residência era caracterizada por uma classe abastada com recursos 

excedentes, fundamentais para a construção e manutenção dessa modalidade de domicílio, 

como também para o deslocamento até este. A característica desse vilegiaturista como um 

agente social, integrante de uma classe abastada, era uma realidade dos primórdios dessa 

prática - o que significa dizer que a prática da Vilegiatura Marítima atingia uma restrita 

parcela da Sociedade: aquela que possuía recursos para investir em seu tempo do ócio. 

A modificação da lógica de valorização social dos espaços, passando do sertão e da 

serra para o mar, gera novas práticas socioespaciais e consequentemente novas formas 

espaciais. À medida que tais práticas se expandem, provocam profundas mudanças na 

paisagem litorânea, sobretudo com a construção de segundas residências, sendo este tipo de 

assentamento o ícone da materialização da prática da Vilegiatura Marítima, territorializando o 

lugar dos antigos vilarejos de pescadores e agricultores.  

 

Desde suas origens, a vilegiatura é incapaz de conviver longamente com 
práticas marítimas de outra natureza. Onde ela se instala gera conflitos. Os 

pobres tendem a ser expulsos, relegados a espaços menos valorizados, longe 

da praia e dos seus instrumentos de trabalho (sitos nos portos de jangada). 
(DANTAS; PEREIRA, 2010, p. 73). 

 

 

Analisar as práticas socioespaciais e consequentemente as diferenças socioespaciais 

produzidas ao longo do Litoral Nordestino, dentro da perspectiva da Vilegiatura Marítima, 

torna-se relevante, conforme aponta Pereira (2012, p. 16), quando “[...] a estadia temporária 

às margens do oceano possibilitou (e possibilita) o desfrute e a realização de todas as demais 

práticas marítimas modernas (caminhadas, esportes náuticos, banhos de sol, banhos de mar)”. 

Esta perspectiva tira a conotação simples dada há muito tempo para os rebatimentos da prática 
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do veraneio no espaço, pois estes engendram processos e formas particulares para os diversos 

lazeres, produzindo a urbanização dentro dessa lógica.  

Segundo Cruz (2001), a lógica do lazer, criada pelas necessidades da Sociedade 

Capitalista, orienta a organização dos espaços para o consumo, passando o espaço geográfico a 

ser o principal objeto de consumo. O espaço produzido dentro da lógica dos lazeres precisa ser 

apreendido dentro do movimento da produção do capital, que, conforme Cruz (2001), com a 

criação do tempo livre, faz-se relevante para a prática do lazer, pois esta é capturada pelo modo 

de produção capitalista, que vê nessa modalidade de tempo a possibilidade de se criarem novas 

formas de (re)produção do capital com os “espaços dos lazeres”, citados por (LEFEBVRE apud 

DUMAZADIER, 2004, p. 25) em suas análises da alienação do trabalhador – o que significa 

apropriação: além do tempo de trabalho, do tempo livre ou social do trabalhador, “A 

industrialização, nas condições sociais em que atualmente se realiza, tende, por meio da redução 

da jornada de trabalho, a aumentar o ‘tempo liberado’, mas também a introduzir neste certo 

número de coerções” (FRIEDMANN apud CRUZ, 2001, p. 38). 

Camargo (1992) diz ser a prática do lazer uma escolha pessoal que objetiva o prazer e 

a liberdade, contrapondo-se às obrigações da vida cotidiana. Mesmo considerando que a 

escolha pessoal define que tipo de lazer será realizado no tempo de ócio, não se pode ignorar 

que este está sendo dirigido por um modo de vida ditado pela ordem global, que gera uma 

sociedade de consumo permeada de mercadorias em seu cotidiano, passando assim o tempo 

do ócio, que representa uma parte do tempo direcionada para o lazer, a meditação, o estudo e 

o trabalho, a ser capturado por essa sociedade do consumo dirigido. 

A expansão do fenômeno – da vilegiatura marítima - vem implicando na criação de 

novos fixos e fluxos e desencadeando urbanização ao longo da Costa Brasileira que se 

expressa pela construção da segunda residência e principalmente das vias estruturantes 

(rodovias federais e estaduais), que promovem a integração e a fluidez do espaço, 

constituindo-se assim uma rede a partir da Vilegiatura Marítima.  

Conforme Santos (1997, p. 78), falar em rede é falar de fixos e fluxos: “Os fixos 

produzem massa, e o que coloca a massa em movimento é o poder econômico, político ou 

social, poder que por isso é maior ou menor segundo as firmas, as instituições e os homens em 

ação”. Como veremos no capítulo a seguir, para apreendermos a expansão do fenômeno da 

Vilegiatura Marítima em Tibau, teremos que fazer, à luz das práticas sociais que se 

estabelecem a partir de Mossoró, Capital Regional de extrema relevância para economia do 

estado do Rio Grande do Norte. 
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2 A PRÁTICA DA VILEGIATURA MARÍTIMA EM TIBAU: UMA 

RETROSPECTIVA HISTÓRICA 

 

[...] O mar forma ilhas, fantasias. Olhando o mar 

você sonha. O mar nos dá sortilégios e caminhos 
que desconhecemos. 

 Caldas (2011, p. 7). 

 

 

2.1 Formação Histórico-Geográfica  

 

O que provocou as primeiras representações cartográficas de Tibau nos mapas dos 

colonizadores espanhóis, holandeses e portugueses foi sua geomorfologia expressiva. “O 

Litoral Mossoroense foi registrado nos mais antigos mapas do Brasil Colonial. No 

planisférico de L Cosa (outubro de 1500) é possível ser o morro de Tibau e elevações 

subsequentes ao poente os montes arenosos citados em sua confrontação” (CASCUDO, 1996, 

p. 15). Segundo Cascudo, este foi o registro de espanhóis em solo norte-rio-grandense.  

Já o registro dos holandeses foi datado de 1641, por ocasião da dominação destes, 

quando o navegador holandês Gideon Morris de Jorge avistou no Litoral Mossoroense vastas 

áreas com forte concentração de sal. Na região entre o que hoje é conhecido como os 

municípios de Areia Branca e Grossos, haviam salinas naturais no rio Iwipanim (hoje, rio 

Mossoró). Segundo Souza (1995), para os exploradores holandeses, os ícones de localização 

dessas salinas registrados em documentos cartográficos foram as falésias de Areia Branca, 

localizadas no povoado de Ponta do Mel e as de Tibau. É tanto que, nessa região, os referidos 

exploradores construíram um forte na ribeira do rio Mossoró, para a proteção do território 

cobiçado pela riqueza do sal, o qual passou a ser devidamente explorado pelos dominadores . 

Um outro registro da presença marcante de Tibau pela exuberância de sua natureza 

deu-se em cartas cartográficas do ano de 1708, por ocasião da retomada do território pelos 

portugueses, quando Gonçalo da Costa Faleiro recebeu do Capitão-mor do RN Sebastião 

Nunes Colores uma sesmaria a partir do “morro de Tibau”, adentrando o continente. 

No século XVII, a região que hoje compreende os municípios de Areia Branca, 

Grossos e Tibau era cenário de um constante conflito entre os seus habitantes, que consistiam 

dos índios tapuias da nação tarairiús, conhecidos pelo seu espírito guerreiro e nômade, dos 

colonos abastados e dos soldados que ali se fixaram após a expulsão dos holandeses, com 

promessas da Coroa Lusitana de obtenção de terras. A iniciativa desta em distribuir terras com 

vistas a promover a ocupação da área para o desenvolvimento de atividades econômicas 
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alternativas teve como objetivo atender às necessidades da faixa litorânea oriental, que 

explorava a cana de açúcar, o que gerou fortes conflitos entre índios e colonos.  

A interiorização da colonização, respaldada na atividade econômica da agropecuária, 

nas ribeiras dos rios Açu e Mossoró, possuía condições ideais para a promoção da exploração 

e expansão da agricultura, da pecuária e da pesca. 

 
[...] em áreas não propícias à produção açucareira, devido ao clima semi-

árido e à qualidade do solo, como no caso de grande parte das terras da 

capitania do Rio Grande, mesmo nas várzeas dos rios, a solução para a 
ocupação colonial foi o estabelecimento de atividades econômicas 

alternativas, como a produção de alimentos agrícolas, a pesca e a pecuária, 

destinadas ao abastecimento dos mercados coloniais próximo, isto é, o litoral 

açucareiro (LOPES, 2003, p. 129).  
 

 

A pecuária, responsável pela ocupação do sertão, foi amplamente difundida pelos 

holandeses e, posteriormente, pelos portugueses, após a retirada daqueles do Rio Grande do 

Norte. Essa atividade econômica foi responsável tanto pela “interiorização na distribuição de 

terras, como no restante do nordeste colonial” (LOPES, 2003, p. 129), sendo o período entre 

1670 e 1690 caracterizado por essa forte ocupação territorial no Nordeste. 

 
[...] Com Geraldo de Suni [Capitão–mor entre 1679 e 1681] avançam as 

sesmarias [...] Aos Nogueira Ferreira doou terras na Ribeira do Apodi. Seu 

sucessor, Antônio da Silva Barbosa (1681-1682), concedeu sesmarias na 
Ribeira do Açu, partindo do riacho paraibu nas cabeceiras do Piató, 

atingindo o rio Xoró, Xororó, Mossoró e raia do Jaguaribe, em data de 24 de 

dezembro de 1681. Os beneficiados, Estevão Velho de Moura, José Peixoto 

Viegas, Manuel da Silva Vieira e Antônio de Albuquerque Câmara, foram os 
iniciadores da fixação demográfica nessa zona (LOPES, 2003, p. 134). 

 

 

Um dos primeiros habitantes do litoral do Oeste Potiguar foi o sargento-mor Antônio de 

Souza Machado, fundador de Mossoró no ano de 1750. Os relatos de povoamento da foz do rio 

Mossoró, e indo além de Tibau, com rota de comercialização de produtos agropastoris, 

consolidando-se até Aracati/CE, estão datados a partir de 1750, “[...] provando isto com os 

assentos de batizados lavrados pelos padres do Apodi, que cravam a ribeira do Mossoró, indo 

além do Morro do Tibau” (SOUZA, 1995, p. 265).  

Corroborando com a análise de ocupação da área de influência do rio Mossoró, Gurgel 

(2002, p. 41) afirma que, nesse período, “[...] Havia ainda outros núcleos habitacionais [...] 

como [...] Barra e Tibau [...]”. Tal ocupação foi se dando de forma lenta e paulatina, devido às 

dificuldades geradas em função das secas que assolavam a referida região. 
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A partir das margens do rio Apodi-Mossoró, foram gestadas territorialidades, com 

base nas atividades da extração do sal e da agropecuária norteadas pela cidade de Mossoró. 

Faz-se necessário apreender a linha cronológica do tempo da formação do território de 

Mossoró – quando “povoado” (1772), “vila” (1852) e, finalmente, “cidade” (1870) –, para se 

poder analisar a articulação da vida econômica e política na ribeira do rio Mossoró e 

adjacências, que promoveu a ocupação e expansão do seu domínio territorial. 

A partir do ano de 1868, deu-se início à vida comercial de Mossoró, com a chegada da 

casa comercial de João Ulrich Graf. Transformada num verdadeiro empório, a intensificação 

da atividade do comércio resultou, logo depois – no ano de 1870 –, na elevação da vila a 

cidade. Conforme Rocha (2005, p. 29), “A partir de então, a economia desse núcleo urbano 

deixou de ser essencialmente agro-pastoril para tornar-se um empório comercial, o lugar da 

comercialização, da troca e do abastecimento entre o sertão e o litoral”.  

Com o crescimento de Mossoró, dar-se-á, para a ribeira do rio Mossoró, o deslocamento 

de empórios até próximo à sua foz, para atender às necessidades de escoamento de mercadorias 

por cabotagem, o que terminou por gerar a necessidade da fixação de uma população.  

 

Ao começo do século XVIII, a Ribeira de Mossoró, totalmente pacificada 
[...] começou a ser ocupada [...] iniciaram a indústria pastoril de toda espécie 

de gado vacum, cavalar, suíno, ovelhum, cabrum, etc.[...] existiram muitas 

fazendas de gado às margens dos Rios Mossoró e Upanema[...] (SOUZA, 

1995, p. 9). 
 

 

Nesse cenário, a pecuária destacou-se fortemente, estando também inserida como 

atividade que veio fixar o homem, com os campos de criação de gado e oficinas de carne, que 

eram salgadas e enviadas para a Bahia e Pernambuco, conforme Souza (1995, p. 11), “[...] o 

sargento Mór Antônio de Souza Machado, proprietário da fazenda ‘Santa Luzia’ [...] 

invernava todos os anos naquela fazenda e no fim rebanhava os gados da mesma para fazer 

carneação um pouco abaixo de Grossos na ‘Ilha das Oficinas’”.  

Cascudo (1996) traz o relato da incursão do inglês Henry Koster como um depoimento 

sociológico e etnográfico da região de influência de Mossoró, quando este realizou sua 

viagem de Recife ao Ceará no ano de 1810. Extraímos fragmentos dessa jornada como uma 

das primeiras descrições da vida nas adjacências do rio Mossoró, com o objetivo de destacar o 

recorte espacial da pesquisa – o povoado de Tibau, um território habitado por fazendas de 

gado –, e o pescado secando ao vento no percurso das margens do rio Mossoró em direção ao 

rio Jaguaribe no Ceará. 
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À volta do meio dia passamos perto de uma choupana onde residia o 

vaqueiro de uma fazenda e imediatamente deparámos o monte de areia 

chamado Tibau, junto do qual se vê o mar. A nascente dágua, perto da 
cabana, estava exgotada mas existia outra, além do monte, dando ainda uma 

pequena provisão. Paramos para descansar o meio dia numa choça, erguida 

no alto da duna pelos moradores da fazenda, e servindo para preparar o 

pescado. Tinham-na construído bem no cimo, por estar completamente 
exposta ao vento. [...] Era assim o Mossoró de 1810, [...] os rebanhos eram 

rondados pelas onças e a sêca dominava exogotando as nascentes. O 

mossoroense reagia, matando as féras a tiro e a faca, ajudado pelo cão fiel, 
defendendo o gado, pescando nas praias, secando o peixe na casinha de 

palha no alto do tibau (CASCUDO, 1996, p. 39-40). 

 

 

A espacialidade, conforme aponta Santos (1997, p. 73-74), representava “[...] um 

momento das relações sociais geografizadas, o momento da incidência da sociedade sobre um 

determinado arranjo espacial”, captada por este viajante, quando descreve o povoado de Tibau 

então sob domínio de Mossoró, constituído de fazendas de gado, ao longo do litoral, com 

água doce aflorando na praia, com casas dos moradores das fazendas construídas no alto da 

falésia e com a pesca como atividade de sobrevivência convivendo harmoniosamente com a 

agropecuária – aliás, a salga da carne do peixe e do gado faziam parte da cultura alimentar 

dessa região.  

O objetivo do inglês Henry Koster era chegar no Ceará, através da rota utilizada onde 

aconteciam as transações comerciais da porção setentrional potiguar, integrando o estado do 

Rio Grande do Norte ao do Ceará, por meio de uma dinâmica social e econômica entre os rios 

Apodi-Mossoró e Jaguaribe, o que nos leva a concluir que Tibau teve sua origem gestada no 

território de Mossoró dentro de uma dinâmica social, política e econômica concebida pela 

Coroa Portuguesa, em busca de novas atividades econômicas que pudessem atender às 

necessidades do litoral canavieiro. Foi criada assim uma dinâmica no sertão que extrapola o 

território do Rio Grande do Norte, avançando para a Paraíba e o Ceará, de modo a promover a 

interiorização da conquista do território. 

O crescimento da faixa litorânea em foco, às margens da foz do rio Apodi-Mossoró, que 

compreende Areia Branca, Grossos e Tibau, sob o domínio territorial de Mossoró, trará o 

desenvolvimento do comércio e do transporte, com o consequente aumento do fluxo de 

recursos, produtos e pessoas, promovendo assim a fragmentação do território, com a 

emancipação política e administrativa de Areia Branca, em 1920, que passa a se constituir de 

três distritos, sendo eles o de Areia Branca, sede municipal, e os das vilas de Grossos e Tibau, 

“com sedes nas localidades dos mesmos nomes e administradas por sub prefeitos” (SOUZA, 

1995, p. 272).  
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No ano de 1953, dar-se-á a emancipação política e administrativa de Grossos, 

passando esse novo município a ter o domínio territorial do distrito de Tibau, assim 

permanecendo até o ano de 1995, quando se deu a emancipação política deste. O Mapa 2 

representa o domínio territorial de Mossoró do século XIX e sua fragmentação política e 

administrativa iniciada no século XX.  
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Ressaltamos que é dentro desse contexto social, cultural, político e econômico aqui 

apresentado, o qual abrange os municípios hierarquicamente citados como Mossoró, Areia 

Branca e Grossos, que se pode vir a apreender a formação territorial desses municípios e 

também, principalmente, alcançar o objeto da presente análise: Tibau. Os processos histórico-

geográficos que contribuíram para a formação dos territórios apresentados conforme o Mapa 

2 deixam claro que Tibau surge com o processo de interiorização da colonização a partir de 

atividades econômicas que pudessem dar suporte à atividade da monocultura canavieira no 

Litoral Oriental.  

Na Contemporaneidade, vivencia-se amplamente essa integração, por meio de práticas 

socioespaciais herdadas do Período Colonial e, principalmente, somando-se e sobrepondo-se a 

estas, por meio das novas práticas socioespaciais advindas com a Revolução Industrial e com 

o Sistema Capitalista de Produção, que se disseminou no território em foco gestado na escala 

regional, nacional e internacional. 

Tal contextualização histórica geográfica nos ajuda na compreensão de que tipo de 

organização espacial havia em Tibau por ocasião da chegada dos primeiros vilegiaturistas 

mossoroenses, quando estes passam a usufruir do espaço em foco, agora com nova 

possibilidade de uso e ocupação – para a prática do ócio e do lazer – representando em um 

primeiro momento uma ocupação de caráter espontâneo. 

 

2.2 A Prática da Vilegiatura Marítima: Os Pioneiros Vilegiaturistas de Tibau  

 

A praia de Tibau vem atender às necessidades, da classe abastada e moderna, 

primeiramente de Mossoró, que, tendo acesso às informações do exterior, da Capital 

Federal/RJ e de áreas vizinhas, como as cidades portuárias de Natal e Fortaleza, sofre 

influências e passa a influenciar novas práticas sociais, quando opta por usufruir da praia, 

vendo-a como um lugar atrativo.  

A prática da Vilegiatura Marítima em Mossoró é iniciada no final do século XIX. Os 

relatos encontrados em reportagens no jornal “O Mossoroense” (ROSADO; FELIPE, 1995), 

apresentam uma sociedade do lazer lançando moda e tornando-se célebre e diferenciada por 

sua modernidade em valorizar a praia para a prática do ócio e do lazer. 

A modernidade da classe abastada de Mossoró é aqui apresentada pelos primeiros 

vilegiaturistas ilustres de Tibau vindos de Mossoró, como o médico e humanista que lhe deu 

projeção, o Dr. Francisco Pinheiro de Almeida Castro, que a divulgava para fins terapêuticos, 

como também levava familiares e amigos para ali passarem temporadas de férias. A 
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prescrição médica do Dr. Castro é reflexo tanto das teorias de Lavoisier, que, segundo Dantas 

(2009), defendiam a ida à praia como benéfica para a saúde – respirar um ar mais puro do 

litoral – como do aconselhamento dos cientistas germânicos, que reconheciam os benefícios 

do banho de mar – em 1874 foi construída a primeira das grandes estações balneárias da 

Alemanhã, segundo Corbin (1989).  

Por aconselhamento de seu médico, o Dr. Castro, o poeta Henrique Castriciano, 

grande expoente da cultura potiguar, desloca-se para o litoral, no ano de 1896, para cuidar da 

saúde, passando assim uma longa temporada na vila de Tibau. Castriciano passa a contar em 

versos e prosas o prazer que era estar gozando da atmosfera litorânea e convivendo com a 

hospitalidade da vila de pescadores, exaltando e divulgando o contato com a praia e o mar. 

 

Henrique Castriciano desce para Mossoró, ouvir o doutor Castro, o oráculo 
na clínica da região. O médico aconselha-o a fazer uma temporada de praia. 

Fixa-se no Tibau, olhando o mar, coqueiros, praieiras, pescadores de 

jangadas, velhas fazendo rendas. Escreve muitos versos (ROSADO; 
FELIPE, 1995, p. 65). 

  
 

E segundo Câmara Cascudo (apud ROSADO; FELIPE, 1995, p. 67): 

 
Quando Henrique estava no Tibau, (1896) passeava uma tarde pela praia e 

avistou um pescador ocupado em esfuracar o dedo com uma faca de ponta. 

Contava-me rindo, que o homem dissera: estou aqui vendo se tiro este 
poeta. O ‘poeta’ era o bicho-de-pé. 

 

 

O deslocamento para esse destino também se dava com vistas ao gozo do lazer. 

Podemos citar o caso do sr. Jerônimo Rosado, o farmacêutico, que levava todo ano sua 

família para passar temporadas na praia, deslocando-se até dois dias em carro-de-boi, com 

parada em Gangorra, para seguir viagem no dia seguinte até a vila de Tibau. A temporada 

extensa da família Rosado nesse território praiano justificava a vinda de uma professora, a fim 

de lecionar para as crianças que se encontravam no grupo familiar. A Fotografia 1 representa 

o registro das casas à beira-mar construídas por vilegiaturistas, na década de 1940.  
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Fotografia 1 – Registro das primeiras casas de temporada em Tibau na década 

de 1940 

 

Fonte: Museu Histórico “Lauro Escócia”. 

 

Havia em Tibau um ambiente com vocação para o prazer devido às suas belezas 

naturais e ao clima ameno, mas também um ambiente criado e provocado pela rotina dos 

vilegiaturistas dessa praia, que, segundo Rosado e Felipe (1995, p. 46), em pesquisa no Jornal 

“O Mossoroense” de 1918, foi relatada em versos: “[...] Por lá tudo é divertido. Alegria, dança 

e moda. Boa palestra na roda, que haja sol ou luar, [...]”.  

Foram nas décadas de 1918 a 1922 que o fenômeno da Vilegiatura vira moda e cria o 

deslocamento de Mossoró para Tibau, materializando-se com a construção segunda 

residência, encravadas nas falésias de Tibau, mudando assim a lógica do morar afastados (de 

costas) da faixa litorânea, como assim faziam os pescadores nessa localidade. Em tal época, já 

contávamos com aproximadamente 27 famílias com casas para vilegiaturar, antes da década 

de 1930 – talvez este número seja bem maior, visto que haviam famílias que possuíam mais 

de uma residência para passar temporadas. 

No ano de 1922, verificado em matéria jornalística do “O Nordeste” n.
 
184 de 24-11-

1922, houve uma forte mobilização de vilegiaturistas de Mossoró para arrecadar fundos e 

material de construção para o erguimento de uma capela na vila de Tibau, conforme Rosado e 

Felipe (1995, p. 85), “Domingo, 5 de fluente, foi lançada a bênção de fundação do oratório, 

com a solenidade possível, naquela praia balneária, onde muitos famílias desta cidade 

veraneavam, fazendo estação de águas”. 

A Tabela 2 apresenta as famílias pioneiras vilegiaturistas de Tibau, vindas de 

Mossoró, gerando uma dinâmica de um regular deslocamento sazonal de uma população, 

estabelecendo assim um forte vínculo territorial. 
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Tabela 2 – Famílias Pioneiras da Vilegiatura Marítima em Tibau 

Família Ano 

Dr. Francisco de Almeida Castro 1895 

Farmacêutico Jerônimo Rosado 1895 

Coronel Miguel Faustino Monte 1908 
Comerciante Major Mingas  1908 

Total de Residências 04 residências 

 

Família Ano 

Antônio Florêncio de Almeida 1918 

Delfino Freire (o famoso chalé de madeira) 1918 

José Alvares Tavares 1918 
Pescador/Pedro Fonseca(Pedro de Aninha) 1918 

Pescador/Manoel de Jesus(nos fundos da casa 

da viúva do coronel Saboinha) 

1918 

Pescador/Jeremias(casa situada na subida 
principal do morro) 

1918 

Negociante/Mundoquinha(02 residências) 1918 

Pedro Regalado 1918 
Pedro Campos 1918 

Chico Conrrado 1918 

Total de Residências 10 residências 

 

Família Ano 

Monte Rocha(02 residências) 1922 

Victor Pessoa 1922 

Raimundo Juvino 1922 

Sabóia Filho 1922 
José Alves 1922 

Francisco Marcelino 1922 

Horácio Noronha 1922 
Epaminondas Carvalho 1922 

José Cordeiro 1922 

Raimundo Leão 1922 
Francisco Ricarte 1922 

João F. Leite 1922 

Francisco Xavier 1922 

Total de Residências 13 residências 
  Fonte: Rosado e Felipe (1995).   

  Org.: Joane Luíza Dantas Batista (2012). 

 

 
 

Uma população que vinha de Mossoró em busca da prática terapêutica, do descanso, 

do banho de mar e de caminhadas até as dunas e falésias, com o propósito de contemplar o 

pôr-do-sol e também de acompanhar o arrastão de redes de pesca à beira-mar. Em momentos 

festivos, havia bailes, com banda de música vinda de Mossoró. Como fato curioso cita-se o 

ano de 1918, data da divulgação da revista ilustrada “Tibáupolis”, confeccionada por 

vilegiaturistas e divulgada em rodas de leituras e cantorias, noticiando o cotidiano em Tibau 
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em temporada de vilegiatura – o que mostra a organização da praia de Tibau por uma 

sociedade abastada em busca do lazer. 

 
Em 1908, outubro viagem do Dr. Castro com a família. Em 1911, 3 de 

junho, Tércio Rosado regressava do Tibau. Em 1915, o comércio de 

Mossoró registra que os professores Eliseu e Celina Viana regressavam de 
férias. O mossoroense em 1917 nos fala de uma excursão de automóvel que 

nos parece ter sido a primeira (ROSADO; FELIPE, 1995, p. 45).  

 

 

Segundo Dantas (2009, p. 17), referindo-se à valorização social da praia, “grosso 

modo, pode-se afirmar ser a valorização dos espaços litorâneos nos trópicos representativa da 

descoberta dos espaços litorâneos pela sociedade local e pautada em sua admiração pelo modo 

de vida ocidental, inclusive suas práticas de lazer”.  

Podemos então fazer uma aproximação da prática da Vilegiatura Marítima em Tibau 

com a da Europa, reportando-nos aos agentes envolvidos na valorização da faixa litorânea 

tanto de lá quanto de cá: na Europa, têm-se os nobres e, posteriormente, os burgueses, 

responsáveis pela ressignificação dessa prática; em Tibau, tem-se a classe burguesa, que 

inaugura o “morar temporariamente”, representada pelo médico de renome no estado do RN, 

pelo farmacêutico de forte projeção na política local de Mossoró e regional e por professores e 

comerciantes, todos representantes de uma sociedade abastada. Na Europa, têm-se escritos do 

Barroco e do Romantismo exaltando a praia e o mar; em Tibau, tem-se o escritor Henrique 

Castriciano, de projeção nacional, reconhecido, inclusive, por Olavo Bilac, quando escreve o 

prefácio do poema “Mãe” do poeta potiguar, boa parte do qual escrita em Tibau. 

É importante destacar que o deslocamento para a praia, o contato com a vila de 

pescadores e os lazeres, em que se destacam as caminhadas para as dunas objetivando a 

recreação e a contemplação do sol e da lua, são práticas sociais particulares dessa sociedade 

com seu ambiente.  

A relevância do estudo da Vilegiatura Marítima se impõe com a materialização das 

casas constituídas para essa prática, também chamadas de “segundas residências”, que se 

destinavam ao exercício do ócio e do lazer. A transformação do espaço litorâneo em função da 

disseminação dessas casas vem ao longo do tempo tornando seu uso mais complexo como 

também sendo preponderante para a compreensão do organização espacial da faixa litorânea, 

não só a do nosso recorte espacial mas a de todo o território brasileiro. Assim, para a análise do 

fenômeno da prática da Vilegiatura, torna-se necessário definir o que entendemos quando nos 

reportamos à segunda residência, para o que nos apoiamos em Fonseca e Lima (2012), o qual, 
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aprofundando a discussão, reporta-nos ao que define o Instituto Nacional de Estatística da 

Espanha (INPE) com relação a essa modalidade de residência:  

 

Uma residência familiar é considerada secundária quando é utilizada 
somente parte do ano, de forma estacional, periódica ou esporádica e não 

constitui residência habitual de uma ou várias pessoas. Pode ser, portanto, 

uma casa de campo, praia ou cidade utilizada nas férias, verão, finais de 
semana, trabalhos temporais ou em outras ocasiões (LÓPES COLÁS, 2003 

apud FONSECA; LIMA, 2012, p. 3).  

 
 

No entanto, para termos uma sustentação, com dados que possam quantificar as 

residências secundárias, utilizamos a metodologia de trabalho do IBGE elaborada no Censo 

de 1991, que identifica esses tipos de imóveis como domicílios particulares de uso ocasional, 

que servem esporadicamente de moradia (casa, apartamento), geralmente nos finais de 

semana ou nos períodos de férias, seja para o descanso, seja para o lazer. Não cabe neste 

trabalho levantar as diversas perspectivas de análise hoje trabalhadas, para o uso do domicílio 

de uso ocasional ou segunda residência, pois não é este o nosso foco. 

Contudo para apreendermos a relevância e complexidade desse tipo de domicílio, 

apoiamo-nos em Tulik (2001), Cruz (2007) e Assis (2003), que trabalham na perspectiva da 

sua utilização para a prática do turismo de segunda residência. Esta perspectiva se 

enfraquece no recorte espacial aqui tratado, pela regularidade das famílias à ida à praia de 

Tibau – regularidade esta estabelecida por um longo espaço de tempo, como verificado em 

entrevistas, tanto para os que detêm a posse de uma segunda residência quanto para os que a 

alugam, configurando-se desta forma um forte vínculo territorial afetivo com o lugar de 

moradia eventual, sendo esta uma forte característica da prática da Vilegiatura marítima.  

As transformações na paisagem litorânea que vêm se dando em função da prática do 

lazer, promovendo assim o fluxo de pessoas, objetos e recursos, juntamente com a constituição 

de fixos – e aqui destacamos as rodovias que vêm possibilitando maior fluidez para o fluxo –, 

impõem um ritmo ditado pelo sistema socioeconômico e pela ideologia do desenvolvimento e 

modernidade, assim como aponta Jean-Michel Roux (apud SANTOS, 2009b, p. 119).  

 
[...] as transformações do território [...] não apenas resultam de uma pressão 
imperiosa do sistema socioeconômico. Elas também são o fruto de modelos 

ideológicos sobre ‘o desenvolvimento’ e a modernidade’ que se impõe aos 

detentores do poder. 
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A ideologia do desenvolvimento segundo Santos (2009b), passa a construir uma 

psicosfera que influencia a tomada de decisões no território, tanto na alta instância 

representada pelo Estado e pelas empresas quanto na escala estadual e local.  

É para a escala local que trazemos a discussão de Santos (2009b), segundo a qual a 

perspectiva de desenvolvimento local é alimentada pela ideologia de crescimento econômico 

apoiada nas atividades do lazer e do turismo, que passa (essa ideologia) a ser vislumbrada 

pelo moradores locais como possibilidade para a promoção de uma nova municipalidade. 

 

2.3 O Território de Tibau: A Emancipação Política Reforçando o Papel de Tibau na 

Divisão Territorial do Trabalho 

 

[...] uma visão de território a partir da concepção 

de espaço híbrido – híbrido entre sociedade e 
natureza, entre política, economia e cultura e entre 

materialidade e idealidade, numa complexa 

interação tempo-espaço [...]. 

Haesbaert (2007, p. 79). 

 

Uma municipalidade passa a se configurar no espaço a partir de uma delimitação 

territorial política e administrativa reconhecida por todos os agentes envolvidos no processo, 

em que a delimitação de fronteiras, segundo Raffestin (1993, p. 167-168), representa “[...] 

uma área no interior da qual prevalece um conjunto de instituições jurídicas e normas que 

regulamentam a existência de uma sociedade política”. Ainda é Raffestin quem afirma que o 

poder é exercido por meio de relações sociais, constituindo-se este a chave para apreendermos 

o conceito de território como  

 

[...] um espaço onde se projetou um trabalho, seja energia e informação, e 
que, por consequência, revela relações marcadas pelo poder. O espaço é a 

prisão original, o território é a prisão que os homens constroem para si, [...] 

Qualquer projeto no espaço que é expresso por uma representação revela a 

imagem desejada de um território, de um local de relações (RAFFESTIN, 
1993, p. 144).  

 

 

Sendo a valorização do espaço litorâneo em estudo uma produção social, com a 

descoberta da praia por uma sociedade urbana contemporânea, impõe-se-nos uma apreensão 

do território como o espaço socialmente apropriado e produzido pelo homem, que passa a 

controlá-lo.  
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Diante de uma perspectiva ampla do território aqui apresentada por Raffestin, 

trazemo-la para corroborar a apreensão de Santos, que afirma que não podemos apreender o 

território apenas como uma superfície delimitada, isto é, um território-zona, alertando-nos 

para o fato de que “O território são formas, mas o território usado são objetos e ações, 

sinônimos de espaço humano, espaço habitado” (SANTOS, 1994, p. 255). 

A interação de um sistema de objetos e a de um sistema de ações formam o pilar de 

sustentação para a apreensão do espaço geográfico como sinônimo de território – Santos e 

Silveira (2001), ressaltam que território é um nome político para o espaço e Haesbaert afirma 

que, a partir da perspectiva de Santos, nunca  

 
[...] vejamos a des-re-territorialização apenas na sua perspectiva político-

cultural, incluindo de forma indissociável os processos econômicos, 
especialmente a dinâmica capitalista do meio técnico-científico 

informacional. Na interação território-sociedade, o território participa num 

sentido explicitamente relacional, tanto como ator quanto como agido ou 

objeto da ação (HAESBAERT, 2007, p. 59). 
 

 

O projeto social da emancipação política e administrativa do distrito de Tibau reflete o 

sonho do território que pôde ser alcançado graças à Constituição de 1988, apontada por 

estudiosos, como um vetor da promoção da descentralização das decisões e da administração 

dos recursos federais, passando o Poder Público Municipal e Estadual a se inserir de forma 

mais relevante e em um novo patamar.  

A autonomia dada aos entes constitutivos da Federação (União, Estados, Municípios e 

Distrito Federal) e a articulação entre eles, juntamente com uma maior participação da 

população (através dos plebiscitos) e dos Conselhos, principalmente nos Setores de Educação 

e Saúde, são os arcabouços para uma maior fragmentação territorial. No entanto essa 

fragmentação em unidades territoriais administrativas gera questionamentos da viabilidade 

dos novos municípios, quando apontados os custos elevados da máquina política 

administrativa e sua utilização pela política clientelista. 

A análise da questão posta necessita, todavia, de cautela, diante da complexidade do 

conjunto de interesses que justificam a emancipação política de um território que sinaliza uma 

gama de agentes sociais com objetivos particulares e projetos sociopolíticos e 

socioeconômicos para a constituição desse mesmo território, no qual, em sua essência, vemos 

uma fragmentação territorial com interesses díspares, o que dificulta atender a todos os 

envolvidos no processo de uma emancipação política administrativa, embora o discurso do 

crescimento pareça agregar todos os agentes sociais.   
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No Rio Grande do Norte, conforme apresentado na Tabela 3, temos a fragmentação 

territorial ao longo do tempo, em que se evidencia uma maior intensidade a partir da década 

de 1990, reafirmando a Constituição de 1988 como indutora de uma maior fragmentação 

territorial, por meio do estímulo à autonomia. Ocorrem nesse período 15 emancipações, aí 

inserido o recorte espacial desta pesquisa. 

 

Tabela 3 – Representação da evolução no tempo da fragmentação territorial no RN 

Anos Municípios Constituídos 

1980 150 
1991 152 

1997 166 

2001 167 

    Fonte: Bremaeker (2001). 

 

Os pesquisadores Cassia, Barbosa e Da Silva (2005, p. 7) apontam, como vetor da 

busca da emancipação municipal, 

 

[...] uma corrida competitiva em busca de recursos, configurando-se num 

relacionamento não cooperativo entre as municipalidades. Ao nosso ver, essa 
é uma das explicações para a intensa multiplicação de unidades municipais, 

ocorrida após a promulgação da Constituição de 1988, o que contribuído 

para um intenso processo de fragmentação do território. 
 

 

Segundos esses autores, os municípios passam a assumir responsabilidades que antes 

pertenciam ao Estado Central do Bem-estar Social, tais como as responsabilidades das 

políticas sociais e/ou de caráter social, como educação, saúde e assistência social. Uma das 

linhas condutoras para se analisar esse momento que vem gerando os processos da 

descentralização econômica e política refletida numa maior autonomia estadual e municipal e 

na atuação do Estado nacional à sombra dos interesses de grandes empresas está ligada ao 

regime de acumulação flexível, que objetiva tornar o espaço mais fluido para a circulação do 

capital. A política econômica em escala internacional passa a enxergar, em novas atividades 

econômicas, como a atividade turística, a possibilidade de dinamizar espaços subnacionais 

não inseridos na dinâmica econômica global. Assim o Turismo e os empreendimentos já 

existentes destinados à Vilegiatura Marítima tornam-se alternativas ao modelo de 

planejamento regional fundamentado unicamente na industrialização, como também na 

absorção do capital excedente.  

A população do até então distrito de Tibau em 1995, pertencente ao município de 

Grossos, “percebe”, induzida pela ideologia do desenvolvimento apoiada na promoção das 
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atividades do lazer e do turismo, que a nova municipalidade é justificada pelo grande 

potencial turístico que julgam ter pelas suas belezas naturais, gerando consequentemente 

recursos para o crescimento e desenvolvimento do novo território. 

A justificativa é um dos critérios estabelecidos pela Constituição de 1980 para a 

promoção de um distrito à emancipação política e administrativa, somada ao plebiscito para 

resolver a questão da vontade popular com relação à emancipação ou não.  

A população de Tibau expressa não mais aceitar o descaso do município de Grossos, 

que vinha secundarizando as questões vivenciadas pela população distrital. Um dos 

representantes do Movimento da Emancipação, Mílton Guedes, à frente da Associação para o 

Desenvolvimento Comunitário da Vila de Tibau (ADECOVIT), afirma que a motivação para 

a mobilização popular se deu em virtude do “sentimento de liberdade, que aliado à revolta 

popular gerada pela secundarização ao qual Tibau foi relegado pelo poder público municipal 

foi, sem sobra de dúvidas, o grande fator estimulante à luta” (GUEDES, 2010, p. 71).  

O morador de Tibau, agente social de extrema relevância nesse processo, responde sim 

ao plebiscito no ano de 1995, somando um total de 952 votos a favor da emancipação e 39 

contra, num total de 991 votantes.  

É no exercício da política local que podemos ampliar o campo de análise com novas 

variáveis da viabilidade ou não de uma emancipação política administrativa, deixando de lado 

a análise cartesiana focada apenas nos altos custos federais, para gerir uma emancipação e a 

prática de uma política clientelista.   

A escala local, por sua vez, é que vai possibilitar a constatação das desigualdades 

socioespaciais do território brasileiro como uma perversa realidade, refletida em uma 

sociedade distante do Poder Público Federal e Estadual. Não podemos ignorar que as 

emancipações têm proporcionado uma maior aproximação dos gestores públicos de uma 

população carente, podendo assim a sociedade ter a oportunidade de expor com mais 

facilidade suas necessidades e anseios, inserindo-se dessa forma na participação das decisões 

municipais, para a promoção de uma melhor qualidade de vida, num efetivo exercício de sua 

cidadania através da prática de uma política local e na construção de uma cidade justa. A 

importância do exercício político da escala local reflete nas decisões tomadas pela política 

nacional – discussão esta bem elucidada por Castro,  

 
[...] trata-se de uma escala política, ou seja, um território político por 

excelência, e constitui um distrito eleitoral formal para vereadores e prefeitos 

e informal para todas as outras eleições, com consequência importantes para 
a sociedade local e para o território, [...] (CASTRO, 2010, p. 135). 
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A grande mobilização só foi possível com o apoio de empresários locais, com a 

viabilização de carros de som e faixas e com a promoção da divulgação nos meios de 

comunicação da região. O empresário local patrocinou a mobilização com equipamentos de 

comunicação, apoiando, com a logística de reunião e viagens para a capital, a participação das 

lideranças locais envolvidas no pleito da emancipação, com o objetivo de tratar da questão da 

municipalização com lideranças políticas inseridas na escala regional e nacional, 

concretizando, assim, alianças políticas e econômicas, a partir das quais, “O poder de 

organizar o espaço se origina em um conjunto complexo de forças mobilizado por diversos 

agentes sociais” (HARVEY, 2005, p. 171).  

A liberdade almejada pelos munícipes de Tibau, para crescer dentro da perspectiva da 

prática do lazer e do turismo, é trazida à tona pelos pesquisadores Rosado e Felipe (1995), 

quando estes tentam apreender qual seria o plano do município de Grossos, com relação ao 

seu planejamento urbano, diante do distrito de Tibau, que crescia desde a década de 1960, 

com melhoramentos de estradas, com a constituição de loteamentos e construção de casas 

para temporadas, estimuladas por financiamento sob o comando político e econômico de outra 

municipalidade. 

 

[...] que preocupações existem por parte da prefeitura de Grossos, em 
planejar o traçado urbanístico de Tibau? Que interesses tem essa mesma 

prefeitura em criar uma estrutura de serviços num sítio urbano/turístico que 

essa mesma prefeitura ainda não entendeu que é uma das maiores 
potencialidades de recursos para os cofres do município de Grossos? Ou será 

que, as administrações municipais da cidade de Grossos já se 

conscientizaram a ponto de não investir em Tibau, uma vez que, os usufrutos 

desses investimento não seriam dos seus munícipes, e sim, dos 
mossoroeneses? Será ainda porque Tibau não tem peso nas eleições 

municipais? (ROSADO; FELIPE, 1995, p. 7). 

 
 

As indagações dos autores corroboram com a vontade da população de Tibau, que vive 

seu cotidiano marcado por incertezas diante de um crescimento que lhe é alheio, pois imposto 

de fora para dentro e marcado por uma sazonalidade que dificulta o seu desenvolvimento, 

além de promover um descompasso vivido pelos moradores do distrito litorâneo com duas 

dinâmicas díspares, a saber: uma “vila” que, na maior parte do ano, se transforma em uma 

“cidade” por três meses, caracterizada pela alta estação, com uma dinâmica urbana intensa 

que se desloca principalmente de Mossoró.  

A emancipação política e administrativa de Tibau vem reforçar o papel desta na 

divisão territorial do trabalho, em função da prática da Vilegiatura Marítima, do Lazer e do 
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Turismo, possuindo como estratégia o discurso dessas atividades como geradoras de riqueza 

para o município. A justificativa de libertar para crescer é cooptada pela classe política local e 

empresarial do Setor Imobiliário e da Construção Civil, deixando às margens desse processo a 

sociedade local.  

Apresenta-se para a pesquisa que, apesar da autonomia política adquirida com a 

descentralização e da municipalização, a frágil economia local se coloca como fator limitante 

para o desenvolvimento do município, principalmente devido à sazonalidade imposta pela 

prática da Vilegiatura. A gestão municipal não vem conseguindo atender às demandas que lhe 

são feitas no campo do lazer, da segurança pública, da iluminação pública, da coleta de lixo e 

do abastecimento de água e energia de seus munícipes e também dos vilegiaturistas. Os 

repasses tributários, pilar de sustentação da economia local, mostram-se insuficientes, o que, 

somando-se à prática da política clientelista, agrava as condições de vida e de trabalho da 

população local e o desenvolvimento das atividades econômicas do Lazer e do Turismo, tão 

divulgadas na região do Oeste Potiguar e fonte de geração de recursos para o município. 

 

2.4 Rede Urbana Regional de Mossoró Desenhando uma Integração Urbana Territorial 

 

A relevância de Mossoró para o crescimento do Estado se dá no século XIX com a 

pecuária, o algodão e a agricultura. "Mossoró que é a segunda cidade do Rio Grande do Norte, 

surgindo como centro de comércio e administração ganhou importância como empório comercial, 

em função da produção algodoeira do sertão” (ANDRADE apud FELIPE, 1982, p. 23).   

A mencionada trilogia ofereceu condições de atender ao mercado consumidor 

europeu, com a exportação do algodão – importante produto para a Europa, diante da 

necessidade criada pela primeira Revolução Industrial, que necessitava de grande quantidade 

de matéria-prima para a indústria têxtil.  

Tal trilogia atendeu também à população que aumentava na região, devido à 

necessidade de mão-de-obra para o cultivo do algodão, e aos fazendeiros que trabalhavam no 

sertão com o gado. A cidade de Mossoró passa a estabelecer então relações territoriais com 

áreas sob sua influência tanto do território estadual como das que abrangem os estados do 

Ceará e da Paraíba, com a função de polo integrador, recebendo fluxos de pessoas e matérias-

primas que movimentam a economia na região, como afirma Souza (1995, p. 23): “A 

exportação é por cabotagem e consiste em grande quantidade de algodão, couros salgados, 

courinhos em cabelo, penas de ema, borracha, cêra de carnaúba e sal”. 
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É importante ressaltar que o extrativismo da carnaúba e da oiticica e a cultura do agave 

também integravam a economia regional, agregando diversas localidades como condição para 

a efetivação dessa atividade, com o seu consequente deslocamento e comercialização. 

 

2.4.1 A Pujança Econômica de Mossoró 

 

Mas é a partir da mecanização salineira iniciada na década de 1970 que se dá uma 

significativa e rápida expansão territorial, passando a projetar o Estado nacionalmente, com o 

aumento da produção do sal e a construção do Porto-Ilha - uma engenharia única no Mundo –, 

para receber e escoar o sal do Rio Grande do Norte para o Brasil e para o Mundo. O capital 

necessita qualificar o espaço para expandir suas fronteiras, e a engenharia do Porto-Ilha 

representa um objeto geográfico, um fixo, reflexo dos avanços tecnológicos a serviço dessa 

expansão, conforme afirma Santos (2009b, p. 239) 

 
Os espaços assim requalificados atendem sobretudo aos interesses dos atores 

hegemônicos da economia, da cultura e da política e são incorporados 

plenamente às novas correntes mundiais. O meio técnico-científico-
informacional é a cara geográfica da globalização. 

 

 

Tal evento marca decisivamente a constituição da rede urbana regional de Mossoró, com 

a consolidação de um polo salineiro. É em Mossoró que se encontra a articulação dos 

empresários do polo salineiro do Rio Grande do Norte (Areia Branca, Mossoró, Macau e 

Grossos), configurando-se como o maior produtor /distribuidor de sal do Brasil, sendo o Porto-

Ilha, em Areia, responsável por 55% da distribuição, seguido pelas rodovias e portos do Ceará. 

Além do sal, ter-se-ão, na década de 1980, novas matérias-primas inseridas na 

dinâmica econômica regional, a saber: a exploração de petróleo e gás, gerenciada pela 

Empresa Petróleo Brasileiro S.A – Petrobras, aglutinando municípios com atividades de 

exploração, perfuração e produção, sendo eles: Areia Branca, Alto do Rodrigues, Apodi, 

Caraúbas, Felipe Guerra, Governador Dix-Sept Rosado, Macau, Serra do Mel, Upanema e os 

municípios do estado do Ceará: Icapuí e Aracati. É importante ressaltar que Mossoró é o 

maior produtor de petróleo em terra do Brasil e o segundo em terra e mar. O Quadro 1, 

reproduzida do estudo elaborado por Rocha (2005), apresenta eventos de extrema relevância 

na produção e na consolidação da rede regional, com a implantação de objetos geográficos 

imprimindo novos conteúdos ao território. 
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Quadro 1 – Cronologia dos principais eventos da atividade petrolífera no RN 

Ano  Evento 

1943 Início das atividades de pesquisa de petróleo 

1956 Perfuração do primeiro poço no município de 

Grossos 
1970 Petrobras realiza estudos e prospecções 

1973 Primeira descoberta no mar/campo marítima 

de Ubarana 
1976 Início da produção em Ubarana 

  

1979 Primeira descoberta em terra/campo terrestre 
de Mossoró – descoberta do Campo de Canto 

do Amaro 

1985 Instalação da unidade de processamento de 

gás natural I (UPGN-I) em Guamaré 
1986 Descoberta do Campo de Pescada-Arabaiana 

1999 Inauguração da planta de diesel em Guamaré 

2000 Entrada em produção do projeto 
Pescada/Arabaiana 

2001 Início da construção da usina termoelétrica do 

Vale do Açu - TERMOAÇU 
2002 Instalação da unidade de processamento de 

Gás Natural II(UPGN-II), em Guamaré 

2003 Descoberta do poço CAM-883 no Campo do 

Canto do Amaro, em Mossoró chegada das 
turbinas e caldeira da TERMOAÇU 

2004 Entrada em operação do parque eólico de 

geração elétrica de Macau 
  

Fonte: Rocha (2005, p. 117). 

Org.: Joane Luiza Dantas Batista (2012). 

 

A atividade econômica da Fruticultura Irrigada também vem se constituindo, desde a 

década de 1980/90, como relevante para a economia do estado, onde Mossoró se configura 

como território articulador do Polo Fruticultor Açu-Mossoró, com a função de produtor, de 

divulgador e da comercialização para o Brasil e para o exterior do que é produzido no Vale do 

Açu e na Chapada do Apodi, gerando um fluxo de negócio marcado por conferências, feiras, 

simpósios, exposição de negócios e, inclusive, um turismo de negócio, movimentando o setor 

de hospedagem e restauração da cidade, assim como já vinha acontecendo com a economia 

voltada para a produção do petróleo e gás.  

Os municípios inseridos na rede do Polo Fruticultor Açu-Mossoró estão subdivididos 

em duas subzonas, sendo elas a de Mossoró e a do Vale do Açu, conforme Quadro 2. 
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Quadro 2 – Municípios integrados em virtude da produção de frutas irrigadas 

Subzona de Mossoró Subzona de Açu 

Apodi Açu 

Baraúna Ipanguaçu 

Felipe Guerra Carnaubais 
Governador Dix Sept Rosado Alto do Rodrigues 

Serra do Mel Afonso Bezerra 

Areia Branca Pendências 
Upanema Itajá 

Caraúbas  

Fonte: Rocha (2005, p. 141). 

Org.: Joane Luiza Dantas Batista (2012). 

 

 

E a geração de energia eólica – hoje uma realidade no estado do Rio Grande do Norte 

– vem se inserindo na Região Oeste a partir da implantação de parques eólicos nos municípios 

de Serra do Mel e Areia Branca. E mais uma vez Mossoró irá articular os municípios para 

viabilizar essa nova atividade econômica que se impõe na região com próteses espaciais, 

materializadas na rede de transmissão subterrânea que percorrerá 50 quilômetros entre os 

municípios de Areia Branca e Mossoró, que terá a função de receptora da energia gerada nos 

parques eólicos. Mossoró se impõe como o centro polarizador da economia regional onde se 

localiza o poder de decisão, que estabelece ordens e normas a serem seguidas por uma rede de 

centros urbanos que se forma a partir de vantagens locacionais. Para elucidar a complexidade 

da rede urbana que estabelece o centro de comando e os centros de comandados, afirma 

Corrêa (1989, p. 48): 

 

A rede urbana constitui-se simultaneamente em um reflexo da e uma 

condição para a divisão territorial do trabalho. É um reflexo à medida que, 

em razão de vantagens locacionais diferenciadas, verificam-se uma 
hierarquia urbana e uma especialização funcional definidoras de uma 

complexa tipologia de centros urbanos.  

 
 

Os estudos elaborados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) em 

2001 corroboram com a assertiva da rede regional comandada por Mossoró, pois caracterizam 

essa cidade como parte integrante da aglomeração urbana não-metropolitana de Mossoró/Açu, 

passando a lhe conferir o título de capital regional, como sinaliza Corrêa (1989). 

Segundo o IPEA (2001), a constituição da rede urbana não-metropolitana se deve à 

integração, a partir de Mossoró, das atividades econômicas do Polo Gás-Sal e do Complexo 

Agroindustrial Açu-Mossoró de Fruticultura Irrigada, bem como à produção de petróleo. A 

rede que aí se estabelece articula o território, por meio do fluxo de recursos, produtos, 

informação e pessoas, sendo, por meio dos fixos materializados pelas rodovias estaduais e 
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federais, vias estruturantes do território, que se articulam núcleos, gerando assim novas 

configurações urbanas, gestadas pelo capital em escala global, o que termina por promover 

uma fragmentação territorial, por meio da divisão territorial do trabalho, conforme o Mapa 3.  

  



62 
 

 

  



63 
 

A rede urbana regional constituída a partir da centralidade de Mossoró vem 

contribuindo para novas práticas socioespacias e formas que caracterizam um território 

extenso, promovendo a interação entre as cidades e o aceleramento da divisão territorial do 

trabalho, contribuindo, dessa forma, para o processo de urbanização dos núcleos envolvidos 

na rede. Tal dinâmica irá consequentemente criar outras centralidades, que passarão a se 

relacionar com novas escalas além da regional. Tal assertiva está apoiada nas reflexões de 

Santos, quando este discute a intensificação da dinâmica econômica de uma determinada 

região, conforme segue:  

 

A expansão e a diversificação do consumo, a elevação dos níveis de renda e 

a difusão dos transportes modernos, junto a uma divisão do trabalho mais 
acentuada, fazem com que as funções de centro regional passem a exigir 

maiores níveis de concentração demográfica e de atividades. Somente nas 

áreas mais atrasadas é que tais funções são exercidas por núcleos menores 

(SANTOS, 2009b, p. 82). 
 

 

Mossoró se insere na política econômica nacional e internacional como um centro 

urbano que vem comandando a região mais dinâmica do estado do Rio Grande do Norte, uma 

realidade inegável em nossa contemporaneidade, conforme dados aqui trabalhados. Existe 

assim no aglomerado não metropolitano Mossoró-Açu uma forte dinâmica que vem 

beneficiando municipalidades a ele atrelado. E Tibau, recorte espacial da pesquisa, insere-se 

nessa dinâmica, passando a ser uma das municipalidades beneficiadas e constituindo-se como 

espaço, consequência e reflexo da pujança política e econômica de Mossoró.  

 

2.4.2 A Inserção de Tibau na Rede Urbana Regional  

 

A rede urbana estruturada a partir de Mossoró vem inserindo Tibau na dinâmica 

urbana regional, cujo papel é definido dentro da divisão territorial do trabalho no Rio Grande 

do Norte, quando passa a ser o maior depositário de domicílios de uso ocasional do Estado. 

Em estudos acerca do tema urbanização litorânea das metrópoles nordestinas brasileiras, 

Dantas, Pereira e Panizza (2010) destacam Tibau, que após sua emancipação política e 

administrativa tornou-se o município com maior número de residências secundárias no estado 

do Rio Grande do Norte:  

 
Dado peculiar é a emergência de Tibau no cenário. Desmembrado de 

Grossos, em 1997, dispõe de maior frequência de residências secundárias em 

relação aos domicílios particulares dos municípios do Estado (63,2%). Após 
desmembramento, Grossos perde destaque, e Tibau se beneficia da 
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proximidade em relação a Mossoró e ao interior da Paraíba (DANTAS; 

PEREIRA; PANIZZA, 2010, p. 101). 

 
 

A Tabela 4 vem ilustrar a magnitude espacial das segundas residências em Tibau e o 

crescimento conforme os dois últimos Censos Demográficos de 2000 e 2010. Em 2010, 

63,69% de seus domicílios foram recenseados pelo IBGE (2010), o que, em número absoluto, 

representa 2.025 domicílios fechados na maior parte do ano (denominados de “domicílios de 

uso ocasional”), em contraposição aos 1.021 domicílios permanentes, constituindo-se, assim, 

como território para a prática da Vilegiatura Marítima. O crescimento dos domicílios de uso 

ocasional em Tibau, tomando como referência os dois últimos Censos do IBGE (2000; 2010), 

foi de 45,26%, sendo superior aos 39,67% de domicílios de uso permanente, caracterizando o 

crescimento espacial do município em função da prática da Vilegiatura Marítima, o que fez tal 

prática assumir um papel de grande relevância na formação territorial urbana, possibilitando, 

assim, diversas práticas de lazer e de turismo. 

 

Tabela 4 – Evolução dos Domicílios no Município de Tibau/RN 

Ano  Total de Domicílios 

no Município 

Domicílios de Uso 

Ocasional  

Domicílios de Uso 

Permanente 

2000 2.206  1.395 (63,19%) 731 (33,13%) 

2010 3.179 2.025 (63,69%) 1.021 (32,11%) 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000 e 2010. 

Org.: Joane Luiza Dantas Batista. 

 

 

A materialização significativa da Vilegiatura Marítima irá chegar a Tibau em 1980, 

quando essa prática passará a se intensificar no distrito de pescadores, atribuindo-lhe, 

inclusive, uma nova função: a do lazer associado ao mar e ao marítimo. São as novas práticas 

socioespaciais que intensificam o espalhamento de outras estruturas de assentamentos 

construídas no final da década de 1960. O município em foco passa a funcionar, conforme 

verificado em entrevistas de campo, como depositário de segundas residências, cujos 

ocupantes (proprietários ou não) provêm de diversos municípios do sertão potiguar, do Ceará, 

de Pernambuco e principalmente do município de Mossoró (Ver Mapa 4). 
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A formação e consolidação da rede urbana comandada por Mossoró com atividades 

econômicas produtivas desenvolvidas nas últimas décadas, vêm contribuindo para o 

crescimento do poder aquisitivo da população residente de Mossoró, como também da região 

que compreende o aglomerado urbano não metropolitano de Mossoró-Açu, com a 

dinamização de seus segmentos econômicos, gerando, assim, uma forte demanda para a 

prática da Vilegiatura Marítima, sendo grande emissora de vilegiaturistas para Tibau. E tal 

dinâmica é possibilitada pelas estradas que dão suporte às atividades econômicas regionais, 

possibilitando uma maior mobilidade. Tibau fortalece-se como um espaço-consequência da 

vida política, econômica e cultural de Mossoró, embora sua inserção seja justificada por 

fatores decorrentes de sua localização – o clima e a paisagem litorânea –, que lhe conferem 

uma particularidade, como também por sua proximidade com a capital regional, justificando, 

assim, sua existência. Havery (apud CORRÊA, 1989, p. 52) traz a discussão da inserção das 

cidades em rede urbana como a única possibilidade de existência, conforme se segue:  

 
[...] a rede urbana é a forma espacial através da qual, no capitalismo, se dá a 

criação, apropriação e circulação do valor excedente. Cada cidade da região 

participa de algum modo e com alguma intensidade dos processos acima 
indicados: caso contrário terá a sua existência inviabilizada. Sua 

singularidade se dá em razão de sua inserção em um território submetido ao 

processo em questão. 
  

 

As mudanças se tornam intensas no território na segunda metade do século XX devido 

às fortes transformações econômicas marcadas por fatos importantes que contribuíram para 

mudanças significativas na paisagem de Tibau na década de 1980, que tiveram seus processos 

iniciados na década de 1960, estimulados por financiamentos da Caixa Econômica Federal, 

Banco do estado do Rio Grande do Norte (BANDERN) e da Associação de Poupança e 

Empréstimo do Rio Grande do Norte (APERN) – os dois últimos já extintos – com os créditos 

e loteamentos que estão ligados ao momento político e econômico vivido pelo Brasil. O plano 

nacional desenvolvimentista e a implantação da indústria automobilística impulsionam a 

implantação e a expansão da Vilegiatura Marítima. Nesse momento ocorre também a 

ascensão de estratos sociais médios e urbanos, sendo tais fatores propícios para a implantação 

e difusão do domicílio de uso ocasional no Brasil, principalmente na faixa litorânea do 

Nordeste Brasileiro.  

A expansão do fenômeno da Vilegiatura Marítima é verificada principalmente nas 

áreas sob influência das capitais do Nordeste Brasileiro, tais como Salvador, Recife, Natal e 

Fortaleza, como afirmam Dantas e Pereira (2010), principalmente com incentivos de 
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programas para facilitar a obtenção de imóveis ligados ao sistema financeiro da habitação e 

com os projetos Programa de Desenvolvimento do Turismo (PRODETUR), com intervenções 

infraestruturais. 

A valorização social do Litoral fomentada pela sociedade urbana cria um produto a ser 

inserido na rede urbana regional: o espaço do lazer. Conforme Sanchez (1991), a promoção 

do espaço do ócio pela Sociedade virá a gerar uma valorização e um produto. Essa 

valorização provocará transformações no/do espaço, de modo a seus atributos (físicos, 

históricos e culturais) virem a passar a condicionar a produção.  

A análise da valorização social da praia, criando um espaço-produto, isto é, o território 

litorâneo de Tibau, passa a se constituir a partir das diferenças locacionais “encontradas” ou 

“especuladas” pelo capital, sendo elas sua beleza paisagística litorânea e seu clima ameno, 

que lhe conferem a singularidade que irá promover sua inserção na rede urbana regional de 

Mossoró.  
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3 A VILEGIATURA MARÍTIMA E A URBANIZAÇÃO: NOVAS PRÁTICAS 

SOCIOESPACIAIS E MORFOLOGIAS URBANAS  

 

 

 

3.1 A Urbanização Contemporânea e suas Características 

 

A base de nossa empiria – o território de Tibau – tem-nos desafiado a vir a apreender 

que tipo de urbanização vem se dando, decorrente da prática da Vilegiatura Marítima. Os 

reflexos da urbanização que ali vem ocorrendo revelam uma paisagem norteada pela dinâmica 

pendular e sazonal promovida por uma sociedade urbana em busca do lazer em atmosfera 

litorânea e pelas práticas constantes do Setor Imobiliário, que, com o auxílio do Estado, 

termina por gerar um espraiamento urbano do município ao longo da faixa litorânea.  

As estratégias do referido Setor para a comercialização de seus produtos resultam nas 

constantes mutações das práticas sociais e do processo de valorização do Litoral gerado pelas 

novas realidades – atividades econômicas produtivas que se impõem ao espaço litorâneo, 

como a prática da Vilegiatura Marítima, que vem abrindo possibilidades para o exercício do 

lazer e do turismo.  

O recorte da pesquisa apresenta-nos uma urbanização que se dá de forma extensa, ao 

longo do Litoral, ditada por uma rede regional comandada por Mossoró – urbanização esta 

que, além de vir gerando mudanças, com a constituição de novas formas no tecido urbano 

regional, por meio das rodovias estruturantes na promoção da mobilidade que se dá tanto 

pelos veículos privados quanto pelos meios de transportes coletivos e aéreos, vem também 

promovendo um relacionamento com outras escalas metropolitanas, como Natal e Fortaleza. 

As novas formas de consumo do espaço, tais como as relacionadas às atividades do 

lazer, apresentam-nos a necessidade de se discutir o território urbano sob outras perspectivas, 

diante dos novos processos sociais, econômicos, tecnológicos e culturais. As inovações 

tecnológicas, por exemplo, vêm intensificando mudanças econômicas e sociais, promovendo 

o surgimento de novas paisagens, isto é, novas morfologias na produção do espaço urbano. 

Existe uma forte preocupação dos autores por analisar a realidade urbana contemporânea, no 

sentido, não de abolir teorias e conceitos clássicos, mas de ampliar as discussões diante dessas 

novas realidades impostas para a cidade. 

A cidade contemporânea, caracterizada como compacta e dispersa, foi objeto de 

estudo de Santos, quando este traz à baila a discussão dos processos de metropolização e de 

expansão urbana no Brasil “[...] conclui-se que há um movimento paralelo de metropolização 
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e de expansão urbana” (SANTOS, 2009b, p. 95) –, ressaltando ser de extrema relevância esse 

fenômeno quando afirma que tal realidade se efetivará em todo o território através do meio 

técnico-científico e informacional, que tende a ser o meio geográfico de nosso tempo. 

O autor apresenta, conforme Tabela 5, dados importantes, no sentido de revelar a 

desagregação maior da população urbana segundo o tamanho dos aglomerados urbanos, 

concluindo que, paralelamente ao crescimento cumulativo das maiores cidades do país, estaria 

ocorrendo um fenômeno de desmetropolização: “[...] Se o volume da população continua 

crescendo nas grandes metrópoles, esse incremento é maior nas outras áreas metropolitanas, 

enquanto outras aglomerações urbanas também mostram evolução significativa” (SANTOS, 

2009b, p. 94).  

 

Tabela 5 – Distribuição porcentual da população urbana em núcleos com mais de 20 mil 

habitantes, segundo tamanho populacional das aglomerações 

População  1950 1960 1970 1980 

20 a 50 13,22 13,34 12,84 13,46 

50 a 100 10,05 10,67 10,98 13,00 

100 a 200 10,79 11,75 11,60 12,13 

200 a 500 12,99 13,88 14,92 15,91 
500 a 1 000 5,57 6,12 7,08 7,19 

1 000 a 2 000 14,28 16,63 17,14 16,56 

Mais de 2 000 32,07 27,57 25,41 21,75 

Fonte: Santos (2009b, p. 92). 

 

Os dados revelam que a expansão urbana vivenciada no Brasil, que vem se dando 

inclusive com o crescimento das médias e pequenas cidades, constitui um fenômeno que irá 

atingir todo o seu território, diante dos avanços tecnológicos dos meios de transporte e de 

comunicação, sendo esta uma das correntes de explicação da difusão do urbano pelo território. 

Atualizando os dados de Santos e seguindo a mesma linha de pensamento, Reis (2007, p. 42), 

em seus estudos, afirma: 

 

[...] Em 1996, quando se admitia uma população urbana total com cerca de 
123 milhões de habitantes, as aglomerações metropolitanas teriam cerca de 

50 milhões, isto é, 40,65% daquele total. As ditas não metropolitanas teriam 

19 milhões, correspondentes a 15,45%. [...] O Brasil se tornava urbano e 
metropolitano.  

 

 

Conforme este autor, as mudanças ocorridas no mundo que levaram ao processo de 

dispersão urbana – hoje uma realidade em algumas localidades – consistem na migração 

campo-cidade (rural-urbana), reforçada pelo significativo crescimento demográfico; no 

surgimento de regiões com populações totalmente urbanizadas; na intensificação da 
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industrialização e sua dispersão pelos vários continentes, ocorrendo, assim, estímulos à 

urbanização; na universalização dos mercados ou polos de produção e de seus padrões 

técnicos, com suas centralidades específicas; e na universalização dos modos de consumo 

padronizados, do consumo de massa.  

Os autores identificam, por meio dos dados apresentados, que a expansão urbana, além 

de ser uma realidade de nossa contemporaneidade, apresenta-se também nos aglomerados não 

metropolitanos, isto é, só podemos apreender a urbanização litorânea do município em foco a 

partir do aglomerado urbano não metropolitano Mossoró-Açu, este composto de 63 

municípios – segundo os dados do IPEA, com uma população, segundo os dados do IBGE 

(2010), estimada em 827.682 habitantes – 26,12% do total da população do Rio Grande do 

Norte –, responsável pelo deslocamento de uma população para o litoral por meio das 

rodovias estruturantes da região. No entanto, tal urbanização não pode ser compreendida 

apenas nessa escala: é preciso relacioná-la com a metrópole natalense e também com os 

fluxos que já se estabelecem diretamente com cidades de outros estados. 

A formação e consolidação da rede urbana norteada por Mossoró, com atividades 

econômicas produtivas nas últimas décadas, tais como a extração de sal e de petróleo e gás, o 

cultivo da fruticultura e, mais recentemente, o turismo e a exploração da energia eólica, é que 

vêm contribuindo para o crescimento do poder aquisitivo da população residente da região 

que compreende o aglomerado urbano não metropolitano de Mossoró-Açu, gerando, assim, 

uma forte demanda para a prática da Vilegiatura Marítima e, por conseguinte, promovendo 

uma urbanização ao longo do Litoral, com a materialização das segundas residências, que se 

desenha de maneira cada vez mais extensa, proporcionada principalmente pelos eixos viários 

BR-304 e RN-13 – esta última em trabalho de duplicação, ajudando na conformação de novas 

morfologias urbanas e atividades produtivas.  

A discussão do crescimento e expansão das médias e pequenas cidades aqui levantada 

pelos autores Santos (2009b) e Reis (2007), embora não seja nosso foco de estudo, ajuda-nos 

a avançar na compreensão da expansão urbana pelo território potiguar e na análise da natureza 

e das características da urbanização que vem ocorrendo no litoral particularmente no 

município de Tibau por meio do crescimento econômico de Mossoró. Tal discussão se faz 

necessária no sentido de tomarmos conhecimento de que Tibau surge relativamente como o 

maior depositário de segundas residências do Estado, quando dispõe de maior frequência de 

residências secundárias com (63,69%) em relação aos domicílios particulares. Como 

consequência da pujança econômica da região, que, gerando capital excedente, passa a 

necessitar de expandir suas fronteiras, sendo a prática da Vilegiatura Marítima uma forte 
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possibilidade para tal expansão, o que termina por gerar uma proliferação de objetos 

geográficos para a prática do lazer ao longo do Litoral. O consumo do espaço litorâneo, que 

vem se dando por meio da prática da Vilegiatura, passa, assim, a ser uma alternativa para a 

absorção do excedente de capital, dentro da lógica do lazer. 

 

3.2 Novas Práticas e Morfologias Urbanas do Litoral 

 

O conceito de morfologia urbana aqui empreendida é fundamental para a análise do 

objeto-foco, pois,
 
conforme Sposito, tal análise exige uma compreensão relacional entre 

formas, processos e lógicas de estruturação. Sposito (2011) apresenta dois autores na 

construção do arcabouço teórico do conceito “Morfologia Urbana”, sendo um deles o 

Roncayolo (1990 apud SPOSITO, 2011, p. 136), “para quem a ‘noção’ é mais adequada se 

não se reduzir à descrição dos objetos urbanos e seus arranjos ou configurações, mas se for 

capaz de compreender, também, a distribuição dos grupos sociais e das funções”, 

estabelecendo, assim, uma análise relacional entre formas e dinâmicas sociais. E Carlos (2001 

apud SPOSITO, 2011, p. 137), “a morfologia urbana não revela a gênese do espaço, mas 

aparece como caminho para a análise do modo como passado e presente se funde em 

determinado momento, revelando as possibilidades e os limites do uso do espaço pelo 

habitante”.  

Os autores citados revelam a necessidade de uma análise do espaço de modo 

relacional entre formas e dinâmicas sociais como nos aponta Carlos (2007), afirmando ser a 

prática socioespacial a base de sustentação da vida. 

Assim iremos empreender a busca de explicações dos processos geradores da 

expansão urbana a partir de novas morfologias urbanas e dinâmicas sociais, que, segundo 

Reis, podem se apoiar em três correntes de explicação, sendo a primeira dentro dos estudos 

demográficos na linha de Philip Hauser, conforme segue: 

 

[...] as mudanças como resultado das inovações tecnológicas nos transportes e 
nas comunicações; A segunda, [...] as novas configurações da urbanização 

como partes das mudanças das formas de organização empresarial em escala 

internacional, isto é da globalização; A terceira [...] procura explicar a 

dispersão como consequência das novas formas de exploração do capital 
(REIS, 2007, p. 44). 

 

 

As correntes de explicações aqui citadas não podem ser analisadas isoladamente, 

havendo a necessidade de um olhar holístico, no sentido de uma percepção de sobreposições 
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destas e conforme o momento histórico, político, econômico e cultural, prevalecendo uma 

sobre as outras. No entanto, Botelho (2009) afirma ser necessário o esforço da síntese para se 

analisar a complexidade do tema, apontando, assim, como norteamento para uma explicação 

da expansão urbana, a linha defendida pelos autores Ascher (1997); Sudjic (1992); Soja 

(2000); e Harvey (2007), que afirmam ter a expansão urbana origem recente e estar ligada às 

transformações ocorridas no Capitalismo a partir da Segunda Guerra Mundial, as quais se 

aceleraram a partir da década de 1970, gerando assim novas práticas e formas socioespaciais. 

 

[...] ‘a urbanização é um dos elementos-chave que permite absorver a 
acumulação do capital’ (Harvey, 2007, p. 68). [...] Trata-se de um fenômeno 

mundial, atingindo, em diferentes momentos, as diversas sociedades 

existentes, mas que não se restringe a determinações culturais geográficas 

(BOTELHO, 2009, p. 279).  
 

 

O novo regime de acumulação flexível e a política neoliberal instaurada em escala 

internacional são tomados como fio condutor para os autores analisarem os processos que 

formam a expansão urbana e que, segundo Harvey (1992), trazem consigo novas formas de 

produzir e de ocupar o espaço – o que significa para Harvey (2011) um modo estratégico do 

sistema de produção capitalista para solucionar a crise de sobreacumulação de capital, que é 

inerente a tal sistema, promovendo, assim, o reordenamento espacotemporal, através da 

expansão geográfica e da reorganização espacial. Harvey sinaliza que a produção e o 

consumo do espaço passam a ser uma estratégia do sistema capitalista de produção para 

realizar a acumulação do capital,  

 

[...] o capital busca perpetuamente criar uma paisagem geográfica para 
facilitar suas atividades num dado ponto do tempo simplesmente para ter 

de destruí-la e construir uma paisagem totalmente diferente num ponto 

ulterior do tempo a fim de adaptar sua sede perpétua de acumulação 
interminável do capital. Esta é a história da destruição criativa inscrita na 

paisagem da geografia histórica completa da acumulação do capital 

(HARVEY, 2011, p. 88). 

 
 

Destacam-se alguns pontos importantes do cenário delineado pelo regime de 

acumulação flexível apresentado por Harvey (1992), como a precarização do trabalho, o 

crescimento do setor de serviços e a desregulamentação, sendo o mercado financeiro o 

norteador da política e o Estado, seu articulador. Tais pontos ajudam a compreender a 

expansão tanto do Setor Imobiliário, para o qual, conforme Botelho (2012, p. 301), “O capital 

financeiro se diversifica, se complexifica e assume cada vez mais importância [...], 

expandindo-se para outros setores da economia contemporânea, como o imobiliário”, quanto 
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das atividades econômicas relacionadas ao Lazer e ao Turismo, expansão esta que vem 

ocorrendo em escala global, com fortes rebatimentos nas demais atividades inseridas no Setor 

Terciário, reorganizando o território e promovendo a expansão urbana. 

Os processos gerados com a flexibilização da organização produtiva supracitada, 

somados aos valores e práticas socioespaciais de uma sociedade urbana que possui seu 

cotidiano permeado por mercadorias, geram outras decisões que norteiam as novas escolhas 

locacionais e as novas práticas socioespaciais – um ambiente favorável à expansão urbana por 

todo o território, rompendo por completo com a visão das cidades como unidades coesas. É a 

necessidade de novos espaços para promoção da expansão urbana, para atender às 

necessidades de absorção do capital excedente. E, para dinamizar os processos de uma 

urbanização necessária para a ampliação da fronteira do capital, faz-se necessária a inserção 

do agente “produtores imobiliários” (incorporadores, agentes e promotores), criando, assim, 

novas e diversas possibilidades para a produção e a reprodução do território urbano. 

Destacamos que, para uma compreensão da noção de produção, utilizamo-nos do 

arcabouço construído por Carlos (2011, p. 56), a saber:  

 

[...] a produção de relações mais abrangentes, e no plano espacial, significa 
neste contexto o que se passa fora do âmbito específico da produção de 

mercadorias e do mundo do trabalho (sem todavia, deixar de incorporá-lo), 

para estender-se ao plano do habitar, do lazer e da vida privada, expandindo 

sua exploração pela incorporação de espaços cada vez mais amplos. [...] 
Significa dizer que o processo de produção do espaço, nesta visão, não se 

reduz a uma produção material do mundo.  

 
 

A produção do mundo material e imaterial e sua reprodução, levando a análise da 

produção do espaço para além do econômico, estendem-se ao plano do habitar e do lazer, o 

que suscita a compreensão da demanda por domicílios de uso ocasional ou segunda residência 

nas áreas litorâneas. A reprodução do espaço em função do lazer representa mais uma 

possibilidade para a expansão urbana a serviço do capital, conforme Lefebvre (2008, p. 157), 

o qual, examinando o capitalismo, afirma,  

 
[...] Ele não se limitou a integrar o espaço preexistente inserindo-o na sua 

extensão; ele instituiu setores novos, inserindo-os na sua expansão. Na Europa 

e nos países industriais avançados, os lazeres tornaram-se uma indústria de 
importância primordial. Por meio dos lazeres foram conquistados o mar, as 

montanhas e até os desertos. A indústria dos lazeres se conjuga com a da 

construção para prolongar as cidades e a urbanização ao longo das costas e nas 
regiões montanhosas. 
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Como indutores de urbanização, conforme apontado por Dantas e Pereira (2010) e 

corroborado por Anjos e Oliveira (2009, p. 204), “[...] as regiões litorâneas vêm se mantendo 

como espaços privilegiados para as novas dinâmicas de produção, consumo e circulação de 

mercadorias e pessoas, no momento em que o sistema capitalista global dá ênfase à 

flexibilidade e fluidez”. Áreas extensas e com baixa densidade demográfica e próteses 

espaciais sugerem ao capital áreas possíveis para a expansão deste. 

 

3.3 A Urbanização de Tibau   

 

A expansão urbana que vem ocorrendo na faixa litorânea em estudo está sendo 

motivada pela demanda social urbana com sede de uma paisagem litorânea que possa lhe 

imprimir um outro cotidiano, distinto do vivenciado rotineiramente na cidade onde se reside. 

O Mapa 5 nos apresenta a faixa litorânea almejada pelos vilegiaturistas, turistas e 

excursionistas no município litorâneo de Tibau. 
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Estamos nos referindo ao processo de urbanização da zona de praia como resultado da 

busca por espaços de lazer decorrente de uma demanda com forte poder de compra, que 

consequentemente se apropria do espaço, promovendo assim a expansão das fronteiras do capital, 

e consequentemente da (re)produção do espaço, é o que nos elucida Carlos (2011, p. 119), 

 

O turismo e o lazer entram nesse contexto histórico como momento de 

realização da reprodução do capital, enquanto momento da reprodução do 
espaço – suscitadas pela extensão do capitalismo. Assim, a atividade 

turística captura o espaço, tornando-o mercadoria de desfrute, passível de ser 

consumida diferencialmente. 

 
 

Conforme Carlos, devemos apreender a produção do espaço do lazer como a 

construção especulativa do território para o capital – “[...] espaços de lazeres [...] encontram-

se ligados aos setores do trabalho no consumo organizado, no consumo dominado” 

(LEFEBVRE, 2008, p. 50) –, empreendida essa construção por diversos agentes sociais, isto 

é, “O poder de organizar o espaço se origina em um conjunto complexo de forças mobilizadas 

por diversos agentes sociais” (HARVEY, 2005, p. 171). Aqui o poder de organizar o território 

é exercido principalmente pelos agentes promotores do Setor Imobiliário e pelo Poder Público 

Municipal. Este último vem atuando como um facilitador com respeito aos interesses 

estratégicos do desenvolvimento capitalista promovido pelos sujeitos que possuem o capital 

imobiliário. Desta forma é estabelecida uma forte relação entre o público e o privado, isto é, 

“[...] a formação da coalizão e da aliança é tarefa muito delicada e difícil, abrindo caminho 

para pessoas de visão, tenacidade e habilidade [...]” (HARVEY, 2005, p. 172).  

A urbanização do Litoral que vem ocorrendo a partir de Mossoró, para o consumo do 

lazer, tem se instrumentalizado da prática da Vilegiatura Marítima e se fortalecido e 

expandido com o discurso do desenvolvimento turístico abrigado no Projeto Turístico “Polo 

Costa Branca”, instituído pela Secretaria Estadual de Turismo no ano de 2002. A formação da 

coalizão e da aliança se configura no referido Polo, que vem aglutinando 18 municípios, 

fortalecendo, assim, suas relações em um processo de cooperação e competição, em que 

representam juntos uma população de 504.092 habitantes – 15,91% da população norte-rio-

grandense. Conforme aponta Dantas e Pereira (2010, p. 77), “Cada Estado, com seu 

PRODETUR [...], passa a captar recursos, nacionais e estrangeiros, no sentido de suscitar 

desenvolvimento da atividade turística [...]”. A estruturação do Polo aqui em foco vem se 

traduzindo em melhorias das rodovias e suas sinalizações e capacitação de mão-de-obra no 

Setor de Hospedagem e Restauração.  
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O Mapa 6 ilustra a busca do Polo acima referido por dinamizar a atividade econômica 

do Turismo através de uma rede de núcleos urbanos que se estabelece de forma linear e 

descontínua ao longo do Litoral, contemplando tanto os municípios inseridos no litoral 

setentrional quanto os localizados nas adjacências das rodovias estruturantes do Polo – estas, 

responsáveis pelo deslocamento de visitantes para e no Polo em questão.  
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A forma descontínua é uma das características da urbanização que vem ocorrendo na 

faixa litorânea, cujo recorte físico é uma importante especificidade desse processo, em função 

de sua geomorfologia litorânea. Observa-se, por exemplo, um processo de urbanização linear 

ao longo da Costa do Atlântico que vem se dispersando com descontinuidades, devido às 

condicionantes do seu quadro natural – uma geomorfologia marcada por rios, falésias e dunas. 

Essa descontinuidade também é promovida por ações e interesses dos agentes promotores da 

expansão das fronteiras do capital, notadamente os agentes imobiliários e os proprietários 

fundiários. De modo elucidativo, Sposito (2007, p. 25) afirma haver um constante processo de 

dispersão urbana, consistindo a descontinuidade numa forte característica deste: 

 
Do ponto de vista da descontinuidade territorial, os agentes privados de 

produção do espaço urbano são os responsáveis pela quebra relativa da 

descontinuidade territorial, [...] Isso ocorre, porque na medida em que é 
ocupado um loteamento implantado em descontínuo ao tecido urbano já 

constituído, essa ocupação gera pressão sobre o poder público para a 

implantação ou melhoria das infra-estruturas urbanas, agregando-se, com 
recursos públicos, valor aos lotes urbanos desse loteamento e às glebas não 

loteadas que estão nos interstícios do tecido urbano descontínuo. 

 

 

A descontinuidade é aqui caracterizada pela expansão de artefatos urbanos 

constituídos de infraestrutura, para usos residenciais, principalmente as segundas residências, 

e para o lazer, possibilitado pelas rodovias (federal e estadual). 

Dantas e Pereira (2010), corroboram com a análise da dispersão urbana gerada a partir 

da prática da Vilegiatura Marítima com a proliferação dos domicílios de uso ocasional, 

“Como fenômeno demandador de infraestrutura, ele suscita ampliação da tessitura urbana na 

franja litorânea (zonas de praia), a ponto de ser mencionado por Pereira (2006) como vetor de 

expansão da metrópole” (p. 75).  

O Setor Imobiliário, que, reforçando seu papel de “planejador” do espaço urbano, o 

qual vem se concretizando desde tempos pretéritos, acaba por instituir o zoneamento do solo 

urbano, ordenando o território e lançando, assim, no mercado uma diversidade de produtos 

para as classes sociais distintas, conforme sua localização e consequentemente sua 

valorização. Corroborando com nossa análise, Botelho (2009, p. 290) afirma que “[...] A 

crescente inserção do imobiliário no mercado financeiro contribui, em boa medida, para 

aumentar o poder dos empreendedores sobre o urbano”. 

O referido Setor passa a agregar valor aos seus produtos a partir da instalação de 

infraestrutura, por meio das rodovias, que aproxima o aglomerado urbano Mossoró-Tibau, 
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passando a configurar-se em contínuo espacial, que, conforme Sposito (2007, p. 23) 

representa 

 

[...] ampliação da infra-estruturas de circulação e comunicação (sistema 
viário, sistema de fornecimento de água e captação de esgotos, redes de 

telefonia, televisão e internet etc) e pela difusão do acesso aos equipamentos 

que possibilitam os deslocamentos e os contatos (veículos automotivos, 
antenas , microcomputadores etc). 

 

 

Antigas áreas rurais se urbanizam com uma infraestrutura que viabiliza cada vez mais 

a urbanização dentro da lógica do lazer, iniciada com loteamentos e posteriormente com a 

construção de condomínios fechados, embora essas áreas estejam situadas longe do centro 

urbano principal e da administração pública local, o que dificulta a sua gestão. O movimento 

da descontinuidade territorial para o contínuo espacial é uma realidade que vem atender aos 

interesses do Setor Imobiliário, com possibilidades de comprar grandes áreas de baixo valor e 

revertê-las em produtos de alta cotação, exclusivos para uma demanda com forte poder de 

consumo e que, envolvida pela psicosfera criada pelo marketing do referido Setor, passa a 

comprar conforto, lazer e segurança, dispersando-se assim, ao longo do Litoral, em áreas 

privilegiadas, o que termina por tornar a praia um produto cada vez mais exclusivo e 

segregado. 

Além da descontinuidade espacial, a mobilidade é outro elemento essencial para o 

espraiamento da urbanização litorânea, garantida pelo sistema de infraestrutura, 

particularmente viária e comunicacional, que gera a conectividade urbana e a continuidade 

espacial – o que proporciona a expansão do urbano pelo território, como mencionado por 

Santos (2009b). Tomando como referência a prática da Vilegiatura Marítima, que reflete o 

deslocamento sazonal para Tibau de uma população urbana que pode chegar até a 120 mil 

pessoas contrapondo-se aos seus 3.680 habitantes, segundo a Prefeitura local, torna-se real a 

questão do referido espraiamento, mesmo que sazonal, na direção dos centros urbanos 

litorâneos, onde as rodovias intermunicipais e interestaduais são as condutoras nesse processo 

que se dá principalmente, a partir de Mossoró, através da BR-304.  

A estrutura da rede urbana materializada na Rodovia Estadual RN-013, que liga 

Mossoró a Tibau, Grossos e Icapuí, foi traçada no Governo de 1951/56 e construída em 

1956/1961. Essa Rodovia já vinha se prefigurando desde as primeiras incursões dos 

vilegiaturistas no final do século XIX, com carros-de-boi levando até dois dias para chegar à 

faixa litorânea.  
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O município de Tibau e seu centro urbano se estruturam a partir dos Eixos 

Rodoviários (BR-304, RN-13, RN-Dehon Caenga, RN-12 e CE-261), que aglomeram dois 

outros centros urbanos – Grossos e Icapuí/CE –, configurando, dessa forma, uma morfologia 

urbana em eixos, com cerca de 60 quilômetros, paralelamente à faixa litorânea e próxima – 42 

quilômetros – ao centro regional de Mossoró, que recebe a Rodovia Federal, como a BR-304, 

abrindo, assim, as portas do sertão para o mar, como apresenta o Mapa 7. 
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Mapa 7 – Mapa da área aglomerada em eixo 
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A Rodovia “Dehon Caenga”, uma das vias estruturantes da morfologia urbana em 

eixos, promove a materialização de uma cidade estendida ao longo do Litoral, apresentando 

em seus 22 quilômetros uma paisagem marcada pela descontinuidade originada tanto por sua 

condição natural quanto pelas ações dos agentes sociais, que geram um território estruturado 

com segundas residências, cujas tipologias variam desde antigas segundas residências a novas 

tipologias tais como, condomínios fechados de alto padrão a outras de menor expressão 

espacial: domicílios de uso permanente e modestos estabelecimentos comerciais. Embora o 

discurso pelo desenvolvimento do turismo do Polo “Costa Branca” tenha sido um dos 

principais indutores da pavimentação e sinalização da Rodovia em foco, o que terminou por 

se fortalecer e expandir foi mesmo a prática da Vilegiatura Marítima. 

Na fusão da Dehon Caenga com a sede municipal de Tibau e com a CE-261 temos um 

forte adensamento urbano de casas, comércios, serviços, transportes e serviços públicos, 

configurando uma conurbação à beira-mar. Essa área, marcada pela espacialização de 

segundas residências, confunde muitas vezes os moradores e vilegiaturistas quanto a saber a 

qual município cabe a responsabilidade pelos serviços públicos de limpeza, segurança e 

iluminação. As Fotografias 2 e 3 ilustram a referida conurbação. 

 

Fotografia 2 – Ilustração da área conurbada entre o RN e o CE, com 

vista a partir do município de Tibau 

 
Foto: Joane Luiza – Trabalho de campo 2012. 
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Fotografia 3 – Área de fronteira entre os estados do RN e do CE 

 
Foto: Joane Luiza – Trabalho de campo 2012. 

 
 

Além da criação de rodovias na promoção da expansão urbana, o melhoramento delas, 

com asfaltamento, duplicação e sinalização, representa também a geração de uma maior 

mobilidade, que passa a intensificar a vida urbana, gerando uma forte dinâmica intraurbana e 

interestadual, pois aumenta o fluxo de pessoas, objetos e recursos. A Fotografia 4 apresenta a 

duplicação da Rodovia Estadual (RN-13) em curso, que liga Mossoró à Tibau e a municípios 

litorâneos vizinhos, com a justificativa da liberação de recursos do Governo Estadual para a 

promoção da integração do Projeto Turístico “Polo Costa Branca”, conforme discurso do 

Secretário de Infraestrutura e Tributação do município de Tibau. 
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Fotografia 4 – A duplicação da Rodovia Estadual RN-13, que liga Mossoró 

à Tibau 

 
Foto: Joane Luiza – Trabalho de campo 2012. 

 
 

 

A análise relacional aqui empreendida entre formas e dinâmicas sociais revela-nos 

como consequência da expansão urbana que vem se dando dentro da lógica do lazer que a 

descontinuidade e a mobilidade se impõem como categorias de análise que nos aproximam da 

natureza e características de urbanização que vem ocorrendo. O mesmo se dá com o par 

dialético “continuidade espacial x descontinuidade territorial” – esta última vivenciada pela 

população pobre do território que, com temporalidade díspari dos vilegiaturistas, se encontra 

com precária mobilidade urbana, como exemplo podemos citar a falta de transporte público, 

mesmo com a expansão de artefatos urbanos no território. Segundo Sposito (2007), ele, o 

residente, ainda permanece, aprisionado.  

 

3.4 Os Agentes Imobiliários e a Expansão Urbana em Tibau 

 

Não é a cidade, com efeito, que foi ‘fundada’, mas sim suas partes. A cidade 

estendida nasce a posteriori, como soma de partes nascidas em momentos 

distintos, por obra de atores (promotores imobiliários) diferentes, com 
intenções diferentes para populações (ou clientes) diferentes (AMENDOLA 

apud SPOSITO, 2007, p. 27).  

 

 

A política econômica neoliberal que vem gerando os processos da descentralização 

econômica e política, conferindo uma maior autonomia estadual e municipal, com a atuação 

do Estado à sombra dos interesses de grandes empresas, tornando, assim, forte o sistema 
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bancário e financeiro, o qual, segundo Harvey (1992), vem promovendo novas formas de 

produzir o espaço, com o objetivo de torná-lo mais fluido para a circulação do capital, em 

escala global, tem seus rebatimentos no crescimento da importância do Setor Imobiliário. 

Santos (2008) faz uma análise dos fatores que norteiam a lógica de ação do Setor Imobiliário, 

explicando-a por meio da especulação imobiliária, que acaba por promover forte rebatimento 

na forma espacial: 

 

A especulação imobiliária deriva, em última análise, da conjunção de dois 
movimentos convergentes: a superposição de um sítio social ao sítio natural; e 

a disputa entre atividade ou pessoas por dada localização. [...] Criam-se sítios 

sociais, uma vez que o funcionamento da sociedade urbana transforma 
seletivamente os lugares, afeiçoando-os às suas exigências funcionais. É assim 

que certos pontos se tornam mais acessíveis, certas artérias mais atrativas e, 

também uns e outras, mais valorizados. Por isso nessas áreas privilegiadas; 
quanto aos lugares de residência, a lógica é a mesma, com as pessoas de 

maiores recursos buscando alojar-se onde lhes pareça mais conveniente, 

segundo os cânones de cada época, o que também inclui a moda (SANTOS, 

2008, p. 106-107). 
 

 

Corroborando com Santos, podemos afirmar que a lógica da construção do território 

do/para o lazer, objetivando a promoção do lucro, para que possa acontecer o Capital 

Imobiliário, depende da forma urbana e da organização espacial da cidade, o que nos faz 

concluir que, dentre suas estratégias, diante do recorte espacial da pesquisa em foco, está a 

valorização social da praia e a promoção da transformação de áreas rurais em terras urbanas – 

esta última como apontado por Dematteis (1998). Tal transformação é bastante lucrativa para 

os promotores imobiliários, pois estes adquirem grandes áreas rurais de baixo valor, que, 

posteriormente, passarão a incorporar um alto valor de troca, quando transformadas em 

produtos imobiliários para atender a um mercado cada vez mais diversificado e com poder de 

consumo. A consequência é um espaço tanto estendido, na busca por uma boa localidade que 

possa proporcionar o convívio com a atmosfera litorânea, o que o torna mais valorizado, 

quanto fragmentado pela diversidade de usos e temporalidades ali impressas por 

vilegiaturistas e residentes. Assim podemos afirmar que a constituição de loteamentos em 

áreas rurais, não urbanizadas, constitui-se como indutora de medidas e ações estatais para a 

ampliação do território urbano.  

Em estudos acerca do Setor Imobiliário nas metrópoles nordestinas, Ferreira e Silva 

(2010) afirmam que o momento nacional da década de 1960 foi extremamente favorável para 

a obtenção de terreno e para financiamento e compra de imóvel, facilitados pela figura do 

incorporador imobiliário, que realizava todas as ações elencadas. Esse ambiente favorável se 
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justificava pelos fortes investimentos do Banco Nacional Habitacional (BNH), cujas ações 

estavam focadas nas atividades de crédito para financiar o imóvel em longo prazo, com ação 

conjunta do Estado, que instrumentaliza o território para as atividades urbanas, com a 

instalação de infraestrutura e serviços urbanos. 

Foi por meio de incentivos representados por programas para facilitar a obtenção de 

imóveis ligados ao Sistema Financeiro da Habitação, iniciados na década de 1960, conforme 

apontam Rosado e Felipe (1995), que os vilegiaturistas passaram a estender suas demandas por 

áreas de lazer para as praias das Emanuelas e Gado Bravo, iniciando, assim, o processo de 

dispersão da prática da Vilegiatura em Tibau, com a constituição de segundas residências, 

processo até então restrito ao núcleo da Vila. Os estímulos estavam apoiados em financiamentos 

da Caixa Econômica Federal, do Banco do Estado do Rio Grande do Norte (BANDERN) e da 

Associação de Poupança e Empréstimo do Rio Grande do Norte (APERN) – os dois últimos já 

extintos, conforme entrevista com o geógrafo Dr. José Lacerda Alves Felipe. 

Na década de 1980, que marca profundas mudanças na paisagem litorânea de Tibau –, 

com a pujança econômica de Mossoró, mesmo com a reestruturação nacional, quando o BNH 

finaliza suas atividades, o Setor Imobiliário se reestrutura, passando a se autofinanciar e 

criando novas alternativas para sua atuação, conforme aponta Botelho: 

 
O agente imobiliário é quem dá o primeiro passo na produção de importante 

parcela do espaço urbano, [...] Seu espaço de manobra é severamente 

limitado pelo que o mercado aceitará, trabalhando com a tendência 
dominante [...] estando submetido a todo tipo de pressão [...] (BOTELHO, 

2009, p. 290). 

 
 

A questão levantada por Botelho, quanto ao poder limitado de ação do agente 

imobiliário, ajuda-nos a compreender a reestruturação do setor a partir da década de 1980 

(apud FERREIRA; SILVA, 2010), diante do momento econômico e político nacional e sua 

grande habilidade de adaptação às necessidades de uma sociedade marcada pelo forte poder 

de consumo - aqui nos referimos à profusão de produtos lançados no mercado e suas 

multifuncionalidades, procurando atender a uma diversidade crescente de sua demanda, com o 

objetivo de correr menos riscos financeiros. Desta forma, os produtos podem vir a atender 

tanto aos vilegiaturistas tradicionais, com fortes vínculos territoriais, quanto aos novatos – 

estes mais exigentes, com novas necessidades de consumo e como também ao novo nicho de 

turismo: o turismo extra-hoteleiro. 

O Setor Imobiliário, que vem se diversificando e continuando a disponibilizar a 

segunda residência, mantém-se articulando a expansão a diversos produtos lançados no 
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mercado, acompanhando as tendências no âmbito da escala internacional e diversificando a 

forma de uso, além de agregar novas classes sociais ao leque de consumidores e de trabalhar 

com vendas de imóveis e aluguel, vendas de grandes propriedades à beira-mar e loteamentos 

direcionados para as classes A/B, com forte poder de consumo. Terrenos afastados da zona de 

praia e loteamentos populares na periferia do município também são do interesse desse Setor, 

que busca atender aos anseios da chamada classe C, em forte ascensão. Desta forma, as 

atividades e interesses do Setor Imobiliário acabam por pressionar a ação do Estado no 

sentido de equipar o território de infraestruturas, tais como as rodovias estruturantes e os 

serviços públicos, criando e ampliando, assim, o tecido urbano, de modo a colaborar com o 

reordenamento territorial, ampliando as fronteiras para a reprodução do capital, em uma 

relação dialética entre espaço contínuo, espacialmente, e descontínuo, territorialmente, o que 

demonstra a importância do Setor Imobiliário no “planejamento” urbano. 

Em uma perspectiva crítica acerca do planejamento urbano, bastante pertinente para 

analisarmos as ações até aqui elencadas pelo “planejador” do espaço urbano de Tibau – o 

Setor Imobiliário –, trazemos Souza, que, corroborando com Harvey e Botelho, também 

chama a atenção para as mudanças na gestão das cidades, ante a necessidade de uma nova 

política econômica implementada em escala mundial para as resoluções das crises inerentes 

ao modo de produção capitalista gestadas na década 1970, “[...] a hegemonia ideológica do 

neoliberalismo e a crise do welfare state representam um enfraquecimento (e não apenas uma 

transformação), tanto efetivo quanto ideológico, do planejamento, até então estreitamente 

associado a um Estado intervencionista” (SOUZA, 2011, p. 31-32). Para Souza, essa mudança 

agravou mais ainda os problemas urbanos, o que o faz reivindicar a presença do Estado para 

atender às necessidades, principalmente das populações pobres. Para este autor, o 

Planejamento urbano significa: 

 

[...] planejar sempre remete ao futuro: planejar significa tentar prever a 

evolução de um fenômeno ou, para dizê-lo de modo menos 
comprometido com o pensamento convencional, tentar simular os 

desdobramentos de um processo, com o objetivo de melhor precaver-se 

contra prováveis problemas ou, inversamente, com o fito de melhor tirar 
partido de prováveis benefícios. [...] O planejamento é a preparação para 

a gestão futura, buscando-se evitar ou minimizar problemas e ampliar 

margens de manobra [...] (SOUZA, 2011, p. 46). 

 
 

Desta forma o território urbano por falta de um planejamento norteado pelo poder 

público local, passa a ser um mero gestor, aqui podemos afirmar gestor de problemas, “[...] 

gestão remete ao presente: gerir significa administrar uma situação dentro dos marcos dos 
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recursos presentemente disponíveis e tendo em vista as necessidades imediatas” (SOUZA, 

2011, p. 46).  

Segundo Botelho, o poder dos empreendedores sobre o urbano, com a crescente 

inserção do imobiliário no mercado financeiro, tem intensificado “o processo triádico de 

homogeneização, fragmentação e hierarquização do espaço” (LEFEBVRE apud BOTELHO, 

2012, p. 309). Ainda segundo Botelho, Lefebvre sinaliza para a homogeneização como a 

representação da repetição de elementos no espaço; para a fragmentação do espaço, que se 

caracteriza pela separação conforme suas funções (espaço do trabalho, da moradia, lazeres, 

transportes, produção, consumo); e, por fim, para a hierarquização, tais como espaços nobres 

e vulgares, espaços residenciais, espaços funcionais, guetos diversos, conjunto de alto padrão, 

em que tal hierarquização gera segregação socioespacial.  

À luz de Lefebvre (apud BOTELHO, 2012), iremos, nos próximos capítulos, 

apresentar a urbanização em Tibau a partir da sazonalidade que lhe é imposta, gerando, assim, 

uma homogeneização da sua paisagem, fortemente marcada pela segunda residência e suas 

mudanças tipológicas que vêm se dando ao longo do tempo e no espaço. Iremos também 

mapear a fragmentação dos espaços do lazer, do comércio e dos serviços e de moradia; como 

também a hierarquização norteada pela lógica do Setor Imobiliário, somado às ações do Poder 

Público Municipal que se concretiza nas áreas nobres (zona de praia – área de expansão dos 

vilegiaturistas e comércios e serviços destinados ao lazer) e as áreas vulgares (periferia da 

cidade – área de expansão das moradias dos residentes como também de vilegiaturistas da 

classe C). Temos como objetivo espacializar as áreas destinadas aos vilegiaturistas – 

buscando identificar sua evolução espaço temporal –, e de identificar também a espacialidade 

dos residentes do município. Para tanto, iremos traçar o perfil socioeconômico de tais agentes, 

para apreendermos os rebatimentos das dinâmicas sociais na organização espacial e na 

constituição de novas morfologias urbanas.  
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4 TIBAU E SUAS TEMPORALIDADES: O RESIDENTE E O VILEGIATURISTA 

 

 
O que é hoje a vila de Tibau, ou melhor, como 
refletir Tibau – vila no seu cotidiano e Tibau – 

cidade nos grandes piques dos períodos de férias 

escolares também chamados de veraneio. 

Rosado e Felipe (1995, p. 5). 

 

 

 

A cidade de Tibau tem sua realidade diária subvertida, quando deixa de ter, durante três 

meses consecutivos, uma vida comunitária, devido à sazonalidade imposta pela “alta estação”, 

que traz para o município litorâneo serviços de restauração e lazer, deslocados do município de 

Mossoró e de outras áreas de influência do aglomerado urbano não metropolitano Mossoró-Açu 

e adjacentes, como os do Ceará e da Paraíba, numa intensificação e reativação do comércio e 

serviços locais, provocando, assim, uma verdadeira metamorfose no território urbano. Durante o 

dia, a praia oferece lazer e recreação com restauração ao longo desta, clubes com parque 

aquático, passeios de bugre, kit-surf, passeios de barco e passeios de aeroplanos. À noite, shows 

com bandas de renome regional, atraindo pessoas dos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, 

Ceará e Pernambuco.  

Quando os autores Rosado e Felipe nos revelam a dificuldade de se refletir sobre o que 

é Tibau – uma cidade ou vila –, marcada por uma forte sazonalidade que se dá em função da 

prática da vilegiatura marítima, mostram-nos o desafio de se vir a entender como se opera, as 

práticas socioespaciais, do residente e do vilegiaturista – este último, mesmo que ali vivendo 

sazonalmente, interfere de forma preponderante no uso do território urbano.  

 

Harvey nos dá o norteamento de como empreender essa análise da metamorfose que se 

apresenta em Tibau, quando aponta para o fato de que “precisamos nos ater às decisões que 

norteiam o uso do solo urbano, e este momento acontece quando o valor de uso e o valor de 

troca colidem, “[...] para tornar o solo e as benfeitorias mercadorias” (HARVEY, 1980, 

p.137). O mesmo faz Carlos, quando aponta para a prática socioespacial como base de 

sustentação da vida: “[...] o ato de produção da vida como ato de produção do espaço 

sinalizando uma compreensão da dialética espaço-sociedade [...] como um termo se 

realizando no outro e através do outro. Assim, a prática socioespacial é a base e sustentação 

da vida” (CARLOS, 2007, p. 47). 

A prática socioespacial e seus rebatimentos no território urbano, cujo conteúdo 

pretendemos identificar e apreender a partir dos residentes e vilegiaturistas, ajudar-nos-á na 
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compreensão dessa cidade com temporalidades díspares, no entanto marcadas pela mesma 

lógica: a do lazer. A fim de podermos avançar na análise de uma urbanização que ocorre em 

função da prática do lazer, exigindo de nós pesquisadores e dos gestores municipais uma 

compreensão criteriosa, para que não ignoremos a cidade que se apresenta de forma tão 

complexa, quando vila, no período de baixa estação. Este tema é de extrema relevância, pois a 

atividade centrada no Lazer e no Turismo vem concretizando-se como vetor de urbanização 

do Litoral Potiguar, não sendo, portanto, esta apenas uma realidade do recorte espacial em 

estudo. 

A discussão trazida por Rosado e Felipe (1995), quando falam de um espaço que é vila 

e também cidade em períodos distintos, uma realidade presente em grande maioria dos 

municípios do litoral potiguar, nos faz aprofundá-la a luz das discussões de Santos (2008, p. 

79), quando discute as temporalidades na cidade, “O tempo se dá pelos homens. O tempo 

concreto dos homens é a temporalização prática, movimento do Mundo dentro de cada qual e, 

por isso, interpretação particular do tempo por cada grupo, cada classe social, cada 

indivíduo”. A proposição das temporalidades é bastante pertinente para a apreensão das 

sazonalidades que subvertem as realidades vividas em Tibau, onde teremos a sobreposição de 

temporalidades expressas nas perspectivas e ritmo de vida em função da prática da vilegiatura 

marítima, de grande relevância para dinâmica econômica do município e que por isso vem 

abrindo novas possibilidades de atividades produtivas. Assim, não podemos sublimar a 

produção de normas que regulam as necessidades produtivas para atender a acumulação do 

capital, conforme afirma Santos (2009a, p. 336), 

 

As diversas empresas regulam as suas necessidades produtivas segundo 

regras que esta estabelecem, e tanto vigoram no interior da firma como em 

sua relações verticais e horizontais. Mas o fato de que a norma se tornou 
indispensável ao processo produtivo, conduz, ao mesmo tempo, à sua 

proliferação e leva, naturalmente, a um conflito de normas que o mercado 

não basta para resolver. 
 

 

Conforme o capítulo anterior onde citamos o setor imobiliário em trabalho conjunto 

com o poder público no âmbito estadual e municipal, “planejando” o território urbano para a 

prática da vilegiatura marítima, criando objetos espaciais para atender uma grande demanda 

para o consumo do espaço do lazer acaba por sobrepor as temporalidades ali existentes onde 

aqui citamos: do residente, do comércio e serviços públicos e privados, no período de alta 

estação. O residente passa a participar dela submetendo-se a fortes constrangimentos. Ainda 

Santos, chama a atenção da existência do espaço da velocidade que é “força” da cidade 
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(velocidade vivenciada por ricos e pela classe média) e o espaço da lentidão que é “fraco” na 

cidade (vivenciada pelos pobres), tanto o espaço da velocidade quanto o da lentidão resultam 

dos processos desencadeados no meio técnico-científico- informacional.  

 

O rebatimentos das temporalidades até aqui discutidas em Tibau que apresenta-se 

marcada por uma forte sazonalidade (da Baixa e Alta estação), sendo estas temporalidades 

vivenciadas pelos vilegiaturistas e pelos residentes, refletem no território urbano do município 

litorâneo conforme as Fotografias 5 e 6, e Quadro 3 com as características de cada 

sazonalidade. 
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Fotografia 5 – Tibau em novembro (baixa estação) de 2012 

 
 

 

 Fonte: Joane Luiza – Trabalho de Campo (2012). 

 
 

Fotografia 6 – Tibau em janeiro (alta estação) de 2012 

 
Fonte: Joane Luiza – Trabalho de Campo (2012). 
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Quadro 3 – As Características das temporalidades de uma Cidade do/para o Lazer: Tibau 

Características Baixa Estação Alta Estação e Feriados 

Prolongados 

Morfologia Objetos Espaciais Urbanos 

Concentrados 

Objetos Espaciais Urbanos 

Estendidos ao longo da faixa 
litorânea 

Densidade 

demográfica 

Baixa Densidade Demográfica 

(3.678 hab.) 

Forte Densidade Demográfica no 

Município (120.000 hab.) 

Mobilidade Precária mobilidade urbana: 

Meios de transportes municipal e 

intermunicipais reduzidos 
(diminuição da frota de moto taxi 

e taxi). 

 

Alta mobilidade urbana: 

Intensificação dos meios de 

transportes municipal e 
intermunicipais e surgimento de 

carros e transportes clandestinos. 

Dinâmica Econômica Baixa nas Vendas do Setor de 
Comércio e Serviços 

 

Falta de Emprego na Cidade 
 

Retração do Setor de Comércio e 

Serviços. 

Alta nas Vendas do Setor de 
Comércio e Serviços 

 

Geração de Emprego na Cidade 
 

Reabertura de Comércio e 

Serviços e diversificação dos já 

em funcionamento. Inserção de 
novos empreendimentos vindos 

de outras municipalidades e 

estados. 

Infraestruturua 

Urbana 

Fornecimento e distribuição de 

energia elétrica e água realizada 

de forma regular na zona urbana. 
 

 

Fornecimento e distribuição de 

energia elétrica e água realizada 

de forma precária em todo o 
município. 

   

 Coleta de lixo realizada de forma 
regular na zona urbana. 

 

 

Coleta de lixo realizada de forma 
precária em todo o município. 

 

 
 

Eventos Culturais  Inexistência de eventos culturais. Eventos culturais com casas de 

shows e bandas de projeção no 
nordeste do Brasil. E realização 

de torneios esportivos.  

Funcionalismo 

Público 

Diminuição do quadro de 

funcionários municipais 

Aumento do quadro de 

funcionários municipais 
terceirizados, principalmente no 

setor relativo à limpeza. 

 Org.: Joane Luiza (2012). 
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4.1 O Residente: Perfil e Práticas Socioespaciais  

 

O município litorâneo de Tibau ganha relevância, no cenário da paisagem litorânea do 

Estado, a partir do final do século XIX, quando se torna conhecido pela grande beleza 

paisagística de suas praias, com suas areias coloridas, rios e riachos, recifes, falésias, dunas e 

as famosas “pingas” (água das chuvas que se infiltra nas dunas e se acumula nas barreiras, 

seguindo um percurso subterrâneo para transbordar como bicas de água na praia), conferindo 

uma rara beleza cênica ao lugar. E foi o município de Mossoró que iniciou o processo de 

transformação, por meio da construção de estradas, de casas para repouso ou cura dos males 

do corpo ou ainda para as férias de sua elite o que levou à ocupação e uso do espaço para a 

prática do ócio, estabelecendo assim um forte vínculo territorial e afetivo.  

Mas, antes do aumento da densidade demográfica, com a chegada dos munícipes de 

Mossoró, transformando significativamente a paisagem, Tibau era caracterizada como um 

território herdado do Período Colonial, ocupado com atividades da agricultura de subsistência, 

com fazendas de criação de gado e com a pesca. Segundo os relatos de seus antigos 

moradores, como o do pescador Tido com 88 anos o núcleo da Vila dos moradores de Tibau 

no ano de 1931 era constituído de duas ruas com 15 casas de taipa, com cobertura de palha e 

piso batido de areia, localizadas ao redor da igreja de Santa Terezinha, hoje localizada no 

centro da sede municipal, fundada em 1927/28, e dois comércios, que abasteciam com 

alimentos e produtos de primeira necessidade – não produzidos na vila –, o que tornava os 

proprietários desse tipo de comércio agentes sociais de extrema relevância para a comunidade.  

A Vila nesse período estava inserida próximo à praia e no tabuleiro que hoje divide os 

estados do Ceará e do Rio Grande do Norte, como uma espécie de “rua de trás”, uma vez que 

já havia a ocupação da faixa de praia com as segundas residências dos vilegiaturistas, com 

cerca de 27 casas. 

 O Mapa 8 destaca a localização da Vila em 1931, conforme registro histórico oral. Esta se 

encontrava em meio a coqueiros e sempre com visão para o mar, embora, como forma de 

proteção contra as intempéries do clima, as casas foram construídas de costas para mar. A origem 

desses moradores pertence aos três estados de fronteiras (Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba).  
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É importante ressaltar que a investigação sobre a vida e o trabalho dos antigos 

moradores de Tibau evidenciou que a localização da Vila na década de 1930, é resultado de 

uma migração dos moradores que, acreditamos, tenha ocorrido principalmente em função da 

integração com os vilegiaturistas de Mossoró, que lançaram moda quando construíram suas 

casas para o lazer à beira-mar - os primeiros a construírem residências próximo ao estirâncio e 

encravadas nas falésias de Tibau. Essa migração resultou numa maior aproximação do 

pescador à praia e, consequentemente, ao seu ofício – a pesca – e ao material que se 

encontrava à beira-mar.  

Segundo Rosado e Felipe (1995), o relato do sr. Lauro do Monte Rocha, antigo 

vilegiaturista de Tibau, desde o ano de 1908 acompanhando sua família nas temporadas de 

praia, os pescadores iam às bordas do litoral, após o ano de 1910, para fixarem suas 

residências, notadamente na chapada do morro de Tibau, sendo os primeiros pescadores 

Manoel de Jesus, Pedro Fonseca e Jeremias. A partir do ano de 1918/19, ocorreram várias 

outras construções de residências nas falésias de Tibau e logo após elas, numa mistura de 

casas de pescadores e de vilegiaturistas, com a prevalência do número de casas destes últimos. 

O Croqui 1, elaborado pelo artista plástico Flávio Freitas, ilustra a Vila de Tibau na década de 

1930, destacando principalmente as casas dos residentes, mas também aí estão materializadas 

as primeiras segundas residências edificadas próxima ao estirâncio. 
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No entanto, o que nos faz concluir, com o relato do sr. Lauro do Monte Rocha, é que a 

Vila original não estava tão próxima da faixa litorânea, e sim em uma localização de transição 

entre a zona rural e litorânea, o que faz sentido, pois a pesca e a agricultura eram praticadas 

simultaneamente em Tibau, como ainda vemos hoje. Mesmo em menor expressão, o pescador 

dessa praia também é agricultor.  

 

4.1.1 O Tempo Lento dos Homens  

  

A vida na pequena Vila, como relatado pelo sr. Tido, era marcada pelo trabalho com a 

pesca e a agricultura - o referido senhor desde os sete anos de idade já trabalhava com seu pai 

também pescador. A ferramenta de trabalho era a rede e o paquete (uma pequena 

embarcação), trazendo para casa os peixes guarajuba, pescada, espada, boca mole e muito 

camarão. Na época, por falta de meios para conservar o peixe, a alternativa dos pescadores era 

salgá-lo e secá-lo ao sol e vento ou assá-lo e, logo no dia seguinte, seguirem viagem para 

Mossoró, com parada em Gangorra para dormir, depois de 5 horas de percurso percorrido a 

pé. Na madrugada do dia seguinte, seguiam viagem, também a pé, com chegada prevista a 

Mossoró às 7 horas da manhã, onde haveria a comercialização de todo o pescado. Outra forma 

de deslocamento se dava por Areia Branca, saindo da vila de Tibau a pé até o porto do rio 

Mossoró, onde está localizado o distrito de Grossos, para de lá atravessar de barco para pegar 

o trem que saía da ferrovia “Porto Franco” ou o “Caminhão Misto”, que deslocava pessoas e 

produtos diversos para Mossoró.  

O pescador e agricultor sr. Gabriel de 77 anos, relatou que na década de 1940 a 

atividade da comercialização do pescado passou a se intensificar com a chegada dos 

atravessadores, como o sr. Zé Bacurau, que vinha de Mossoró de carro, comprava o peixe 

salgado na Vila de Tibau e vendia-o na Paraíba. Nessa época, também se deu o início da 

comercialização do camarão.  

As mulheres da Vila participavam das atividades desenvolvidas, dividindo-se no 

tratamento e salga dos peixes e nos trabalhos domésticos, além do ofício com a renda de labirinto. 

A agricultura de subsistência, que atendia às necessidades da Vila, era realizada no 

local chamado pelos seus moradores de “no mato” - área com lagoas de água doce e onde 

também havia a Casa de Farinha, ao sul da vila. Os produtos cultivados eram melancia, feijão, 

milho, jerimum, mandioca. Segundo os relatos dos moradores mais antigos, para se chegar às 

áreas agricultáveis, comum a toda a Vila, era necessário atravessar dunas com areias brancas e 

sem vegetação, o que caracteriza a existência das dunas móveis. Concluímos que as dunas 



100 
 
 

dividiam a Vila em duas zonas: a da pesca e a da agricultura. Em ambas, havia moradias - 

talvez a existência das dunas móveis possa ter sido mais um fator que tenha levado a 

migração dos pescadores para próximo à faixa litorânea, mas tudo não passa de especulações 

de nossa parte, pois não fazendo parte deste trabalho a investigação do período aqui descrito, 

embora tal se faça necessário para tentarmos vir a mapear a localização original da Vila e sua 

expansão para o que hoje é o município de Tibau. 

Além da Vila de Tibau, como relata o pescador e agricultor sr. Evilásio, na década de 

1940 houve uma contagem da população em Tibau para o controle da malária que estava 

dizimando a população e foram registradas 200 famílias ao longo do litoral. Essa população se 

tornou mais evidente para o estado do Rio Grande do Norte, com a Segunda Guerra Mundial, 

na ano de 1942, com chegada de tropas à Vila, para guarnição do Litoral Brasileiro, gerando 

uma convivência entre soldados e moradores, com, inclusive, surgimento de laços 

matrimoniais entre aqueles e estes.  

Segundo dona Estelita, o lazer da população da Vila era “a Festa de Ano”, que reunia 

moradores de toda a região, inclusive cearenses vindos para a Missa da Noite de Natal e do 

Ano Novo, celebrada pelo Padre Manoel Lucena, que vinha a cavalo de Areia Branca. As 

pessoas chegavam para a referida Festa bem cedo, e chegavam a pé, a cavalo ou de jegue, 

com suas roupas engomadas e estendidas no braço e os sapatos de festa na mão, para serem 

usados apenas na noite da Missa. A hospedagem se dava nas casas dos moradores da Vila. 

Haviam barracas que vendiam diversos produtos, desde bebidas e comidas, a artesanato e 

acessórios femininos. O comércio era promovido tanto pelos moradores locais quanto por 

pessoas vindas de Mossoró e adjacências. Havia cantador, baile e o famoso “forró do pessoal 

da mata”. Era um período de eventos, marcado pelo lazer. Inclusive nesse período era que a 

população da Vila comia carne vermelha, pois havia o abate de um boi, que era dividido para 

os moradores que solicitavam a carne. Não podia haver desperdício, uma vez que não havia 

onde se acondicionar a carne após o abate, devendo ocorrer, assim, o consumo imediato. 

Como forma de controle, antes do abate, era feita, de porta em porta, a contagem dos 

moradores que iriam adquirir o produto e a quantidade solicitada. Tudo era registrado em um 

bloco de anotações, para se poder saber qual teria que ser o tamanho do animal a ser abatido. 

Em registro oral da história de Tibau, conseguimos obter a informação de que havia, 

nesse período, uma integração entre os vilegiaturistas e os residentes da Vila e que os 

vilegiaturistas em Tibau vivenciavam a rotina da comunidade, inclusive participando das 

festas do vilarejo e ajudando na sua organização. A vilegiatura marítima proporcionava o 

estabelecimento de vínculos afetivos dos vilegiaturistas com os pescadores e agricultores, 
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passando aqueles a participar da vida pitoresca, que, sem fornecimento de energia elétrica, era 

marcada pelo nascer e pelo pôr-do-sol e o tempo, marcado pelo tempo dos homens, “o tempo 

lento dos homens”, marcada por uma forte solidariedade entre os moradores da vila.  

 

4.1.2 O Processo de Integração no Contexto Regional 

 

Um salto no tempo se faz necessário para destacar quatro “eventos” de extrema 

importância para a constituição do território de Tibau que promoveram transformações na 

vida e no trabalho do residente.  

O primeiro foi a criação da primeira linha de transporte coletivo de Mossoró para 

Tibau em 1942, conhecida como sopa, apelido dado a um pequeno ônibus coletivo, assim, 

promovendo fluxo de residentes e vilegiaturistas. O segundo evento foi na década de 1949, 

quando ocorreu a ligação do sistema de telefonia sob forte influência de Mossoró, através dos 

vilegiaturistas que constituíam suas segundas residências na localidade litorânea. Mesmo 

pertencendo Tibau ao município de Areia Branca, Mossoró assume os custos orçamentários 

com a compra de posteamentos e contratação de mão-de-obra para efetivar a referida ligação 

e com a contratação de funcionários para mantê-la em funcionamento, ressaltando que os 

Correios também chegam à Vila de Tibau nesse momento.  

O terceiro evento deu-se na década de 1957, com a construção da Rodovia RN-13, que 

insere Tibau na rede regional comandada por Mossoró. Tibau passa a desempenhar a função 

de localidade depositária de segundas residências, possibilitando os lazeres relacionados com 

o mar, isto é, práticas marítimas modernas, sendo sua beleza natural e a mobilidade fatores de 

localização. A partir da estrada, o domínio de Mossoró materializa-se e a rede criada dentro 

da lógica da vilegiatura marítima passa a gerar grandes transformações na paisagem, 

conferindo, assim, novos significados ao território de Tibau e, principalmente, uma nova 

realidade no cotidiano dos residentes. 

E, por fim, na década de 1960 tem-se a implantação dos loteamentos nas praias 

Emanuelas e Gado Bravo, com linhas de crédito facilitando a construção de segundas 

residências, o que gerou, como consequência, uma ampla divulgação da praia como lugar 

ideal para temporadas de férias. 

 

4.1.3 Os Residentes na Década de 1980/2012 
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Objetivando traçar o perfil socioeconômico do residente, para analisar a natureza da 

urbanização em curso, obtivemos a informação por meio das entrevistas realizadas que 

53,33% dos entrevistados nasceram em Tibau; e que 46,66% migraram dos estados do Ceará, 

Paraíba, São Paulo e das cidades potiguares Grossos e Mossoró.  

Conforme os entrevistados, o objetivo da imigração se deve à busca de uma melhor 

qualidade de vida; de oportunidade de emprego e a questões familiares (estas relacionadas a 

matrimônios). A migração justificada pela busca de qualidade de vida se mostrou expressiva 

nos 37,50% dos entrevistados, sendo estes representados principalmente por aposentados 

vindos de Mossoró, que recebem os filhos e netos nos finais de semana. Essa nova realidade 

nos aponta para o fato de que a expansão urbana no território litorâneo em estudo vem se 

dando em novos patamares de motivações.  

Percebemos que Tibau se impõe na rede urbana regional como centro urbano que vem 

proporcionando uma melhor qualidade de vida pela sua excelência ambiental, com clima 

ameno, por estar no litoral, como também por proporcionar oportunidade de emprego 

relacionado com o Lazer e o Turismo, sendo o Setor de Comércio e Serviços o grande 

empregador nos períodos de alta estação (férias do final do ano), como relatado por uma 

entrevistada emigrante de São Paulo que, em busca de qualidade de vida, constituiu negócio 

próprio na cidade de Tibau – um salão de beleza – e está realizando um grande sonho: morar 

em uma praia do nordeste brasileiro. 

A evolução tecnológica e comunicacional, oferecendo assim maior mobilidade no/do 

espaço, gera uma maior continuidade espacial entre os municípios e os estados, favorecendo o 

processo de migração em curso que vem ocorrendo na cidade litorânea. 
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Gráfico 1 – Motivação da migração para Tibau 

 

Fonte: Pesquisa realizada no Município de Tibau – Trabalho de Campo 2012. 

 

Dos residentes entrevistados, há uma estabilidade no âmbito da moradia, pois 86,66% 

possuem a propriedade de seu domicilio; 6,67% alugam-no e 6,66% representam casas doadas 

para trabalho (Gráfico 2). 

. 

Gráfico 2 – Situação do domicílio 

 

Fonte: Pesquisa realizada no Município de Tibau – Trabalho de Campo 2012. 

 

A geração de renda das famílias de Tibau está relacionada, em ordem decrescente, 

com a aposentadoria, o emprego municipal e o Setor de Comércio e Serviços, 

respectivamente. Dos entrevistados 91,30% trabalham em Tibau e os outros 8,68%, no estado 
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do Ceará. A economia local, dependendo da aposentadoria e do poder público municipal 

como o grande empregador do município, faz-nos refletir sobre a fragilidade econômica do 

município, devido a sua frágil geração de riqueza, passando a sobreviver principalmente de 

repasses federais. Também destacamos os entrevistados que se autodenominam de 

“autônomos”, “sem vínculos empregatícios”, que se empregam em atividades relacionadas 

com serviços de auxiliar de cozinha, jardineiro, auxiliar de serviços gerais, todos atrelados ao 

período de alta estação, representando uma renda que auxilia as despesas ao longo de todo o 

ano, conforme os entrevistados. 

Ressaltamos ainda novas atividades relacionadas à fruticultura e à perfuração e 

manutenção de poços de petróleo atividades produtivas que vem capacitando sua mão de obra 

e se encontra em expansão. Já a pesca e a agricultura se encontram em processo de 

decadência, devido à dificuldade enfrentada pela escassez de peixes e à falta de recursos para 

investir na agricultura, mas também devido a novas outras possibilidades de emprego em 

atividades no Setor de Comércio e Serviços, quer seja em bares, quer seja como zeladores nas 

casas dos vilegiaturistas.  

A sazonalidade imposta pela prática da vilegiatura marítima aos residentes é um fator 

limitante para o desenvolvimento local. Quando os entrevistados foram indagados sobre se 

ocorria algum tipo de interferência em suas atividades com a chegada do período da alta 

estação, 86,96% responderam que sim e apenas 13,6% afirmaram não. Todavia, tanto para 

aqueles quanto para estes, a interferência é tida como extremamente positiva, no sentido de se 

ter a economia local aquecida com a permanência de uma população flutuante durante três 

meses seguidos, gerando um aumento das vendas no comércio local e mais emprego no Setor 

de Serviços. Estes dados demonstram, porém, as características de uma cidade marcada por 

temporalidades, pois a sua realidade é subvertida de forma perversa, uma vez que, no período 

fora da alta estação, tem-se uma drástica retração da economia local, com a diminuição de 

emprego e o fechamento de estabelecimentos, ficando boa parte da população local ociosa.  

A cidade tem sua economia aquecida na alta estação, com a chegada dos 

vilegiaturistas, que, embora tragam seus produtos de Mossoró, sempre recorrem ao comércio 

local. Já na baixa estação, diminui o número de estabelecimentos de comércio e serviços que 

contam com o consumo da população local, a qual se mostra insatisfeita, quando se queixa da 

carestia, o que a leva a preferir se deslocar para Mossoró, por lá haver uma maior diversidade 

de preço e produtos, passando a comprar produtos desde alimentação aos de higiene pessoal e 

limpeza. 
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Também fez parte do processo investigativo de nossa pesquisa verificar se havia o 

hábito dos residentes de alugar seus domicílios no período de alta temporada, para a geração 

de uma renda alternativa para a família. Obtivemos como resposta, conforme o Gráfico 3, que 

80,77% nunca alugaram seu imóvel, embora tenhamos percebido que a população local vem 

aos poucos investindo neste item, principalmente quando se possuem duas casas, alugando-se 

uma delas, ou então na compra de terrenos, a preços módicos e parcelados, em loteamentos 

clandestinos que vêm se proliferando na zona periférica do município às margens da RN-13, 

vislumbrando uma valorização no futuro com a implantação de infraestrutura. 

 

Gráfico 3 – Entrevistados que alugam seus imóveis para vilegiaturistas 

 

Fonte: Pesquisa realizada no Município de Tibau – Trabalho de Campo 2012. 

 

 

Tibau, objetivando crescer com a atividade econômica do Turismo, possui uma 

barreira para transpor: melhorar o nível de escolaridade de sua população. Dentre os 

entrevistados, foi verificado que 70% não possui o segundo grau completo, conforme 

apresenta o Gráfico 4. Tais dados remetem para uma realidade que dificulta muito o 

desenvolvimento econômico da cidade e contribui para diminuir a mobilidade 

socioeconômica da população. 
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Gráfico 4 – Apresenta o nível de escolaridade dos entrevistados em Tibau/RN 

  

Fonte: Pesquisa realizada no Município de Tibau – Trabalho de Campo 2012. 

 

 

 

O tipo de lazer praticado em Tibau pelos residentes é ir à praia, para tomar banho, 

caminhar, frequentar as barracas, utilizando-se dos serviços de alimentos e bebidas, e para a 

prática de esporte. No entanto 23,33% dos entrevistados – um percentual significativo - 

afirmaram “não ter lazer em Tibau”. Em trabalho de campo, foi verificada a falta de gestão do 

poder público local com relação à cultura e ao lazer de seus munícipes. Estes não dispõem de 

quadras de esporte, nem de praças recreativas bem estruturadas nem tampouco de áreas 

coletivas que possam aglutinar pessoas em eventos culturais, dentre outros. Apenas, quando 

se aproxima o período de alta estação, principalmente quando o Carnaval passa a ser uma 

extensão das férias, dá-se o deslocamento de uma infraestrutura de show para Tibau, inclusive 

muito apreciada por parte dos residentes, que participam da festa, a qual representa uma forte 

característica da municipalidade. O que nos faz concluir que os residentes tem acesso ao lazer 

por ocasião da chegada dos vilegiaturistas, isto é, o lazer também se constitui como uma 

prática sazonal. 

 

4.2 O Vilegiaturista: Perfil e Práticas Socioespaciais  

 

Os registros históricos, como já mencionados no capítulo 2, revelam que um dos 

prazeres dos vilegiaturistas além de está em atmosfera litorânea era também vivenciar a rotina 

da Vila de Tibau. O relato da estada do poeta Henrique Castriciano em 1898 em Tibau revela 

seu fascínio pelos moradores da Vila e sua admiração por aquele lugar bucólico, 
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No ano de 1898 - Com alguns cadernos de poesias, Henrique Castriciano, 

desce para Mossoró, ouvir o Doutor Castro, [...]. O médico o aconselha a fazer 

uma temporada de praia. Fixa-se no Tibau, olhando o mar, coqueiros, 

praieiras, pescadores de jangadas, velhas fazendo rendas. [...] Essa fase 
praeira, despreocupada e lírica, nunca foi esquecida pelo poeta, amando evocar 

a paisagem linda, os pescadores, as rendeiras, as meninas-moças de grandes 

olhos curiosos e doces. Seria no Tibau onde Henrique observara a ciência leve 
e teimosa das rendas de almofada, tornando-se propagandista enamorado para 

o resto da vida. E a luta da pescaria, mar-aberto, diária e pobre (ROSADO; 

FFELIPE, 1995, p. 65-66). 
 

 

Tais relatos apresenta-nos que a prática da vilegiatura marítima, cujo objetivo é fixar-

se na praia para passar temporadas e desfrutar da atmosfera marítima, acontecia em meio a 

uma grande satisfação por conviver com os residentes e assim participar da sua vida pitoresca. 

Com o passar do tempo, seguindo os passos dos pioneiros vilegiaturistas, os relatos 

de vilegiaturistas mais recentes, datados de 1960/1970, refletem o fascínio pela rotina da 

Vila ainda preservada. Há uma forte valorização da paisagem litorânea e do clima, propícios 

ao descanso e à convivência familiar, o que reflete o forte laço afetivo estabelecido com a 

praia. O poeta e vilegiaturista Gustavo Luz, que frequenta Tibau há mais de 40 anos, traduz 

esse forte vínculo territorial afetivo com o lugar e a admiração pelos moradores da Vila de 

pescadores, 

 

O poeta tinha nove anos e criava nas areias os seus oceanos, o dia se passava 

pegando siri, peixes miúdos, enfrentando ondas e pedras, chupando cana, 
andando em jumento, escalando morros, enchendo garrafas com areia 

colorida. Até que no final de tarde, de cima dos morros, apontava no 

horizonte a vela branca da jangada de Dois de Ouro. Corria para olhar a 

chegada do amigo pescador, chapéu de palha, pele vermelha, olho azul. De 
dentro do balaio tirava os parus e me dava de presente. Dali eu ajudava a 

carregar as palhas de peixes até sua casa. A felicidade eram os parus 

cozinhados por minha mãe. Enquanto comia, olhava o azul do mar e dizia: 
mamãe, quando crescer vou ser pescador! (LUZ, 2010, p. 47). 

 

 

A chegada dos vilegiaturistas à zona de praia implica a implementação de ações que 

passam a promover a urbanização. A valorização social da praia pela sociedade urbana, que 

passa a transformar seu objeto de desejo - “a paisagem litorânea” - para seu conforto, o que 

revela a relação dialética estabelecida pela necessidade de uma natureza virgem mas que 

precisa ser transformada, em um espaço confortável para uma população urbana, passando 

assim a se constituir em um espaço mercadoria. Essa lógica provocou a mudança do espaço 

litorâneo de lugar da produção para o lugar do consumo, conforme nos elucidam Dantas e 

Pereira (2010, p.73), 



108 
 
 

 

[...] posto colocar em evidência duas lógicas de apropriação e ocupação: uma 

ligada ao espaço da produção, e outra ao do consumo (LEFEBVRE, 1986). 

No primeiro caso, do espaço da produção, a natureza transformada 
representava um dom, uma resposta a certas necessidades dos indivíduos. 

Essa lógica provocou a mudança dos espaços litorâneos em lugar de 

trabalho, de festa, e de habitação dos pescadores e migrantes. No segundo 
caso, aquele do espaço do consumo, assiste-se à transformação da natureza 

em mercadoria oferecida aos amantes de praias.  

 
 

A valorização social da praia por uma sociedade urbana vinda de Mossoró, que, 

mesmo objetivando sair de sua rotina urbana, necessita do ambiente urbano para sentir-se 

confortável e seguro. Por isto, passa a estender esse modelo de rotina na área de praia, 

mobilizando comerciantes, lideranças políticas e empresários para estruturar a Vila nos 

moldes vividos na cidade de Mossoró.  

Constata-se que o lugar da produção e o do consumo passam a se realizar um no outro, 

prevalecendo, no entanto, o segundo, uma vez que Tibau se funde e se fortalece como espaço-

mercadoria. A antiga Vila vai sendo esquecida, a interação do vilegiaturista com o residente 

passa gradativamente a se modificar, visto não ser mais o “tempo lento”, que fascina, mas sim 

o tempo de velocidade, que se apresenta com a emergência de uma “sociedade do lazer e 

urbana”, a qual, por impor novos hábitos e costumes, termina por ser responsável pela 

seguinte configuração resultante: a da cidade com duas temporalidades. A percepção do 

escritor e vilegiaturista Dorian Jorge Freire, das transformações ocorridas em Tibau, vem 

corroborar com nossa análise, em carta escrita a uma amiga:  

 
[...] não poderei dizer, Maria, que mudou Tibau. Ou que mudei eu. 

Mudamos os dois, Eu porque envelheci e já não encontro o que, no 

passado, eram as grandes figuras do melhor Tibau do mundo. Tibau 
também envelheceu, porque vai sendo transformado, banalizado, 

empobrecido [...] Dizem-me que até as garrafas de areia de Tibau já não 

são autênticas. As areias estariam sendo pintadas. Veja você o despropósito 
(FREIRE apud ROSADO; FELIPE, 1995, p. 103). 

 

  



109 
 
 

4.2.1 O Perfil Socioeconômico do Vilegiaturista 

 

As práticas socioespaciais dessa sociedade urbana provocam um forte rebatimento na 

organização espacial de Tibau que irá se refletir nos processos de urbanização, uma vez que a 

prática da vilegiatura vem norteando as decisões do uso do solo urbano, promovendo, assim, um 

arranjo espacial pautado na lógica do lazer e realizando um ordenamento espacial não apenas na 

faixa litorânea, mas em todo o território municipal, na promoção de uma dinâmica intraurbana e 

interurbana intensa, principalmente no período das férias de final de ano e nos feriados 

prolongados – fato este que se impõe como uma singularidade a esse município litorâneo. 

O norteamento das decisões a partir das referidas práticas socioespaciais do 

vilegiaturista se deve em muito ao seu vínculo territorial que se perpetua no tempo e no 

espaço. Tal fato é comprovado na investigação, quando obtivemos a resposta de 10,26% dos 

entrevistados afirmando vir frequentando a Tibau há 15 ou 20 anos, enquanto 66,67% 

afirmam vir fazendo-o há mais de 20 anos.  

A frequência sazonal, mas fiel, da ida dos vilegiaturistas para a praia termina por justificar 

a propriedade de um imóvel residencial, embora, em menor proporção, o aluguel da segunda 

residência também venha se constituindo numa prática entre aqueles. A fidelidade ao lugar, forte 

característica do vilegiaturista, constitui-se num fator que resulta na geração de novas relações 

sociais estabelecidas com vizinhos vilegiaturistas e moradores do lugar. O Gráfico 5 traz a 

resposta dos vilegiaturistas entrevistados em Tibau, quando indagados sobre seu principal vínculo 

com o lugar: a resposta “vínculo familiar e afetivo”, representando 91%, das respostas, como o 

que mantém a constância do deslocamento das cidades de origem, foi a que predominou.   

 

Gráfico 5 – Vínculo principal do vilegiaturista com a Praia de Tibau/RN 

 

Fonte: Pesquisa realizada no Município de Tibau – Trabalho de Campo 2012. 
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Conforme ficou constatado na investigação exploratória (especificamente nas 

entrevistas realizadas) – o descanso e o lazer são as práticas mais exercitadas em Tibau pelos 

vilegiaturistas, sendo que, dos lazeres, o mais destacado foi o banho de mar, conforme 

apresenta o Gráfico 6. É importante ressaltar que a informação que consta no gráfico como 

“outros”, representada por 20,51%, demonstra a combinação dos elementos, tais como 

caminhar, banho de mar, descanso e festa.  

Grafico 6 – O Tipo de lazer praticado pelo vilegiaturista em Tibau/RN 

 

Fonte: Pesquisa realizada no Município de Tibau – Trabalho de Campo 2012. 
 

O vínculo territorial afetivo está fortemente relacionado com a propriedade da segunda 

residência (ver Gráfico 7), cuja justificativa está ligada à primeira condição, qual seja, a 

“busca pela qualidade ambiental que a praia oferece”, seguida da “proximidade com a cidade 

de origem” e da “influência dos parentes e amigos”.  

 

Gráfico 7 – Fatores que levaram à aquisição da casa de temporada 

 
Fonte: Pesquisa realizada no Município de Tibau – Trabalho de Campo 2012. 
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Não se pode ignorar, todavia, o movimento dialético que se dá entre a função social de 

uso e a de troca. A segunda residência passa a exercer a função social de troca quando a compra 

do espaço para o consumo do lazer passa a ressignificar a relação social primeira, a de uso. 

Segundo Harvey (1980), a partir dessa relação dialética, apresenta-se o espaço-mercadoria. 

A valorização dos atributos naturais da praia de Tibau é transformada em mercadoria e 

almejada por uma sociedade emergente do lazer, que busca no ambiente litorâneo uma maior 

qualidade ambiental, proporcionada pelo clima litorâneo, mas logo capturada pelo Setor 

Imobiliário, que passa a divulgar produtos vários para as diversas classes sociais, assumindo o 

“planejamento” da produção do espaço-mercadoria. 

A perspectiva de saída da cidade de origem, do local do cotidiano, representa a busca 

do homem por refazer-se “nos lugares aprazíveis”, num distanciamento de sua rotina diária. 

Aqui, fixar-se na praia abre um leque de possibilidades para a prática de lazeres, 

representando um recorte espaço-temporal, conforme aponta Pereira (2012, p. 63):  

 
A vilegiatura acontece quando indivíduos ou grupos sociais reservam em seu 

cotidiano um recorte espaço-temporal onde as necessidades dos praticantes 

(lazer) serão atendidas, ou seja, o gozo está na condição de se sedentarizar 
temporariamente em outro lugar que não seja sua residência, seu habitar, sua 

morada. 

 
 

É importante destacar que, no final do século XIX e início do XX, a prática da 

vilegiatura marítima foi marcada pela elitização, mas, já na segunda metade do século XX, 

mais especificamente na década de 1980, tal prática massificou-se e expandiu-se, alcançando 

novos estratos sociais, corroborando, assim, com os estudos de Boyer (2008) e Corbin (1989), 

que evidenciam a massificação e recodificação das práticas socioespaciais. É o que se revela 

nos nossos entrevistados: 79,49% representam a classe C (entre 2,2 até 9,5 salários); e 16,66% 

representam a classe A/B (com renda acima de 9,5 salários).  

 

Para o Brasil e para o Nordeste, que segmentos configuram-se nos estratos 
médios sociais? A variável renda é a primeira a ser observada, principalmente 

quando o almejado é compreender o acesso e a utilização de uma prática que 

se fundamenta, dentre outras coisas, na aquisição de pelo menos um segundo 
imóvel para práticas de lazer. De acordo com Souza e Lamounier (2010), dois 

recortes podem ser estabelecidos conforme segue: a classe média 

propriamente dita, com rendimento médio familiar acima de R$ 4.807 (classe 

A/B); e a classe média baixa, com renda oscilando entre 1.115 e 4.807 (classe 
C) (PEREIRA, 2012, p. 115)

3
. 

 

                                                             
3 Classe A/B, acima de 9,5 salários mínimos (com base no salário de R$ 510,00) e Classe C, entre 2,2 e 9,5 

salários mínimos (com base no salário de R$ 510,00) (PEREIRA, 2012, p. 115). 
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A massificação se explica pela necessidade cada vez maior da prática do lazer e pela 

busca, por parte de determinados grupos, por obter reconhecimento social como aponta Tulik 

(2001), e status conforme aponta Fonseca e Lima (2012, p. 16), “Boyer (2003) observa que a 

aquisição de uma segunda residência proporciona Status ao seu proprietário, sendo um 

elemento de distinção entre seus pares. Tal fato também se constitui um elemento explicativo 

para a expansão do fenômeno”. 

Uma nova realidade que vem ocorrendo dentro da prática da vilegiatura marítima, e 

que também responde a necessidade do reconhecimento e Status social, é que não se torna, 

mais necessária a posse de um domicílio para, por exemplo, se passar temporadas na praia. 

Um grupo de excursionistas que, antes, se deslocava para passar apenas o dia na praia, dispõe 

hoje da oportunidade de alugar uma segunda residência, de vilegiaturistas ou de residentes, 

para temporadas de férias, o que torna menos dispendioso para o orçamento familiar, visto 

que não se precisa manter uma segunda residência com seus custos de manutenção e 

segurança, podendo-se vir a dividir os custos do aluguel com mais de uma família – prática 

bem característica das famílias advindas da Paraíba, segundo entrevista com o Secretário de 

Tributação do município.  

Com relação à ocupação funcional dos entrevistados, estes distribuem-se entre 

estudantes, professores, aposentados, comerciantes e funcionário público. O nível de instrução 

demonstra que os entrevistados, em sua grande maioria, revelam um grupo diferenciado, pois 

62,82% possuem graduação em Nível Superior, completada ou em andamento, destacando-se 

21,79%, com pós-graduação conforme apresenta (Gráfico 8). 

 

Gráfico 8 – Nível de instrução dos entrevistados

 

Fonte: Pesquisa realizada no Município de Tibau – Trabalho de Campo 2012. 
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Uma forte característica que marca o perfil do vilegiaturista é a estrutura familiar, 

entre os entrevistados, 62,82% são casados e 10,26% são viúvos, conforme investigação 

durante as entrevistas, (Gráfico 9). A prática da vilegiatura marítima é praticada 

principalmente por famílias com estabilidade financeira e com filhos. Dos entrevistados que 

se disseram solteiros, 21,79 estavam inseridos na estrutura familiar, representando, na maioria 

das vezes, os filhos dos proprietários ou responsáveis pela propriedade ou aluguel da segunda 

residência.  

 

Gráfico 9 – Situação conjugal dos entrevistados 

 

Fonte: Pesquisa realizada no Município de Tibau – Trabalho de Campo 2012. 

 

 

 

A motivação que mais pesou para a aquisição ou aluguel do imóvel, em sua grande 

maioria, como aponta o Gráfico 10, foi o lazer, com 71,79% dos entrevistados. Justamente por 

ser o lazer a motivação maior, não existe o interesse mercantilista em alugar, daí porque, 

dentre os proprietários entrevistados, 55,13% terem afirmado “nunca alugar o imóvel”. 

Mesmo assim, vêm se configurando, nesse cenário, novas práticas com vistas a viabilizar o 

aluguel das segundas residências, a saber: 6,41% afirmaram alugar seu imóvel, embora 

raramente, e 3,85%, às vezes.  

Reforçando essa prática do aluguel, trazemos os dados de 33,33% dos entrevistados 

vilegiaturistas que vêm há longo tempo alugando casas de outros vilegiaturistas como também 

de residentes. Afirma Harvey (1980, p. 136) que “[...] Numa economia capitalista um 

indivíduo tem duplo interesse na propriedade, ao mesmo tempo como valor de uso atual e 

futuro e como valor de troca potencial ou atual, tanto agora como no futuro”. O que nos faz 
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concluir que a prática mercantilista do aluguel, que vem se acentuando no tempo, como uma 

relação dialética em que o valor de uso passa a se constituir no valor de troca e vice-versa. 

Novas alternativas de uso das segundas residências se impõem a partir do percentual 

de 32.05 % dos entrevistados, que afirmam alugar os domicílios, representando em números 

absolutos 16 entrevistados; 09 afirmam serem os domicílios cedidos. Deduzimos daí que 

novas formas de uso dos domicílios vêm se configurando para se vir a usufruir cada vez mais 

de temporadas de férias na praia, assim, intensificando a dinâmica socioeconômica no 

território de Tibau, passando a ser cada vez mais este tipo de domicílio um negócio para o 

proprietário. Conforme elucida Fonseca e Lima (2012, p. 17),  

 
Desse modo, a segunda residência assume dupla funcionalidade para seus 

proprietários: 1 – um local de descanso e lazer para seu próprio desfrute e de 

seus familiares; 2 – um investimento rentável que poder ser administrado por 
ele mesmo ou por uma empresa especializada. 

 

 

Gráfico 10 – Qual foi a motivação maior para aquisição ou aluguel do 

imóvel? 

 

Fonte: Pesquisa realizada no Município de Tibau – Trabalho de Campo 2012. 
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“trabalho” e a combinação desses elementos, ressaltando-se a prevalência da reunião familiar 

com o lazer, que, a nosso ver, se explica pelo fato de a reunião familiar ser uma herança 
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da vilegiatura marítima, assim, contribuindo para o vínculo territorial e, consequentemente, 

para a expansão urbana que vem se dando principalmente a partir de Mossoró.  

 

4.3 A Relação entre Residente e Vilegiaturista  

 

As definições de papéis dos agentes sociais residentes e vilegiaturistas estabelecidos 

ao longo do tempo dentro da dinâmica regida pela prática da vilegiatura, resultou em uma 

relação de vizinhança. No entanto pudemos concluir com o resultado das entrevistas que as 

perspectivas desta relação de vizinhança se diferenciam e se distanciam. Tal se dá porque 

tem-se aí o acontecer simultâneo dos espaços: o do residente – que representa o espaço da 

produção (da vida) marcado pela moradia, pelo trabalho e pela festa; e o do vilegiaturista – 

que representa, por sua vez, o espaço da reprodução (da mercadoria) marcado pelo consumo 

do lazer. Entretanto sabemos que um se realiza no outro, em uma relação dialética em 

constante movimento. Carlos aponta-nos para a diferenciação quando traz à baila o uso 

específico dos lugares que é regido pelo modo de produção capitalista, 

 
[...] os lugares da vida se distinguem e se diferenciam, posto que marcados 

por um emprego de tempo que se revela num uso específico que, na vida 

cotidiana, se circunscreve aos níveis das atividades de trabalho, de lazer e da 

vida privada. No plano da vida cotidiana, essa produção revela os conflitos 
provenientes das contradições entre os níveis (CARLOS, 2007, p. 54). 

 

 

As diferentes perspectivas expressas nos resultados de investigação de campo podem 

estar relacionadas à perspectiva de vida e de trabalho de cada um dos agentes, como apontado 

por Carlos (2007), perspectivas estas marcadas pela desigualdade entre classes sociais, que 

diferencia os agentes em foco na cadeia produtiva de produção e distribuição de riqueza.  

Na perspectiva dos residentes, conforme o Gráfico 11, para 83,33% dos entrevistados 

há uma relação de vizinhança entre eles e os vilegiaturistas, não se dando isto para 16,67%. 

Quando questionados sobre que tipo de relação de vizinhança se configurava, 50% afirmaram 

ser uma do tipo profissional – o que nos sugere uma relação de convivência restrita ao 

trabalho, na perspectiva do residente. 
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Gráfico 11 – Tipo de relação com a vizinhança que se estabelece entre o 

vilegiaturista e o residente, na perspectiva do residente 

 

Fonte: Pesquisa realizada no Município de Tibau – Trabalho de Campo 2012. 

 

 

As diferentes formas de uso do espaço se sobrepõem, havendo uma relação 

profissional suscitada pelo Setor de Comércio e Serviços e uma que se estabelece no 

momento do lazer, até porque residentes afirmaram que a chegada da alta estação promove 

não somente o aquecimento econômico na cidade, de extrema importância para seus 

moradores, mas também o lazer, com a realização de eventos que lhes possibilita lazer à 

beira-mar durante o dia e shows à noite.  

Já o vínculo territorial e afetivo do vilegiaturista vem estabelecendo tramas sociais 

díspares da percepção do residente, quando 43,59% dos vilegiaturistas afirmam manter com 

os residentes uma relação de vizinhança apoiada em uma convivência social e profissional e 

apenas 8,97% disseram se restringir a uma relação profissional. Diferentemente do residente, 

o vilegiaturista percebe sua relação com este além da profissional. É importante ressaltar que 

tal relação social está vinculada às atividades relacionadas ao comércio e serviços oferecidos 

no município pelo residente, tais como a venda do pescado, do pão, de produtos de 

necessidades básicas e urgentes comercializados nos supermercados e mercadinhos, no posto 

de saúde, nos bares e restaurantes e principalmente pela mão-de-obra relacionada à 

manutenção das segundas residências, representada na imagem do caseiro/zelador/porteiro. 
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Gráfico 12 – Tipo de relação com a vizinhança que se estabelece entre o 

vilegiaturista e o residente, na perspectiva do vilegiaturista 

 

Fonte: Pesquisa realizada no Município de Tibau – Trabalho de Campo 2012. 

 
 

 

Percebemos que os discursos entre residentes e vilegiaturistas divergem, o que nos 

leva a concluir que é nas práticas socioespaciais desses agentes que podemos perceber as 

temporalidades da cidade em foco, quando temos o vilegiaturista, inserido no cotidiano de 

Tibau através da prática e do consumo do território do lazer, com uma intensa mobilidade 

(social e econômica), e o residente inserido no cotidiano de Tibau como morador e com sua 

força de trabalho, mas sem mobilidade, pois, no âmbito econômico, social e político, participa 

precariamente da vida urbana e da sociedade do consumo, devido às fragilidades econômicas 

que a cidade apresenta.  

É a partir do conteúdo das práticas sociais que é espacializada na ação que envolve 

espaço e tempo, que percebemos, no plano do cotidiano, as desigualdades presentes. 

Uma tentativa de explicação dessa desigualdade buscamos em Carlos (2007), para quem 

esta se encontra no centro explicativo da diferenciação socioespacial, no sentido de uso e 

apropriação do solo. Continua esta autora, afirmando sobre o tema que, “[...] Na cidade, revela-

se como justaposição entre uma morfologia social (promovida pela diferenciação das classes na 

sociedade) e uma morfologia espacial (produzida pelas diferenças nas formas e modos de 

acesso aos espaços da vida, através do uso)” (CARLOS, 2007, p. 49).  

A análise das práticas socioespaciais, base de sustentação da vida, aqui discutidas a 

partir dos agentes sociais residentes e vilegiaturistas, buscando traçar o perfil de um e de outro, 

nos ajuda a compreender os rebatimentos das ações engendradas pela prática da vilegiatura 

marítima, que marca a organização espacial dentro e fora do período que caracteriza a alta 

estação, quando temos uma forte densificação populacional flutuante em Tibau.  
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As relações estabelecidas entre os vilegiaturistas e entre estes e os residentes, 

juntamente com os agentes promotores imobiliários, que se apoiam e pressionam as ações do 

Poder Público nas diversas instâncias governamentais, desde a federal à municipal, vêm 

promovendo a expansão do uso do solo urbano, por meio da segunda residência, e o 

crescimento da população residente (morador permanente), com a chegada de migrantes que 

procuram por melhor qualidade de vida em uma atmosfera litorânea como também por 

trabalho relacionado às atividades do Lazer e do Turismo. E essa expansão do urbano vem 

ocorrendo de forma desigual, gerando uma materialização fragmentada e segregada, como 

veremos no capítulo a seguir. 
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5 A URBANIZAÇÃO E A VILEGIATURA MARÍTIMA: O USO E OCUPAÇÃO DO 

SOLO URBANO 

 

Neste capítulo iremos analisar a materialização do território urbano de Tibau que vem 

sendo norteada pela prática da Vilegiatura Marítima e principalmente pelas suas áreas em 

expansão; e as áreas destinadas para o vilegiaturista das classes A/B e C, como também para 

os residentes do município. 

Os rebatimentos da referida prática nos setores de comércio e serviços locais serão 

também nosso alvo de análise, visto que estes vêm sendo uma consequência do crescimento 

demográfico ali constatado, principalmente após a emancipação política do município, 

ocorrida em 1997. Objetivamos, assim, identificar os zoneamentos traçados pelo Setor 

Imobiliário, devido à valorização do solo urbano pelo mercado, com o auxílio das ações do 

Poder Público Municipal e Estadual, na promoção da expansão urbana para a prática do 

Lazer. Com isto, teremos as territorialidades gestadas no município como reflexo de uma 

segregação inerente ao processo de valorização do solo urbano promovido pelo mercado 

imobiliário. 

A urbanização, como já evidenciado nesta pesquisa, vem se estruturando a partir tanto 

dos eixos rodoviários, quanto do tecido misto constituído pelas residências (principalmente 

pelas segundas residências) e das atividades do Setor Terciário, com maior expressão para o 

Setor de Bares, Restaurantes, Panificadoras, Supermercado e Material de Construção. 

Também temos inserido na zona rural do município o Setor Agroindustrial, que, representado 

pela Empresa Agrícola Famosa Ltda., fundada em 1995, vem contribuindo para o processo de 

pavimentação das vias vicinais do município que transbordam nas Rodovias RN-13 e BR-

304, dinamizando, assim, as relações intermunicipais e estaduais, além da intraurbana. O 

Mapa 9 ilustra o território municipal de Tibau, onde se destaca a zona rural, que compreende 

os distritos de Pau Branco, São Romão, Vila União, Baixa Verde, Gangorra e Lagoa de Salsa. 

É importante ressaltar que o município em foco ainda se encontra em dificuldades para 

legitimar seu território, diante de conflitos gerados com os distritos de Pau Branco e São 

Romão, sendo o último predominantemente agrícola. Tais distritos, que juntos somam uma 

população de aproximadamente 3.000 habitantes, são considerados como pertencendo a 

Mossoró e a Icapuí/CE, respectivamente. Afirma o Secretário de Tributação e Infraestrutura, 

que o conflito persiste devido a Tibau – ainda sem expressão política e econômica, por ter 

sido alçado a município há pouco tempo- não inspirar segurança aos referidos distritos.  
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Mapa 9 – Território Municipal de Tibau/RN

 

 

A zona urbana, segunda a Secretaria de Infraestrutura e Tributação, elencou os bairros 

instituídos pela Câmara dos Vereadores, conforme segue: Centro, Vila Nova, Pôr-do-Sol, 

Emanuelas e Gado Bravo. Iremos nos voltar para os bairros quando discutirmos a dinâmica 

intraurbana – oportunidade em que iremos espacializar as áreas de expansão destinadas tanto 

para os vilegiaturistas quanto para os residentes, mapeando, assim, as territorialidades que 

refletem o uso do solo urbano, isto é, a valorização do solo urbano pelo mercado. O Mapa 10 

ilustra o território urbano de Tibau zoneado por seus bairros. 
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5.1 Caracterização do Município de Tibau: 1980-2012 

A partir da década de 1980, recorte de nossa pesquisa, a sede do núcleo urbano de 

Tibau estava configurada por imóveis públicos e pelos domicílios de uso permanente, que se 

encontravam diluídos em meio à forte concentração de segundas residências com tipologias 

horizontais e com as atividades de comércio e serviços, relacionadas principalmente ao 

período de alta estação, para atender aos vilegiaturistas, o que lhe confere uma 

particularidade: a prática da Vilegiatura Marítima acontece principalmente na sede do núcleo 

urbano de Tibau, transcendendo à localização da zona de praia, como ocorre na maioria dos 

municípios do Rio Grande do Norte.  

Esse período se caracteriza por dar início à intensificação do processo de periferização 

dos residentes do até então distrito de Tibau, em função da especulação imobiliária, que 

valorizou a zona de praia, tendo em vista a demanda consumidora dos vilegiaturistas. Assim a 

construção de moradias, para atender à demanda do crescimento natural do número de 

famílias de residentes permanentes terminou por direcionar os residentes de baixo poder 

aquisitivo para a periferia do núcleo do distrito, passando estes a se afastarem da zona de 

praia, estendendo o distrito em paralelo às margens da rodovia RN-13 e em direção à rodovia 

CE-261. Desta forma, como destacam Dantas e Pereira (2010, p. 73), onde a Vilegiatura se 

instala, fica difícil viver em harmonia com outras práticas marítimas “[...] Os pobres tendem a 

ser expulsos, relegados a espaços menos valorizados, longe da praia e dos seus instrumentos 

de trabalho (sitos nos portos de jangada)”.  

Assim teremos, no período de 1980/1990, a Vilegiatura Marítima interferindo, de 

forma intensa, no ordenamento e no uso do território urbano de Tibau, promovendo uma 

urbanização que irá resultar na forma de uma cidade estendida. O objetivo de tal projeto é 

viabilizar a ocupação da zona litorânea por uma demanda oriunda de diversos municípios da 

aglomeração urbana não metropolitana de Mossoró-Açu, que se tornou próxima graças à 

mobilidade proporcionada pelas rodovias estruturantes intermunicipais e estaduais, fazendo 

com que municípios como Mossoró pudessem estender-se além de seu território com vistas à 

obtenção do lazer em atmosfera litorânea, reforçando, assim, cada vez mais a rede urbana 

regional para tal prática. E será na faixa litorânea que se dará a presença do Setor Imobiliário 

e do Setor Público Municipal e Estadual, equipando o território urbano com infraestrutura, 

isto é, passando a homogeneizar a passagem litorânea nas margens das rodovias, com a 

materialização das segundas residências.  

O serviço de esgotamento sanitário e o abastecimento de água, por parte da Prefeitura e da 

Companhia de Água e Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN), não atendem a toda a 
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população do município, pois a implantação da infraestrutura na sede municipal vem se dando 

lentamente. Durante o trabalho de campo, pudemos perceber o início da implantação da rede 

coletora de esgoto, conforme Fotografia 7, onde consta a informação de que 100% dos 

entrevistados afirmaram fazer uso de fossa séptica. Atualmente se configura no município a 

destinação inadequada dos efluentes, uma vez que normalmente se utiliza de sumidouros e fossas 

rudimentares canalizadas para a faixa litorânea, inexistindo, portanto, um sistema de saneamento 

básico interligado a uma rede geral condizente com uma sustentabilidade social e ambiental. 

 

Fotografia 7 – Implantação do sistema de coleta do esgotamento no 

centro urbano da cidade 

 
 Foto: Joane Luiza – Trabalho de Campo (2012). 

 

Faz-se importante ressaltar que a existência de fossas rudimentares e o adensamento 

da população é que vão provocar a poluição do solo e do lençol freático, componentes 

importantes não só ecologicamente, mas também para a manutenção econômica e biológica 

da população. A coleta de lixo também é realizada pela Prefeitura em todo o município, 

havendo queixa dos entrevistados que residem na praia de Gado Bravo – área afastada do 

centro urbano. Aliás, estes terminam por optar por enterrar ou queimar seus detritos. 

Esse serviço ocorre de forma muito precária durante o período de alta estação, devido 

à falta de mão-de-obra para trabalhar em uma extensa área ao longo do litoral. Mesmo 

havendo a contratação extra de recursos humanos e equipamentos, tais como caminhões para 

realizar a coleta, isto “ainda não é suficiente devido a grande demanda de vilegiaturistas”, 

segundo afirma a Prefeitura local.  

O abastecimento de água é obtido via rede de encanamento, não atendendo, todavia, a 

toda a população no período do veraneio, principalmente devido à grande concentração de 

vilegiaturista. Como solução, fica a cargo do munícipe construir um poço artesiano e/ou 

cacimba em sua residência - situação que, embora ilegal, constitui-se na única forma possível 
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de se vir a atender às necessidades básicas dos residentes e vilegiaturistas. Já o fornecimento e 

distribuição de energia elétrica, estes são prestados pela Companhia Energética do Rio Grande 

do Norte (COSERN), que vem atendendo ao município como um todo, embora com fortes 

oscilações no período de alta estação, chegando a faltar energia por longo período durante o 

dia, comprometendo assim principalmente os setores relacionados com serviços de 

restauração.  

Ao longo do litoral, onde temos as fronteiras intermunicipal e estadual, é que vemos o 

distanciamento do Poder Público Municipal, com a falta de iluminação pública e de coleta de 

lixo. Em entrevista com o poder público municipal, ficou-nos evidenciada a ação de 

desligamento das lâmpadas dos postes, religadas apenas no período de alta estação, com o 

objetivo de diminuir os custos, para a Prefeitura, com os serviços de iluminação pública, já 

que aquela área é adensada pelas segundas residências, sendo inexpressivo o número de 

domicílios de residentes permanentes, segundo afirma a própria Prefeitura.  

Consequentemente, conforme relatos em entrevistas, os vilegiaturistas deixam de ir 

mais vezes para a sua segunda residência, alguns, inclusive, adiando o projeto de vir morar 

em Tibau, por acharem o lugar inseguro, devido à falta de iluminação e de segurança pública, 

o que nos faz concluir que a deficiência na gestão pública tem privado o desenvolvimento 

local, como também inibido o processo de urbanização com a desistência de se optar por 

trocar a morada temporária pela permanente. Com isto, ter-se-ia a intensificação de uma das 

características do crescimento urbano.  

 

5.2 A Fragilidade da Economia do Município: O Setor de Comércio e Serviço 

A dinâmica intraurbana do município de Tibau, apoiada na prática da Vilegiatura 

Marítima, vem gerando a intensificação do uso e ocupação do solo urbano, com a expansão de 

segundas residências representada nos novos condomínios ao longo do litoral e residências de 

uso permanentes localizadas nos novos loteamentos em áreas periféricas da cidade. O Setor 

de Comércio e Serviços também vem se expandindo como consequência desta dinâmica da 

vilegiatura e, devido à emancipação política de Tibau, que vem intensificando os serviços 

públicos de atendimentos relacionados à saúde, escolas e segurança. O Mapa 11 nos apresenta 

o uso e ocupação do solo urbano de Tibau e sua expansão ao longo do litoral, de forma 

extensa e fragmentada, apoiada na fusão entre as Rodovias RN-13, Dehon Caenga e a CE-

261. 
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O Setor de Comércio e Serviços e o Setor Público Municipal são os que mais 

empregam no município, sendo, por isto, responsáveis pela dinâmica urbana que está 

concentrada na sede municipal e também ao longo das praias do município (com os serviços 

de restauração e hospedagem). O primeiro vem crescendo a cada ano, objetivando atender aos 

vilegiaturistas. Concentra-se na avenida principal – com a fusão da RN-13 –, seguindo para a 

Rua da Baleia, que segue para a praia, onde se tem uma área reservada para a arena de shows, 

restaurantes, pousadas, sorveterias, lojas de eletrodomésticos, supermercados, farmácias, 

padarias, depósito com material de bebidas, confecções, peixarias, mercadinhos, borracharia, 

correios, posto policial, igreja, dentre outros pequenos comércios que se estendem até à praia. 

Ali se constata o maior número de bares e restaurantes.  

Paralelamente à Rua da Baleia, tem-se a Rua do Tubarão, onde se encontram os 

restaurantes, os bares e as lanchonetes, bem como a boate, com atendimento direcionado 

principalmente para os vilegiaturistas, excursionistas e turistas, que oferecem serviços de 

almoço e jantar. O Setor de Comércio e Serviços, principalmente o serviço relacionado com a 

Construção Civil, está distribuído por todo o município. 

A dinâmica intraurbana, com seus espaços fragmentados marcados pelas 

temporalidades díspares (a da baixa e da alta estação), não consegue de fato atender à 

demanda nem dos vilegiaturistas nem dos residentes. É notória a falta de capacidade da gestão 

pública municipal em administrar tal dinâmica com vistas à geração de riquezas para o 

município. Isto se dá em diversos âmbitos, dentre os quais citamos a precária mobilidade 

urbana para o residente, que é extremamente restrita, devido aos meios de transportes 

limitados e de alto custo - meios de transporte representados por moto-táxi e táxi, ambos com 

forte representação política de suas associações e, por isto, com forte poder de decisão no 

âmbito de tarifas a serem cobradas. O valor do deslocamento dentro do município varia de R$ 

3,00 a R$ 10,00 e para Mossoró, R$15,00 – valor nada módico para uma população que vive 

basicamente da renda (salário mínimo) dos seus aposentados e do funcionalismo público.  

Existe também o deslocamento por transporte da Viação Rebouças, que faz a linha 

Icapuí-Mossoró, passando por Tibau, por meio da rodovia (CE-261), em apenas três horários 

ao longo do dia, sempre com lotação máxima, com valor da tarifa mais acessível de R$ 6,00. 

No entanto, seus horários são bastante limitados, dificultando, assim, a mobilidade dos 

residentes de Tibau.  

Segundo Domingues (2007), quando nos referimos à mobilidade em áreas que se 

expandem em função do Lazer e do Turismo, fazemo-lo identificando duas caracterizações de 

seus agentes sociais, a saber: os hipermóveis, que são os agentes que possuem um capital 



127 
 
 

social e financeiro, além de escolaridade, que facilitam tal mobilidade; e os agentes 

hipomóveis, os prisioneiros da “imobilidade”, que são as pessoas sem recursos sociais, nem 

financeiros, e sem escolaridade, não conseguindo, portanto, se inserir no mercado de trabalho 

(que aqui definimos pelos residentes). Essa falta de mobilidade já foi aqui tratada por Sposito 

(2011), quando esta se refere à descontinuidade territorial – vivenciada pela população pobre 

do território urbano que se vê com dificuldade de mobilidade. Mesmo com a expansão de 

artefatos urbanos no território, ele – o residente – ainda permanece aprisionado.  

Conforme Tabela 6 e entrevista com o Secretário de Tributação e Infraestrutura do 

município, já mencionado, a maior parte dos recursos que hoje sustentam os gastos da 

municipalidade é oriunda de receitas correntes por transferência, das quais destacamos o 

repasse do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) – o mais relevante –, refletindo, 

desse modo, a incapacidade do município de gerar sua própria receita. Em seguida, temos a 

produção de petróleo na região, da qual Tibau, mesmo não dispondo dessa produção no 

município, recebe por meio de repasses royalties, devido à sua localização confrontante com 

campos marítimos, o que representa para a municipalidade uma receita importante. 

Mas temos o que registrar de destaque no que diz respeito ao Agronegócio. Conforme 

Santos (2009b, p. 118), “o equipamento do território constitui, assim, uma das bases de poder 

das grandes firmas [...]”. A chegada da Fruticultura, representada pela empresa paulista 

Agrícola Famosa Ltda, conforme Mapa 12, na divisa dos estados do Ceará (Icapuí) e do Rio 

Grande do Norte (Tibau) e com o melão como seu principal produto para exportação, insere 

Tibau em novas escalas que transcendem a regional (escala nacional e internacional), 

constituindo, assim, uma nova dinâmica espacial e promovendo a geração de emprego e renda 

para o município. 

Conforme entrevista com o gerente de recursos humanos Gerson Dantas de Oliveira, 

da Fruticultura Famosa Ltda, foi-nos relatado que a empresa “encabeçou através do Comitê 

Executivo de Fitossanidade do Rio Grande do Norte (COEX), que agrega 167 produtores do 

polo agrícola Mossoró/Baraúna/Açu, num total de 13 mil hectares, a reivindicação da estrada 

do melão, que foi construída através do Governo do Estado, ligando a cidade de Tibau e seus 

distritos rurais, como Gangorra, Sítio Pau-Branco, Sítio Jardim, à BR-304”. 
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Também foi destacada pela Secretaria de Tributação a receita de serviços representada 

pelo Imposto sobre Serviços (ISS), gerado principalmente com a empresa da Fruticultura 

instalada no município, embora ainda de forma tímida, pois existe uma situação de conflito 

sobre qual município deve recair a maior parte do imposto: Icapuí ou Tibau? Com relação ao 

Imposto sobre a Circulação de Mercadorias (ICMS), essa receita corrente tributária tem seu 

volume significativo gerado principalmente na alta estação.  

Já o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), segundo entrevista com o Secretário 

de Tributação, quando cobrado, restringe-se apenas aos vilegiaturistas, para que não haja 

conflitos entre os residentes e a Prefeitura local, numa clara demonstração de motivo 

eleitoreiro. Esta poderia ser uma arrecadação importante para a promoção de desenvolvimento 

do município, com a promoção de sua urbanização com praças, quadras de esportes e área de 

lazer e cultural. 

 

 

Tabela 6 – Receitas correntes e de capital da Prefeitura de 

Tibau – 2011 

ESPECIFICAÇÃO VALOR R$ 

Receitas correntes 15.000.128,00 

Receita tributária 400.350,00 
Receita de contribuições 741,235,00 

Receita patrimonial 15.594,00 

Receita de serviços 22.975,00 

Transferências correntes 13.782,548,00 
Outras receitas correntes 37.426,00 

Receita de capital 6.554.678,00 

Operações de crédito 0,00 
Alienação de bens 15.594,00 

Transferência de capital 6.435.124,00 

Outras receitas de capital 103.960,00 

FUNDEB 1.148.529,00 

Deduções Funde(-) 1.148,129,00 

Total de receita 20.406.277,00 

Fonte: Prefeitura Muncipal de Tibau, 2011. 

 

 

A cidade tem sua economia aquecida na alta estação com a chegada dos vilegiaturistas, 

que, embora tragam seus produtos de Mossoró, sempre recorrem ao comércio local e aos 

serviços de restauração e hospedagem nas seis pousadas contabilizadas, que funcionam, 

segundo entrevistas com gerentes e proprietários, principalmente como uma extensão das casas 

do público vilegiaturista, quando estas se encontram no limite de sua capacidade de ocupação. 

Já na baixa estação, diminui o número de estabelecimentos de comércio e serviços que contam 

com o consumo da população local, que se mostra insatisfeita devido aos altos preços dos 
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produtos comercializados em Tibau – o que leva o residente a preferir deslocar-se para 

Mossoró, por haver lá uma maior diversidade de preço e de produtos, facilitando a aquisição de 

produtos de toda ordem: de alimentação a higiene pessoal, limpeza e eletrodomésticos, 

conforme Gráfico 13. O deslocamento para o referido município ocorre também para a 

obtenção de serviços básicos, tais como atendimento bancário, médico e dentário.  

 

Gráfico 13 – Deslocamento dos moradores de Tibau para Mossoró em 

busca de produtos e serviços básicos 

 
Fonte: Trabalho de Campo (2012). 

 

 

No entanto foi verificado que, apesar das dificuldades enfrentadas pelo comércio local 

diante das pressões da centralidade de Mossoró, a emancipação política provocou, com o 

emprego do funcionalismo municipal, uma demanda local que não existia, contribuindo assim 

para a instauração, principalmente na avenida principal de Tibau, de novas empresas de 

comércio e serviços, que tiveram aumento expressivo notadamente no ano de 2002 (ver 

Gráfico 14). Do total dos empresários entrevistados, 60,75% afirmaram terem seus 

estabelecimentos iniciado as atividades nesse ano, havendo uma expansão do Setor, com a 

perspectiva do crescimento que alcançara na época e ainda hoje. 
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Gráfico 14 – Período de abertura dos empreendimentos entrevistados 

 
Fonte: Trabalho de Campo (2012). 

 

A dinâmica intraurbana de Tibau adquire um outro movimento por ocasião da chegada 

das férias do final do ano, quando se dá uma metamorfose, alicerçada principalmente pelo 

Setor de Comércio e Serviços, com a inserção de empreendimentos que se deslocam de outras 

municipalidades, com uma reativação das atividades de empresários locais, além de uma 

diversificação do que já está em funcionamento ao longo do ano. Conforme o Gráfico 15, 

temos a percepção dos entrevistados com relação ao período de “veraneio”, o qual representa 

o aquecimento da economia e sua própria inserção no mercado de trabalho, quer como 

funcionário, quer como dono do seu próprio negócio. 

 

Gráfico 15 – Representação do veraneio, segundo os empresários 

 
Fonte: Trabalho de Campo (2012). 
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Em pesquisa de campo (em janeiro de 2012), foram contabilizados no Setor Terciário 

167 empreendimentos em funcionamento. Para definir a amostra de trabalho em 

estratificações, realizamos um total de 106 entrevistas, divididas em dois estratos, a saber: o 

de comércio (56 entrevistados) e o de serviços, (50 entrevistados). A Tabela 7 apresenta a 

distribuição do Setor e as tipologias dos empreendimentos entrevistados. 

 

Tabela 7 – Tipologias dos empreendimentos entrevistados 

Tipologia do Estabelecimento Número (%) 

Bar e Restaurante 19 17,76 
Mercadinho 12 17,91 

Lojas de Confecções 08 7,48 

Móveis e Eletrônico / Manutenção 05 7,46 

Lanchonete / Restaurante 05 7,46 
Bares 04 3,74 

Comércio de Bebidas 04 5,47 

Peixaria 04 5,97 
Pousada e Restaurante 04 5,97 

Salão de Beleza 04 5,97 

Hotel e Pousada 03 2,80 
Loja de Motos 03 4,48 

Marcenaria 03 4,48 

Material de Construção 03 4,48 

Lan House 02 1,87 
Supermercado e Padaria 02 2,99 

Táxi 02 2,99 

Loja de Produtos Agrícolas e Veterinário 02 2,99 
Distribuidora / água 02 2,99 

Posto de Combustível 02 1,87 

Farmácia 02 1,87 

Mecânica 02 2,99 
Academia de Ginástica 01 1,49 

Agência Imobiliária 01 1,49 

Borracharia 01 1,49 
Construção 01 1,49 

Empresa de Eventos 01 1,49 

Empresa de Segurança 01 1,49 
Padaria e Conveniência 01 1,49 

Sorveteria 01 1,49 

Variedades 01 1,49 

Total 106 100% 

Fonte: Trabalho de Campo (2012). 

 

Dos 106 entrevistados, 60,87% eram proprietários/administradores, dos quais, 54,21% 

afirmaram ser o empreendimento gerido basicamente com mão-de-obra familiar, facilitando 

desta forma uma melhor administração dos negócios marcados por uma forte sazonalidade – o 
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que dificulta a contratação de mão-de-obra com carteira assinada, devido ao curto espaço de 

tempo com grande demanda para o Setor. 

No período de alta estação, diante da forte concentração demográfica de vilegiaturistas 

em Tibau, constatamos que ocorre o deslocamento de empresários de outras cidades para 

explorar o negócio local. Dentre os entrevistados, 14% são constituídos de proprietários que 

residem em outras cidades, tais como Baraúna, Grossos, Mossoró, Manibu/CE, João 

Pessoa/PB e Patos/PB. Os 86% são de residentes de Tibau. O tipo de comércio e serviços 

oferecidos por esses empresários está principalmente relacionado ao fornecimento de 

alimentos e bebidas, embora tal também se dê no que diz respeito a serviços de segurança, 

jogos e distribuição de antena parabólica e material de construção. Quando indagados sobre a 

origem de seus consumidores, obtivemos as respostas combinando categorias de 

vilegiaturistas, moradores locais e turistas, prevalecendo, com um percentual de 6,54% de 

diferença para mais, as categorias de vilegiaturista e turista, como principais consumidores 

apontados pelos entrevistados – o que nos revela a forte demanda de vilegiaturista como 

principal consumidor.  

 

Gráfico 16 – Consumidor que frequenta o setor de comércios e serviços 

em Tibau 

 
Fonte: Trabalho de Campo (2012). 

 

 

A questão da sazonalidade vivida pela cidade também foi trabalhada em entrevista, 

quando perguntamos aos entrevistados como era gerir um negócio em uma cidade marcada 

pela forte sazonalidade. Dentre as respostas, tivemos a grande maioria representada por 

53,27%, que afirmou ser necessário desenvolver estratégias tais como: diminuir mão-de-obra, 
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estoque e os custos, para manter em funcionamento o empreendimento, com, por exemplo, o 

desligamento de equipamentos a fim de ter reduzido o consumo de energia. Ainda assim 

persistem as dificuldades em cumprir as obrigações financeiras com fornecedores, precisando 

haver um outro tipo de geração de renda para a família que venha a se somar à renda gerada 

pela empresa. 

 

Gráfico 17 – Dificuldades da empresa para manter-se no local com grande 

sazonalidade 

 
Fonte: Trabalho de campo (2012). 
 

 

No período de alta estação, temos 45,10% dos entrevistados com contrato de mão-de-

obra temporária, sendo 31,99% de fora da cidade, vindos principalmente de Mossoró, que, 

segundo os empresários, é uma mão-de-obra qualificada. Mas 68% dos entrevistados 

contratam mão-de-obra local, dos quais, 42,06% afirmaram ter dificuldade em trabalhar com 

tal mão-de obra, devido à falta de capacitação, fato este que se deve a baixa escolaridade 

como já discutido no capítulo 4.  

 

5.3 A Centralidade Exercida por Mossoró 

 

A dinâmica intraurbana de Tibau se torna insuficiente para os residentes: 93,33% destes 

buscam em Mossoró o que não encontram em sua cidade. Assim Mossoró se impõe com uma 

forte centralidade para atender demandas as mais diversas, desde exames e consultas médicas a 

transações bancárias que necessitam de acompanhamento de perto de funcionários das redes 

bancárias inexistentes em Tibau e compras de produtos de necessidades básicas de alimentação 
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e higiene pessoal, uma vez que é aí também onde se encontram os preços mais acessíveis e uma 

maior diversificação, segundo os entrevistados. Constatamos também que a compra de produtos 

de confecção e eletrodomésticos também é realizada nessa mesma cidade - o que nos faz 

concluir que a centralidade de Mossoró, exercida no cotidiano dos residentes, gera um 

movimento pendular constante entre Tibau-Mossoró.  

Fez parte de nossa investigação avaliar até que ponto a proximidade de Mossoró vem 

interferindo nas atividades econômicas proeminentes de Tibau, dentro da perspectiva do 

empreendedor local. Obtivemos daí que 64,53% afirmam haver sim uma forte interferência 

daquele município, sendo para a grande maioria – 61,76% – de extrema importância para a 

economia local, no sentido de aquecer com o público que se desloca de lá para passar a 

temporada de fim de ano, aquecendo consequentemente a economia de Tibau. No entanto, foi-

nos levantada a questão da centralidade de Mossoró como indutora de uma forte retração no 

mercado local – como apontado por 22,06% dos entrevistados –, sendo o mercado de Mossoró 

considerado um forte competidor, inibindo assim o Setor de Comércio e Serviços local. 

 

 

Gráfico 18 – Repercussão de Mossoró no comércio e serviços de Tibau, 

segundo empresários 

 
Fonte: Trabalho de Campo (2012). 

 

 

 

Apesar da autonomia política adquirida com a descentralização e da municipalização, 

a forte centralidade de Mossoró se impõe diante da frágil economia local e se coloca como 

fator limitante para o desenvolvimento do município, devido às dificuldades da gestão 

municipal, a qual não vem conseguindo atender às demandas que lhe são atribuídas no campo 
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do lazer, da segurança e iluminação pública, da coleta de lixo e do abastecimento de água e 

energia de seus munícipes e também dos vilegiaturistas. Os repasses tributários, pilar de 

sustentação da economia local, se mostram insuficientes para os próprios residentes, o que, 

somando-se à prática da política clientelista, agrava as condições de vida e de trabalho da 

população local e o desenvolvimento das atividades econômicas do lazer e do turismo, tão 

divulgadas na região do Oeste Potiguar, como atividades econômicas geradoras de riqueza. 

 

5.4 Práticas Socioespaciais do Vilegiaturista: O Uso e Ocupação do Solo Urbano  

A materialização das segundas residências desde os seus primórdios deu-se na área de 

fronteira entre o Rio Grande do Norte e o Ceará, encravada nas falésias e no tabuleiro que 

representava um verdadeiro mirante para se contemplar a praia e o mar. Conforme mostram 

Rosado e Felipe (1995), a geomorfologia exuberante despertava o interesse dos veranistas de 

ali permanecerem:  

 
[...] a faixa litorânea de Tibau, com exceção do “morro” propriamente dito, 

que tem sua origem nas “barreiras terciárias” mas recoberto por “dunas 

quaternárias”, formam uma linha contínua na orla marítima quebrada apenas, 
por uma falésia morta ao sul do morro e pela falésia viva, ao norte do morro, 

que serve de divisa estadual. [...] Tibau seria quase o centro de uma área 

delimitada ao norte, pelo estuário do Rio Mata Fresca e ao sul, o estuário do 
Rio Mossoró.[...] Todos os sedimentos jogados pelos rios, no mar (areias, 

argilas, cascalhos, etc), teriam também influência na constituição 

geomorfológica da praia de Tibau soterrando as antigas linhas de costas, 

fazendo de Tibau uma praia relativamente rasa e sem pedras.[...] Os morros 
(grupo barreiras), fazem parte, segundo Felipe Guerra, de uma vasto “Glacis 

de Acumulação”, que o interior mais próximo é representado pelo “Serra 

Mossoró”, e Serra D´Anta” e se encaminha para o litoral com interflúvios de 
tôpo aplainados como o morro “Serra do Manibu”, que se inclinando mais 

para o litoral, formam o “Morro de Tibau”.[...] Os recifes de Tibau são 

representados por blocos de arenitos depositados em frente à falésia que 

separa o Estado do Rio Grande do Norte do Ceará [...] (ROSADO; FELIPE, 
1995, p. 10-13). 

 

 

A paisagem exuberante com dunas e falésias, o clima e a boa qualidade da praia, 

devido à sua geomorfologia rasa, propícia para um banho de mar tranquilo, eram e ainda hoje 

são fatores de localização para a prática da Vilegiatura Marítima. A forte concentração dos 

vilegiaturistas se dava (e se dá) em áreas próprias para a contemplação do mar e para o banho, 

como também em áreas próximas a vazantes de água doce que desciam pelas falésias e das 

dunas, para caminhadas, contemplação do nascer e do pôr-do-sol e recreação em geral. O 

Mapa 13 ilustra a linha de evolução de uso e ocupação do solo de Tibau pelos vilegiaturistas 

no tempo e no espaço. 
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O espraiamento dos vilegiaturistas se deu por todo o território de Tibau, ou seja, não 

se limitou à faixa litorânea – o que demonstra a relevância da segunda residência na 

organização territorial urbana. Um fator importante é a justaposição entre essas residências e a 

dos domicílios dos residentes de Tibau, um fenômeno que vem se intensificando no tempo e 

no espaço, reforçando a produção do território dentro da lógica do lazer. 

Em pesquisa de campo e por meio das redes sociais, pudemos perceber que a realidade 

do mercado imobiliário local de Tibau está caracterizada por “casas com tipologias 

tradicionais”, ou seja, segundo informações de arquitetos e urbanistas, por “casas que ainda 

permanecem reproduzindo a forma, a função, o conforto ambiental e a durabilidade das casas” 

construídas na década de 1930 (as pioneiras segundas residências), para a prática da 

Vilegiatura Marítima em Tibau. Tais tipologias de casas ainda representam a grande maioria 

das segundas residências, promovendo uma forte homogeneização da paisagem. Conforme a 

Fotografia 8, que ilustra uma casa de tipologia tradicional, essa é uma herança dos primeiros 

vilegiaturistas que se mantém edificada desde a década de 1930. 

 

Fotografia 8 – Casa de Vilegiaturista construída na década de 1930 

 
Foto: Joane Luiza – Trabalho de Campo (2012). 

 

 

São casas localizadas no centro da sede municipal, variando de valor – R$ 85.000,00 a 

R$160.000,00 –, conforme conforto e tamanho; e casas tradicionais à beira-mar, com tamanho 

da área construída entre 200 e 250m2, no valor de R$ 200.000,00.  

As segundas residências vêm, desde a década de 1980 – nosso recorte temporal –, 

seguindo a tendência tipológica das décadas anteriores, sempre com grandes áreas de 
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varandas, chamadas localmente de “alpendres”, com armadores de redes para receber amigos 

e familiares, conforme as Fotografias 9 e 10. 

 

Fotografia 9 – Tipologia tradicional de segunda residência 

 
Foto: Joane Luiza – Trabalho de Campo (2012).

 

 

Fotografia 10 – Tipologia tradicional de segunda residência no 

centro urbano de Tibau 

                            
Foto: Joane Luiza – Trabalho de Campo (2012).  
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As novas tendências do mercado mundial trazidas para a realidade local de Tibau pelo 

Setor Imobiliário apresentam novos produtos para os vilegiaturistas, como os condomínios 

localizados no centro da cidade, sendo o primeiro deles, chamado “Vila Branca”, fundado 

em1999, após a emancipação política e administrativa do município, com tipologia de chalés 

horizontalizados, com área de lazer comum, murada e com a presença constante de caseiro, 

que realiza todas as atividades do condomínio, desde a sua segurança ao trabalho de 

jardinagem. Após esse condomínio, passaram a serem construídos novos outros 

empreendimentos, principalmente à beira-mar, com valores oscilando de R$ 300.000,00 a R$ 

350.000,00, área construída entre 120 e 150m2 e tipologias de casa duplex e triplex, dotadas 

de forte sistema de segurança (com guarita, portão eletrônico, empresas de vigilância 

contratada ou caseiros), como também de áreas reservadas para o lazer com piscinas, bar e 

churrasqueira e acesso para a praia – o que lhes dá exclusividade, pois tal área se encontra 

geralmente distante do núcleo urbano, sem deixar, no entanto, de contar com rodovias (a 

Dehon Caenga, por exemplo) que tornam acessível o deslocamento do vilegiaturista em carro 

particular. O Mapa 14 nos evidencia a evolução dos condomínios fechados em Tibau no 

tempo e no espaço. 
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Percebemos que a materialização dos condomínios em Tibau vem ocorrendo ao longo 

do litoral, extrapolando a área de concentração urbana até a década de 1980, e intensificado 

após sua emancipação política do território em foco no ano de 1997. Passando o poder 

público local a aproveitar melhor as oportunidades geradas pela região economicamente ativa 

– o Aglomerado Urbano Não Metropolitano Mossoró-Açu. As tipologias dos condomínios 

também são um fator importante na transformação da morfologia urbana, pois nos revelam 

novos objetos geográficos, agora verticalizados e trazidos como uma tendência do mercado 

imobiliário internacional especializado para o lazer, estimulando, assim, cada vez mais, o 

consumo por uma demanda ávida por novidades e exclusividade.  

Ocorre também em Tibau a comercialização de produtos tais como o condomínio 

fechado “Villa Real Fazenda Resort”, localizado no distrito rural de Gangorra, com lotes de 

700 a 1000m², oferecendo guarita, estacionamento, lagoa, píer, trapiche, parque aquático, 

piscina, quadra de tênis, haras com baias, minigolfe, pista de cooper, trilhas ecológicas e 

academia ao ar livre. No valor de R$ 71.314,00 é o terreno do loteamento, com venda também 

parcelada. Este vem se valorizando com a duplicação da RN-13, que liga Mossoró a Tibau e 

integra o projeto de dinamização do turismo do Polo Turístico “Costa Branca”, conforme a 

Fotografia 11. 

 

Fotografia 11 – Projeto do “Villa Real Fazenda Resort” às margens da RN-13 

 
Fonte: VILLA Real Fazenda Resort, 2010.  

 

O Setor Imobiliário, à frente de tais empreendimentos, com áreas cada vez maiores e 

com maior diversificação de serviços para comercialização, vem pressionando a ação dos 

poderes municipal e estadual para equipar o solo urbano e assim passar a estender seu 

domínio ao longo da faixa litorânea (ver Mapa 14), o que representa a materialização dos 

condomínios dos vilegiaturistas ao longo da Rodovia “Dehon Caenga”, com grandes áreas de 
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baixa densidade demográfica, conforme a Fotografia 11. A estrada em foco (RN-13) se 

encontra em processo de duplicação e margeia o empreendimento Villa Real Fazenda 

Resort, que é caminho para a zona litorânea, equidistante aproximadamente 15 quilômetros. 

Observamos um processo de especialização da faixa litorânea e adjacências em áreas em 

construção de condomínios de luxo.  

 
[...] o que chama atenção são os desdobramentos resultantes da agregação 

dos benefícios infraestruturais pelo setor imobiliário, por alimentarem uma 

série de empreendimentos especializados na oferta de residências 
secundárias aos vilegiaturistas [...]. Nessa perspectiva, o mercado imobiliário 

intensifica-se e incorpora áreas cada vez maiores, paralelamente à faixa de 

praia (DANTAS; PEREIRA, 2010, p. 78). 

 
 

Uma nova realidade espacial vem ocorrendo com a ascensão social da Classe C: são os 

loteamentos populares para a construção de segundas residências. Citamos aqui os 

legalizados, registrados em Cartório e Prefeitura, e os não legalizados – ambos situados às 

margens da RN-13, próximo ao Centro Urbano de Tibau – nas áreas periféricas. Os valores 

dos lotes estão entre R$ 10.000,00 e 15.000,00, podendo ser parcelados.  

Nos loteamentos registrados em Cartório e na Prefeitura local, bem como nos não-

legalizados, com registro in loco no momento de sua demarcação, verificamos que vem 

ocorrendo uma justaposição de segundas residências dos vilegiaturistas, com domicílios dos 

residentes permanentes - essa justaposição nos foi evidenciada pelas tipologias distintas em 

uma mesma área, conforme apresentam as Fotografias 12 e 13.  

Com o poder de compra da classe C, presenciamos, na contemporaneidade, quando 

trabalhamos com a moradia (de uso ocasional e permanente), uma proximidade geográfica 

entre classes sociais distintas e com perspectivas díspares, que se justapõem de forma 

contínua ou descontínua, promovendo assim uma fragmentação socioespacial que Sposito 

(2011) afirma ser uma consequência da (auto) segregação socioespacial, em que não existe 

diálogo entre as diferenças.  

Essa área vem se caracterizando como área de expansão urbana, sofrendo forte pressão 

do Setor Imobiliário, dos vilegiaturistas e dos residentes, passando a gestão pública a não 

acompanhar com fiscalização a grande demanda pela área referida.  
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Fotografia 12 – Casa de vilegiaturista no loteamento 

“Jardim de Alícia” 

 
Foto: Joane Luiza – Trabalho de Campo (2012). 

 

 

Fotografia 13 – Casa de residentes no loteamento “Jardim 

de Alícia” 

 
Foto: Joane Luiza – Trabalho de Campo (2012). 

 

 

O Setor Imobiliário vem gerando, conforme constatação do trabalho de campo, uma 

forte especulação no município litorâneo, o que acabou por estimular um mercado paralelo – 

clandestino, com loteamentos ilegais, sem registro na Prefeitura local e inseridos na periferia 

da sede municipal de Tibau, nos interstícios dos loteamentos destinados ao Projeto do 
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Governo Federal “Minha Casa, Minha Vida”, para residentes e para a prática da Vilegiatura –, 

o que nos faz concluir que esse mercado clandestino funciona como uma complementação das 

atividades do Setor Imobiliário, diante da grande demanda e de uma maior diversificação de 

classes com poder de compra, tais como a Classe C, ocorrendo assim uma luta pela obtenção 

de moradia com finalidades diversas. 

Os loteamentos registrados pela Prefeitura foram georeferenciados em trabalho de 

campo, quando constatamos que o mais distante do centro urbano e consequentemente da 

gestão pública é o Loteamento de Icaray, área de fronteira com o município de Grossos, na 

praia de Gado Bravo. Esse Loteamento, não possui pavimentação e conta apenas com a 

instalação de iluminação pública. É um Loteamento que terá - como bem evidenciado por 

Lefebvre (apud BOTELHO, 2012), quando aponta para a hierarquização das cidades – áreas 

nobres e áreas vulgares, quando destacamos a valorização do solo urbano, pelo Setor 

Imobiliário, e o equipamento do espaço pela gestão pública, que auxiliará nessa valorização. 

No referido Loteamento, percebemos que este inicia sua área na faixa litorânea e adentra o 

continente, criando uma área nobre – a da zona de praia –, exclusiva dos vilegiaturistas, com 

três projetos de condomínios fechados de luxo, conforme entrevista com a Prefeitura local de 

Tibau.  

Tem-se também a área menos valorizada, que adentra o continente, hoje ocupada por 

residente permanente – fora da faixa litorânea. A sua área nobre (próximo à faixa do 

estirâncio) possui um alto valor de mercado, devido à vista privilegiada da praia e também por 

estar às margens da estrada intermunicipal “Dehon Caenga”, a qual, segundo o discurso 

político municipal e estadual, vem promovendo o Polo Turístico “Costa Branca”, criando 

assim mobilidade entre os municípios envolvidos.  

O mercado imobiliário pode vir a se aquecer ainda mais pela pressão, junto ao Poder 

Público Estadual e Municipal, para a implantação da infraestrutura cobrada por moradores 

locais, e principalmente pelo mercado, com o discurso do desenvolvimento da atividade 

turística. O Mapa 15 ilustra a materialização dos loteamentos no município de Tibau, onde 

podemos perceber que, a partir da década de 2000, tais loteamentos se espraiaram ao longo do 

litoral e na área periférica do centro urbano da cidade, caracterizando-os como áreas de 

expansão urbana, principalmente em função do lazer. 
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No período de realização da pesquisa, pudemos verificar in loco, por meio de outdoors 

e cartazes, uma gama de agências imobiliárias atuantes na região e no Estado (Rimol, 

Solimões, Portal Imóveis, Repav Construtora, Imobilar e MN Imóveis – as duas últimas com 

suas matrizes em Mossoró), conforme apresentam as Fotografias de 14 a 16. E a Fotografia 17 

representa o projeto do Condomínio Residencial “Praia Bela”, na praia das Emanuelas, à 

beira-mar, trazendo novas morfologias para o litoral, com tipologias de segundas residências 

verticalizadas – uma nova realidade para o município. 

 

Fotografia 14 – Imobiliária atuante 

emTibau/RN 

 
Foto: Joane Luiza – Trabalho de Campo (2012). 

 

 

 

Fotografia 15 – Imobiliária localizada em 

Tibau/RN

 
Foto: Joane Luiza – Trabalho de Campo (2012). 

Fotografia 16 – Imobiliárias atuantes em Tibau/RN 

 
Foto: Joane Luiza – Trabalho de Campo (2012). 
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Fotografia 17 – Empreendimento residencial “Praia Bela”, na Praia das 

Emanuelas 

 

Foto: Joane Luiza – Trabalho de Campo (2012). 

 

Conforme entrevista realizada com o proprietário e administrador da Imobiliária 

“Portal Imóveis”, com sede no centro urbano de Tibau, atuando no mercado há mais de 10 

anos, os produtos hoje mais valorizados encontram-se na praia das Emanuelas, com 

localização a partir do centro urbano e estendendo-se para a zona rural. Os loteamentos nessa 

área, que variam de valor – de R$ 800.000 a R$ 1.000.000 (m2) –, constituem hoje o setor 

mais procurado e mais valorizado no momento. Já os produtos com preços módicos, em que a 

empresa vem trabalhando, estão localizados no Bairro Vila Nova, área periférica da cidade, 

afastada da zona de praia e paralela à RN-13, em forte processo de expansão de casas 

populares construídas por residentes locais, aí inserido o Projeto “Minha Casa, Minha Vida”.  

Os loteamentos em Vila Nova têm a sua cotação variando de 17.000,00 a 25.000,00 

mil reais, com área de 13x25. A variação se dá conforme a infraestrutura implantada pelo 

Poder Público local. Essa área também vem sendo alvo dos vilegiaturistas, principalmente os 

da Classe C, conforme relato tanto do “Portal Imóveis” quanto da Secretaria de Infraestrutura 

e Tributação da cidade. 

E, quando indagada sobre o que motivava a procura de Tibau por seus clientes, para a 

aquisição de um imóvel ou de terrenos, a “Portal Imóveis” afirmou ser por “sua bela praia, 

com uma vista e um clima maravilhoso, é um lugar tranquilo e ao mesmo tempo uma praia 
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muito movimentada e procurada por todo o estado do RN. Sem falar, nos eventos e festa de 

fim de ano, que movimenta toda cidade”. 

 

5.5 Práticas Socioespaciais do Residente: o Uso e Ocupação do Solo Urbano  

 

O recorte temporal da pesquisa (1980-2012) não contemplou a contagem da população 

em todo o período aqui proposto para análise, por ser tratar, até o ano de 1995, de um distrito 

pertencente ao município de Grossos e inserido em sua zona rural, cuja população era 

pulverizada pelo (IBGE), por ocasião do recenseamento. À procura de tais dados na Prefeitura 

local de Grossos, foi-nos informado de que estes já não mais existiam.  

No entanto, em trabalho de campo, pudemos constatar que a amostra definida para a 

pesquisa, com o objetivo de traçar o perfil socioeconômico dos residentes, em função do 

número de domicílios permanentes, revela que o tempo de posse dos domicílios apresentados 

pelos entrevistados também é um indício de uma espacialização datada da década de 1980, 

pois 56,66% ali residem há mais de 20 anos. E, com relação à propriedade, 86,66% dos 

entrevistados são proprietários de suas moradias – por meio de compra ou herança, o que 

reforça ainda mais o longo vínculo espaço-temporal. 

A grande maioria da população residente de Tibau hoje tem seus domicílios 

concentrados, desde tempos pretéritos, na zona urbana, a qual se encontra em processo de 

expansão, que vem se dando ao longo da RN-13, que liga Mossoró a Tibau, com a 

pulverização de loteamentos. O Mapa 16 ilustra os domicílios da população de Tibau na 

década de 1980, conforme entrevistas com os residentes e com representantes do Poder 

Público Municipal e conforme observação de campo. Consta do referido Mapa também um 

registro do processo de expansão urbana em curso, observado in loco, apoiado no último 

Censo do IBGE (2010). 
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O Mapa 16 nos evidencia a localização dos domicílios dos residentes de Tibau em 

processo de expansão para a periferia da cidade – para áreas de loteamentos que crescem a 

cada temporada de alta estação. Embora essa população também se encontre ao longo da faixa 

litorânea, tal presença é cada vez mais incipiente, no entanto, encontram-se aí, nessa área de 

grande valorização, antigos moradores. 

A tipologia dos domicílios dos residentes que se localizam no centro urbano e a dos 

residentes da zona rural se assemelha às das antigas casas dos veranistas, no entanto com 

menor espaço construído e com materiais de construção simples - uma característica marcante 

das moradias dos residentes é que a maior parte deles divide sua moradia com pequenos 

comércios (com venda de água, borracharia, peixarias, lojas de confecções e pequenas 

mercearias), tornando a casa uma extensão do trabalho, de forma a esta passar a ter duas 

destinações (a de moradia e a de trabalho), objetivando atender a uma forte demanda no 

período de alta estação. 

Também observamos novas tipologias que vêm se configurando na zona de expansão 

do município às margens da Rodovia-13, onde está sendo implantado o Projeto do Governo 

“Minha Casa Minha Vida”, induzindo a uma nova tipologia de casas (Fotografias 18 e 19), 

que, ao nosso ver, possuem menos conforto, quando comparadas com as antigas casas, com 

suas áreas mais amplas e com varandas, o que proporcionava um maior conforto. 

 

 

Fotografia 18 – Loteamento “Leiria” com o 

Projeto “Minha Casa Minha Vida”  

 
Foto: Joane Luiza – Trabalho de Campo (2012). 

 

 

Fotografia 19 – Loteamento “Barra Nobre”, 

com domicílios de Residentes de Tibau  

 
Foto: Joane Luiza –Trabalho de Campo (2012).
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O trabalho dos promotores imobiliários, juntamente com o do Poder Público local e 

estadual, vem equipando de forma tímida a área de expansão destinada a residentes e 

vilegiaturistas da Classe C, com loteamentos, abertura de estrada, instalação de posteamentos 

e fornecimento de energia, conforme a Fotografia 20. É importante destacar a antiga área de 

Pouso, onde vem se dando a justaposição entre residentes e vilegiaturistas, numa área que 

compreende os bairros do Centro, Vila Nova e os loteamentos “Vila Nova”, “Leiria”, “Barra 

Nobre”, “Loteamento “Leiria” e “Jardim de Alícia” (Fotografia 21).  

 

Fotografia 20 – Processo de urbanização da zona periférica em loteamentos de 

Tibau com segundas residências e residências permanentes 

 
Foto: Joane Luiza – Trabalho de Campo (2012). 

 

Fotografia 21 – Área de Pouso, em franca expansão para moradores 

residentes e vilegiaturistas da Classe C 

 
Foto: Joane Luiza – Trabalho de Campo (2012). 
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Estamos presenciando a migração da população residente de Tibau, que vem se 

afastando cada vez mais do litoral, em função da forte concentração de moradias no centro 

urbano e dos altos custos que vêm se dando nessa área. A área periférica de Tibau vem sendo 

vista pelos residentes como uma possibilidade de moradia e uma futura possibilidade de 

comercialização e aluguel. Alguns residentes adquirem até dois imóveis para melhor se 

inserirem na dinâmica econômica do lazer, por meio da segunda residência, impondo-se aí um 

novo tipo de prática que visa ao lazer e ao turismo – o equipamento extra-hoteleiro –, muito 

procurado por residentes do estado da Paraíba, conforme entrevista com moradores locais e a 

Prefeitura municipal de Tibau, o que nos traz o tema de extrema relevância para pesquisas 

futuras: o alojamento turístico, tema de estudo de Tulik (2001) e de muitos outros estudiosos, 

dentro e fora do Brasil, sendo apontado tal equipamento como indutor de novos processos de 

urbanização. 

5.6 Processos de Homogeneização, Fragmentação e Hierarquização do Território do 

Lazer 

 

À luz do processo triádico de homogeneização, fragmentação e hierarquização do 

espaço analisado por Lefebvre, que vem conduzindo à geração de uma cidade “perversa”, 

aqui evidenciado por Botelho (2012), é que nos apoiaremos para apreender como vem se 

dando o processo de urbanização de Tibau e sua natureza. 

 

Trazendo tal análise para nosso recorte espacial, temos a homogeneização, com a 

representação máxima da repetição na paisagem de segundas residências com casas 

horizontais em sua grande maioria e, mais recentemente, com novas tipologias verticais e com 

comércios e serviços especializados para as necessidades dos vilegiaturistas, cuja 

materialização vem ocorrendo ao longo das rodovias estruturantes, tornando a paisagem 

monótona, “criando um consumo repetitivo de coisas no espaço e do espaço que engendra um 

tédio indelével” (BOTELHO, 2012, p. 309); a fragmentação do espaço, que se caracteriza 

pela separação conforme suas funções (espaço do trabalho, da moradia, dos lazeres e do 

consumo). Em nosso recorte espacial, evidenciamos a fragmentação por meio da proliferação 

dos condomínios fechados e áreas de lazer exclusivas dos vilegiaturistas e turistas. Afirma 

Botelho que “[...] a fragmentação é um instrumento de poder político, pois “separa para 

reunir”, transformando os membros da sociedade em indivíduos indiferentes entre si, unidos 

em grupos de interesses contrapostos, isolados por barreiras visíveis e invisíveis” 
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(BOTELHO, 2012, p. 310); e, por fim, a hierarquização, tal como espaços nobres e não 

nobres, cuja hierarquização norteada pelo capital vem estabelecendo o preço do solo urbano e 

assim gerando uma segregação socioespacial. 

 

A falta de planejamento urbano é utilizada pelo mercado imobiliário como um 

instrumento que auxilia sua lógica da especulação imobiliária, pois, conforme Santos (2009b) 

o mercado imobiliário exclui os despossuídos, gerando, assim, a segregação socioespacial. 

Hoje se faz necessário apreender que a expansão da urbanização do lazer vem abrindo 

diversas fronteiras para o capital excedente, apoiado principalmente pelo mercado imobiliário 

informal, que, segundo o Poder Público Municipal, vem instituindo de forma cada vez mais 

intensa a irregularidade jurídica em relação à posse dos terrenos e normas de edificação, 

assumindo tacitamente que a gestão municipal não vem conseguindo fiscalizar essa expansão, 

a qual, por sua vez, vem atendendo tanto a residentes quanto a vilegiaturistas. 

Assim, o capital vem encontrando na cidade o meio ideal para se reproduzir por meio 

da diferenciação dos espaços, valorizando a zona de praia, que diretamente influencia a 

valorização do solo urbano da cidade, o que acaba por beneficiar os agentes sociais, a saber: o 

proprietário da terra, o incorporador, o construtor, o financiador, o investidor imobiliário), 

gerando desse modo uma territorialização das camadas mais desfavorecidas da cidade, 

levando-as para fora da faixa litorânea e para a periferia da cidade, o que termina por gerar 

um conflito entre forças, 

 
[...] a territorialidade é definida por Sack com a tentativa, por um indivíduo ou 

grupo, de atingir/afetar, influenciar ou controlar pessoas, fenômenos e 

relacionamentos, pela delimitação e afirmação de controle sobre uma área 

geográfica. Esta área será chamada de território (HAESBAERT, 2007, p. 86). 
 

Ainda sobre a territorialização dos mais desfavorecidos, “[...] a territorialidade deve 

proporcionar uma classificação por área, uma forma de comunicação por fronteira e uma 

forma de coação ou controle” (HAESBAERT, 2007, p. 28). Dentro da pesquisa, a 

classificação é ditada pela homogeneização do cenário das segundas residências, onde a forma 

de comunicação entre residentes flutuantes e fixos possui perspectivas díspares, como já 

discutido no Capítulo 4.  

O controle do território do lazer fica a cargo da população de maior poder aquisitivo, 

que também representa a maior densidade demográfica, isto é, uma população 

flutuante/sazonal, que passa a definir as condições básicas de sobrevivência para o município 

litorâneo, dentro da lógica do lazer, contribuindo por fragilizar a territorialidade dos 
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residentes, que passam a não ter voz nas decisões políticas em seu território. Para elucidar tal 

discussão, apresentamos o significado da desterritorialização: 

 

Desterritorialização, se é possível utilizar a concepção de uma forma coerente, 
nunca ‘total’ ou desvinculada dos processos de (re)territorialização, deve ser 

aplicada a fenômeno de efetiva instabilidade ou fragilização territorial, 

principalmente entre grupos socialmente mais excluídos e/ou profundamente 
segregados e, como tal, de fato impossibilitados de construir e exercer efetivo 

controle sobre seus territórios, seja no sentido de apropriação simbólico-

cultural (HAESBAERT, 2007, p. 312). 
 

 

No caso de Tibau, faz-se necessária a pergunta: a desterritorialização provocada pela 

Vilegiatura Marítima aos residentes de Tibau supera a territorialização desses residentes ou 

seria mais propriamente uma nova forma de territorialização convivendo lado a lado com 

diversas outras formas, distintas e historicamente cumulativas? O trabalho de campo nos faz 

concluir que estamos diante de uma nova forma de territorialização que vem se dando em 

função do lazer com a prática da vilegiatura, no entanto, a cidade precisa ser vivida pelos 

agentes sociais, no sentido de uma promoção verdadeiramente do desenvolvimento da prática 

da Vilegiatura Marítima e das diversas outras possibilidades de atividades produtivas por ela 

abertas, no sentido de os cidadãos, que tanto almejaram a sua emancipação política, poderem 

vir a participar das decisões no sentido de inclusão da sociedade nas decisões da expansão 

urbana em função do lazer. Para nos referirmos à inclusão, trazemos Castel, que, 

paradoxalmente, fala da exclusão:  

 

A exclusão não é uma ausência de relação social, mas um conjunto de 
relações sociais particulares da sociedade tomada com um todo. Não há 

ninguém fora da sociedade, mas um conjunto de posições cujas relações com 

seu centro são mais ou menos distendidas: antigos trabalhadores que se 
tornaram desempregados de modo duradouro, jovens que não encontram 

emprego, populações mal escolarizadas, mal alojadas, malcuidadas, mal 

consideradas etc (CASTEL apud HAESBAERT, 2007, p. 318). 
 

 

Diante da descrição das atividades constituídas em nosso recorte espacial de pesquisa, 

principalmente a da prática da Vilegiatura Marítima e, em expansão, a da Fruticultura e dos 

projetos de parques eólicos a serem implantados, faz-se proeminente a análise dos 

rebatimentos dessas atividades produtivas na produção do território urbano, no que diz 

respeito à inserção de seus residentes. E, como não poderia deixar de ser, adotaremos uma 

visão crítica, considerando esses rebatimentos como sérios problemas decorrentes de uma 

precária territorialidade vivenciada por seus munícipes, como verificado em trabalho de 
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campo, quando percebemos uma população excluída, pois não tem emprego, sem 

escolaridade, mal alojada, mal considerada, a que o Poder Público Municipal atende dentro de 

uma perspectiva clientelista, gerando assim problemas que vêm se agravando, principalmente 

devido à sua morfologia urbana extensa, ao longo do litoral, de difícil administração e 

controle dos desequilíbrios de ordem socioespacial e ambiental, conforme Dematteis (1998, p. 

11) afirma:  

 

[...] o agravamento nos desequilíbrios territoriais; o alto consumo do solo, e 
de energia, fontes de contaminação do ar e da água com custos de 

infraestruturas e de gestão dos serviços destinados a crescer rapidamente a 

partir de limiares de densidade relativamente baixos. Além de gerar um 
processo de rururbanos – que significa um crescimento desequilibrado 

levando a eliminação da paisagem rural original (Tradução nossa). 

 
 

O trabalho realizado pelos pesquisadores Carvalho e Idelfonso (2010) sobre o uso e 

ocupação do solo e a degradação ambiental no núcleo urbano de Tibau nos evidencia que a 

ocupação desordenada das casas dos vilegiaturistas provocou uma degradação em todos os 

ecossistemas existentes no município, principalmente nas áreas onde a especulação 

imobiliária é intensa, como nas de estirâncio, dunas e falésias. A Resolução do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) considera as áreas de dunas como de preservação 

permanente.  

Mesmo assim todas essas áreas estão sendo ocupadas por edificações, ocorrendo a 

descaracterização da paisagem natural e o bloqueio no transporte de sedimentos, pois ocorre 

ocupação diretamente na zona de praia e na faixa da Marinha; além da descarga de efluentes 

residenciais in natura; do trânsito constante de veículos produzindo ruídos, emitindo 

poluentes gasosos e causando risco à segurança da população; da retirada da cobertura 

vegetal; da impermeabilização do solo; e da mineração da areia das dunas. Apesar do Código 

Florestal – Lei 4771/1965 –, que institui a preservação permanente, que é de 100 metros a 

partir da linha de ruptura do relevo (isto é, falésias não podem ser ocupadas), não é isto que 

vem ocorrendo, como pode ser visualizado nas Fotografias 22 e 23. 
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Fotografia 22 – Ocupação da falésia pela 

vilegiatura marítima – A  

 
Fotos: Joane Luiza, 2010 – Pé na Trilha. 

Fotografia 23 – Ocupação da falésia pela 

vilegiatura marítima – B  

 
Fotos: Joane Luiza, 2010 – Pé na Trilha. 

 

A estrutura da rede urbana estabelecida pela força política e econômica de Mossoró 

impõe a Tibau uma “ditadura do movimento ou império da velocidade” (HAESBAERT, 

2008), que é totalmente estranha a uma parcela dos residentes, a despeito do seu domínio 

territorial. E essa ditadura se impõe por meio da rede urbana regional, que se espacializa com 

a Rodovia Estadual RN 013, e por meios tecnológicos, que configuram o espaço geográfico,  

 

Com grau menor de mobilidade espacial e de conectividade aos sistemas de 

telecomunicações mais modernos, o que inclui não apenas dispor de infra-

estruturas, mas também de equipamentos como é o caso dos 
microcomputadores, os mais pobres ficam reféns dos territórios em que 

habitam e pouco integrados espacialmente [...] (SPOSITO, 2007, p. 24). 

 

 

Assim, Tibau se insere no espaço regional como cidade aberta para possibilidades 

diversas de crescimento, privilegiando-se as atividades econômicas voltadas para o Lazer e 

para o Turismo, com vistas a uma promoção do desenvolvimento local, como também para as 

atividades de extração do petróleo, da fruticultura e da energia eólica, apesar de ceifar o 

residente de uma mobilidade social e econômica, dificultando sua inserção nas discussões 

políticas da cidade para seu planejamento – o que nos faz concluir que foi esquecida a 

mobilização realizada no ano de 1995 em Tibau, quando uma gama de agentes sociais, com 

objetivos particulares e projetos sociopolíticos e socioeconômicos para a constituição desse 

mesmo território, que, mesmo com interesses díspares, fez prevalecer o discurso do 

crescimento e da liberdade.  
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CONCLUSÃO 

 

A prática da Vilegiatura Marítima, presente no litoral de Tibau desde o final do século 

XIX, tem sido a principal responsável pelo processo de uma urbanização verificado 

localmente. 

A finalidade de fixar-se no litoral era para o reestabelecimento da saúde e para prática 

do ócio, só assumindo importância social nas três últimas décadas de século XX, quando as 

praias de Tibau passaram a se constituir como as maiores depositárias de segundas residências 

do Estado, relativamente ao número de seus domicílios permanentes. 

É importante ressaltar que essa urbanização em função da Vilegiatura Marítima só 

pôde concretizar-se pela pujança econômica e política de Mossoró – Capital Regional do 

Estado e à frente do Aglomerado Urbano Não Metropolitano de Mossoró-Açu. Tal pujança 

econômica se deve às atividades econômicas do sal, petróleo, gás e da Fruticultura, que, por 

sua vez, vem gerando um capital excedente, passando a contribuir para que Mossoró viesse a 

se tornar a região mais rica do Estado do Rio Grande do Norte .  

O capital excedente dessas atividades foi investido sobremaneira no Setor Imobiliário, 

isto é, na construção e proliferação de segundas residências, o que tornou tal modalidade de 

domicílios responsável pela intensificação da ocupação do litoral de Tibau, inserindo-o na 

divisão territorial do trabalho, devido aos fatores locacionais, isto é, sua paisagem litorânea, 

clima ameno e sua proximidade a Mossoró, por meio da rodovia estruturante estadual RN-13, 

o que conferiu a Tibau a singularidade que irá promover sua inserção na rede urbana regional.  

Podemos afirmar que a emancipação política do município de Tibau se deve à prática 

da Vilegiatura Marítima comandada por Mossoró, que contribuiu para aquele município vir a 

desvincular-se de Grossos, assumindo a ideologia do crescimento e elegendo a prática do 

lazer e a atividade turística para a geração de sua riqueza e consequentemente o 

desenvolvimento dessa nova municipalidade . Deu-se, assim, uma grande mobilização dos 

residentes permanentes de Tibau para a promoção da emancipação política e administrativa 

no ano de 1997.  

A conquista da municipalidade trouxe consigo a intensificação das atividades do Setor 

Imobiliário, com o auxílio do Poder Público, novas atividades relacionadas ao funcionalismo 

público e consequentemente a dinamização do Setor de Comércios e Serviços, impulsionando, 

assim, a economia local e o processo de urbanização dessa localidade. 

A inserção de Tibau no Polo Turístico “Costa Branca” também vem intensificando a 

urbanização, com a melhoria das rodovias estruturantes - objetos geográficos de extrema 
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relevância para a integração do litoral à tessitura urbana regional - sendo estes compostos 

pelas vias rodoviárias que partem de Mossoró, como a Rodovia Federal BR-304; a Rodovia 

Estadual RN-13, que liga Mossoró a Tibau - esta hoje em processo de duplicação e que dá 

acesso a diversos municípios do Rio Grande do Norte, ao litoral do Sertão; a Rodovia “Dehon 

Caenga”, que liga Tibau a Grossos, onde vem se intensificando, às suas margens, a construção 

de condomínios fechados e comércios e serviços especializados para o lazer e o turismo; a 

Rodovia Interestadual CE-261, que liga Tibau a Icapuí/CE. Tais rodovias são responsáveis 

pela mobilidade urbana para a prática da Vilegiatura Marítima e diversas outras possibilidades 

de lazeres e atividade turística. 

O uso e ocupação do solo urbano que vem se configurando ao longo da faixa litorânea, 

ditados pelas ações do Setor Imobiliário, com auxílio do Poder Público Municipal e Estadual, 

os quais se apoiam na prática da Vilegiatura Marítima para expandirem o discurso do turismo, 

por meio do Polo Turístico “Costa Branca”, vêm promovendo uma urbanização estendida ao 

longo do litoral, com características de baixa densidade demográfica e com segundas 

residências se adensando no núcleo urbano, além da estruturação do Setor de Comércio e 

Serviços especializados para o público vilegiaturista. 

A forma descontínua também é uma das características da urbanização que vem 

ocorrendo na faixa litorânea, devido à sua geomorfologia, como também às intencionalidades 

dos agentes promotores da expansão das fronteiras do capital, notadamente os agentes 

imobiliários e os proprietários fundiários, que dependem da forma urbana e da organização 

espacial da cidade, para poderem transformá-la em mercadoria da forma mais lucrativa, isto é, 

transformando a paisagem rural (com baixo valor no mercado) em uma paisagem “rururbana”.  

As tipologias dos domicílios que se impõem em Tibau, ditadas pela prática da 

Vilegiatura e que vêm promovendo a homogeneização da paisagem com segundas residências 

horizontais em sua grande maioria, vêm sofrendo mudanças com o passar do tempo, com o 

advento de novas tipologias, como condomínios fechados e verticalizados, moldando-se a 

uma tendência internacional. Esses objetos geográficos são produtos comercializados pelos 

promotores imobiliários com um discurso de obtenção de uma paisagem litorânea exclusiva, 

em uma segunda residência com conforto e segurança, passando a valorizar cada vez mais o 

espaço litorâneo e agregando ainda mais valor com as ações do Poder Público na constituição 

de infraestrutura, para estimular as atividades desse Setor. 

Percebemos, assim, que a urbanização que vem ocorrendo ao longo do litoral, em 

função da prática da Vilegiatura Marítima, onde a valorização social da praia, juntamente com 

novas práticas socioespaciais, vem, através do Setor Imobiliário, atender às necessidades do 
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regime de acumulação flexível e à política neoliberal, em um processo de expansão urbana ao 

longo do litoral, sendo esse espaço usado estrategicamente para a absorção de um capital 

excedente investido em áreas extensas de baixa densidade demográfica e com próteses 

espaciais preponderantes para tal expansão, sendo elas as rodovias. 

Resta, assim, para os moradores permanentes, expandirem-se para a periferia da 

cidade, longe da faixa litorânea, numa área constituída de uma proliferação de loteamentos 

legalizados e não legalizados, estes com precária infraestrutura, ocorrendo aí um processo de 

fragmentação e segregação socioespacial.  

Apesar da autonomia política adquirida com a descentralização e da municipalização, 

a frágil economia local, que fica na dependência da sazonalidade imposta pela prática da 

Vilegiatura, coloca-se como fator limitante para o desenvolvimento do município, que 

depende dessa prática para a sua sobrevivência.  

No âmbito político e social, tem-se uma cidade sem governança, pois é extensa e de 

difícil governabilidade por parte da gestão municipal e estadual. E mais: a ação política é 

desordenada, por não explicitar seu projeto e manter uma política clientelista. Mesmo assim, 

patrocina o Setor Privado com infraestrutura, gerando grandes custos direcionados 

principalmente para a construção de infraestrutura, como a duplicação da Rodovia RN-13, 

objetivando oferecer uma maior mobilidade a um público que se desloca sazonalmente para a 

cidade, no entanto, relegando a população local à própria sorte, nos períodos que não 

compreendem a chamada “alta estação”, o que nos evidencia as temporalidades díspares de 

uso e ocupação do solo urbano litorâneo em tela.  

E, como não poderia deixar de ser, adotaremos uma visão crítica, considerando os 

rebatimentos dessas temporalidades como sérios problemas, verificados em trabalho de 

campo, onde percebemos uma população exclusa, pois, na baixa temporada, grande parte se 

encontra ociosa, sem emprego, e, na alta, mesmo com a geração de empregos no Setor de 

Serviços e Comércio, com a chegada dos vilegiaturistas, existe a necessidade de uso de mão-

de-obra de fora da cidade, devido à baixa escolaridade de seus munícipes. 

O território urbano, como um produto do mercado imobiliário, exclui os despossuídos, 

gerando, assim, a segregação socioespacial. A expansão da urbanização do lazer vem abrindo 

diversas fronteiras para o capital excedente, no entanto vem negando o direito à cidade aos 

seus munícipes e vilegiaturistas, quando segrega o território, não possibilitando o encontro e a 

reunião das pessoas, bem diferente do que se deu nos primórdios da Vilegiatura Marítima 

praticada em Tibau.  
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1 OBJETIVOS 

 

O plano amostral aqui apresentado tem como objetivo traçar a metodologia que será 

utiliza no trabalho de campo. Escolhido o questionário como ferramenta de trabalho que será 

aplicado em forma de entrevista para a realização da investigação científica, se faz necessário 

definir o universo da população a ser entrevista buscando, assim, identificando sua diferença e 

tamanho. Desta forma o plano amostral nos ajudará a coletar e trabalhar os dados primários 

com um mínimo percentual de erro.  

 

 

2 METODOLOGIA 

 

2.1 População Alvo 

 

A População do estudo foi realizada com os serviços e comércios no município de 

Tibau no Rio Grande do Norte, catalogados 167 em campo no período de fevereiro de 2012. 

Foi feito uma divisão nos 2 (dois) estratos, sendo cada um composto por serviços e 

comércios. 

 

População 

População 1 comércio - 74 

População 2 serviços - 93 

 

2.2 Plano Amostral 

 

O plano amostral utilizado foi Amostragem Aleatória Estratificada com Alocação 

Proporcional. Este plano amostral caracteriza-se por dividir a população em partes que sejam 

mais homogêneas do que a população em geral, alocando o tamanho da amostra de maneira 

proporcional ao tamanho de cada estrato 
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2.3 Tamanho da Amostra 

 

O tamanho da amostra foi calculado através do seguinte procedimento. Foi atribuído 

um α=10% e margem de erro de 0,10. Como a proporção era desconhecida foi atribuído um 

p=0,5 (variância máxima). 

Amostra 1° estágio 

Estrato 1 comércio - 50 

Estrato 2 Serviços - 56 

 

Fórmula do tamanho da amostra com alocação proporcional: 

 

Fórmula da alocação proporcional: 

   n
N

NH
nh .  

 

2.4 Amostra  

 

A amostra foi de 106, alocado em 2 (dois) estratos.  Utilizamos o software estatístico 

R, para o cálculo do tamanho da amostra e a seleção da amostra. Como realizou o cadastro 

dos serviços e comércio, após o calculo do tamanho da amostra foi realizado um sorteio para 

identificação dos locais que deveriam ser utilizados. Como critério de exclusão foi utilizado a 

retirada do estabelecimento que estivesse fechado e feito um novo sorteio. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O plano amostral utilizado foi amostragem aleatória estratificada com alocação 

proporcional, pois, os estratos têm tamanhos diferentes, dessa forma é de interesse do 

pesquisador que a amostra represente o tamanho proporcional a cada estrato. 

 

REFERÊNCIAS 

 

FREIRE, Flávio Henrique Miranda. Notas de aula. 
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1 OBJETIVOS 

 

O plano amostral aqui apresentado tem como objetivo traçar a metodologia que será 

utiliza no trabalho de campo. Escolhido o questionário como ferramenta de trabalho que será 

aplicado em forma de entrevista para a realização da investigação científica, se faz necessário 

definir o universo da população a ser entrevista buscando, assim, identificando sua diferença e 

tamanho. Desta forma o plano amostral nos ajudará a coletar e trabalhar os dados primários 

com um mínimo percentual de erro.  

 

2 METODOLOGIA 

 

2.1 População Alvo 

 

A População alvo do estudo foi definida a partir dos domicílios de uso permanente e 

de uso ocasional, assim categorizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE,  no município de Tibau no Rio Grande do Norte, em que foi dividido da seguinte 

maneira dentro da pesquisa: moradores e Vilegiaturistas. 

Foi feito uma divisão nos domicílios em 2 (dois) estratos, sendo cada um composto 

por domicílios de uso ocasional e domicílios de uso permanente . 

 

População 

População 1 domicílios de uso permanente – 1.021 

População 2 domicílios de uso ocasional – 2.025 

  

2.2 Plano Amostral 

 

O plano amostral utilizado foi Amostragem Aleatória Estratificada em 2 estágios 

com Alocação Proporcional. Este plano amostral caracteriza-se por dividir a população em 

partes que sejam mais homogêneas do que a população em geral, alocando o tamanho da 

amostra de maneira proporcional ao tamanho de cada estrato 
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2.3 Tamanho da Amostra 

 

O tamanho da amostra foi calculado através do seguinte procedimento. Foi atribuído 

um α=10% e margem de erro de 0,10. Como a proporção era desconhecida foi atribuído um 

p=0,5 (variância máxima). 

Amostra 1° estágio 

Estrato 1 domicílios de uso permanente - 30 

Estrato 2 domicílios de uso ocasional - 78 

 

Fórmula do tamanho da amostra com alocação proporcional: 

 

Fórmula da alocação proporcional: 

   n
N

NH
nh .  

 

2.4 Amostra  

 

A amostra foi de 108, alocado em 2 (dois) estratos.   

 Utilizamos o software estatístico R, para o cálculo do tamanho da amostra e a seleção 

da amostra. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O plano amostral utilizado foi amostragem aleatória estratificada com alocação 

proporcional, pois, os estratos têm tamanhos diferentes, dessa forma é de interesse do 

pesquisador que a amostra represente o tamanho proporcional a cada estrato. 

 

REFERÊNCIAS 

 

FREIRE, Flávio Henrique Miranda. Notas de aula. 
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APÊNDICE C 

 

ENTREVISTA – COM O PODER PÚBLICO MUNICIPAL 

(Secretaria de turismo, Tributação e infraestrutura e Saúde) 

 

 

Bloco A – Identificar que tipo de incentivo o poder público municipal tem dado para o 

estímulo da chegada de veranista e empreendimentos no ramo da construção e serviços 

de apoio para o período de alta temporada?  

 

1 – Existe algum tipo de incentivo / estímulo para atrair a iniciativa privada para o município 

no que diz respeito à construção de segunda residência. 

 

2 – Que tipo de empreendimentos o poder público municipal tem atraído para o município e 

qual a sua origem? 

 

3 – Que tipo de serviços (bares, restaurantes, clubes) a prefeitura recebe na alta temporada e 

como regula e organiza estas atividades? E de onde estes serviços se deslocam? 

 

 

Bloco B – Apreender como se dá a administração pública diante de duas sazonalidades 

que vive o município (a alta temporada e baixa temporada). Como também identificar 

com se dá a arrecadação proveniente dos veranista e dos serviços destinados a este 

público. 

  

1 – Quais são as obrigações do morador da segunda residência para com o município? 

 

2 – Como é gerir uma cidade que tem dinâmicas distinta em diferentes fases do ano(quais são 

as dificuldades)  – no que diz respeito aos serviços e arrecadação. A pergunta está se referindo 

aos serviços básicos tais como fornecimento de água, coleta de lixo, saúde, segurança e lazer.  

 

 

Bloco C– Apreender como se dá a administração pública diante do crescimento da 

vilegiatura. 

 

1– Com relação ao uso e ocupação do solo como o município vem gerindo o crescimento do 

município? Existe o plano diretor? A presença do IDEMA e do ministério público se dá de 

que forma no município? Existe algum tipo de controle do crescimento das casas de veraneio. 

 

 

Bloco D – Identificar quais são as expectativas da gestão público com relação ao turismo 

e Pólo Costa Branca. 

 

1 – Que tipo de turismo quer Tibau? 

 

2 – Quais são as ações da prefeitura dentro do Pólo Costa Branca? 

 

3 – O município já foi contemplada com os projetos infraestruturais do PRODETUR? 
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4 – A centralidade que Mossoró possui na região do Oeste Potiguar contribui de alguma 

forma na gestão pública de Tibau? 

 

 

Bloco E – Qual é o entendimento da gestão local sobre a relação que vem se dando entre 

vilegiaturistas e munícipes. 

  

1 – Como o munícipe de Tibau vê essa dicotômica vivida pelo município, isto é, as duas 

sazonalidades, trazendo uma população flutuante maior do que a residente? 
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APÊNDICE D 

 

PESQUISA: RESIDÊNCIA PERMANENTE 

ENTREVISTADO: RESIDENTE 

 

 

Área de abrangência: Tibau                                                            Número:___________ 

Data:                            Bairro/rua:                                 Ponto: 

 

 

Bloco A – Identificar o perfil do morador de Tibau 

 

1 Origem: _____________________________ 

 

2 Não sendo natural de Tibau, por que ocorreu a migração: 

1 (  ) oportunidade de trabalho  2 (  ) questão familiar   3 (  ) em busca de melhor qualidade de 

vida   4 (  ) outro:_________________ 

E a quanto tempo reside no município:_________________________ 

 

3 Sexo: 1 (  ) Masculino  2 (  ) Feminino 

 

4 Idade__________ 

 

5 Profissão/ocupação: 

1 (  ) profissional liberal  2 (  ) funcionário público  3 (  ) comercial / financeiro  

4 (  ) industrial   5 (  ) agricultor   6 (  ) aposentado  

7 (  ) Outros: __________________ 

 

6 Onde trabalha: 

1 (  ) Tibau   2 (  ) Mossoró   3 (  ) Grossos   4 (  ) Areia  Branca   5 (  ) Icapuí/CE  

6 (  ) Outro____________________ 

 

7 Caso trabalhe em outro município, por que a necessidade de deslocamento do município 

onde reside? 

1 (  ) falta de emprego  2 (  ) questão familiar  3 (  ) melhor salário 

4 (  ) outro:_______________________ 

 

8 Sua atividade sofre interferência, no período de veraneio, com a chegada dos veranistas e 

turistas? 1 (  ) Não   2 (  ) Sim 

Em caso de sim, que tipo de interferência:_____________________________________ 

 

9 Sua atividade sofre interferência, no período fora de veraneio, com partida dos veranistas e 

turistas? 1 (  ) Não    2 (  ) Sim 

Em caso de sim, que tipo de interferência:_____________________________________ 

 

10 Nível de instrução: 

1 (  ) sem instrução formal   2 (   ) fundamental incompleto  3 (  ) fundamental completo  4 (  ) 

médio completo  5 (  ) superior incompleto  6 (  ) superior completo 

7 (  ) pós-graduação completo 
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11 Tem filhos? 

1 (  ) Sim   2 (  ) Não     Quantos? __________________ 

 

12 Faixa de rendimentos e/ou salarial: 

1 (  ) Até 1 SM      2 (  ) 2 – 4 SM 3 (  ) 5 – 8 SM     4 (  ) Acima de 9 SM    

 

13 Como é o seu lazer em Tibau fora do período de veraneio, isto é, na maior parte do ano? 

 

14 Como é o seu lazer em Tibau no período de Veraneio? 

 

Bloco 2 – Sobre a residência  

 

15 Como o grupo familiar adquiriu a residência que ocupa? 

1 (  ) herança  2 (  ) compra  3 (  ) alugada  4 (  ) cedida  5 (  ) outra_____ 

 

16 Há quanto tempo possui a casa? 

1 (  ) < 3 anos  2 (  ) 3 > 5 anos 3 (  ) 5 > 10 anos  

4 (  ) 10 > 15 anos 5 (  ) 15 > 20 anos 6 (  ) + de 20 anos 

 

17 Aluga o imóvel na época do veraneio? 

1 (  ) raramente    2 (  ) as vezes  3 (  ) sempre   4 (  ) nunca 

E a quanto tempo vem alugando o imóvel:__________________ 

 

Bloco 3 – Identificar a infraestrutura e os tipos de serviços utilizados pelos residentes 

 

18 Água: 1 (  ) encanada   2 (  ) poço artesiano  3 (  ) outro.____________ 

 

19 Energia elétrica: 1 (  ) Sim  2 (  ) Não 

 

20 Esgota sanitário:  

1 (  ) rede pública   2 (  ) fossa séptica   3 (  ) sumidouro   4 (  ) outro 

 

21 Destinação da coleta de lixo:  

1 (  ) coletada pela prefeitura    2 (  ) queimado     3 (  ) outro 

 

22 Tipo de serviços utilizados em Tibau: 

1 (  ) supermercado  2 (  ) padaria   3 (  ) transporte  4 (  ) bares /restaurantes 

5 (  ) lazer/entretenimento/clube  6 (  ) farmácia  7 (  ) posto de saúde  8 (  ) posto policial  

9 (  ) banco   10 (  ) outros: ______________________ 

 

23 Ocorre o deslocamento para Mossoró para utilizar algum tipo de serviço?  

1 (  ) Não   2 (  ) Sim 

E caso de sim, quais são os serviços procurados em Mossoró:__________________________ 

 

24 Quais outras localidades onde o Sr(a). utiliza os serviços supracitados? 

___________________________________________________________________________ 

 

Bloco 4 – Identificar a relação do morador com o veranista 

 

25 Tem relação com os veranistas?     1 (  ) não    2 (  ) sim  
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26 Qual é o tipo de relação:  

1 (  ) social   2 (  ) vizinhança   3 (  )  profissional   4 (  ) outro. Especificar: _______________ 

 

27 O que representa a época do veraneio para o Sr(a)? 

1 (  ) emprego 2 (  ) lazer   3 (  ) negócio   4 (  ) outros:_______________________________ 

 

28 O Senhor(a) trabalha na alta estação com os veranistas?  

1 (  ) Não    2 (  ) Sim 

Em que tipo de atividade? 

 

29 Na sua opinião, o veraneio é bom para Tibau?  

1 (  ) Não   2 (  ) Sim 

Por quê? ___________________________________________________________ 
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APÊNDICE E 

 

PESQUISA: SEGUNDA RESIDÊNCIA 

ENTREVISTADO: VILEGIATURISTA 

 

 

Área de abrangência: Tibau                                                            Número:___________ 

Data:                            Bairro/rua:                                 Ponto: 

 

 

Bloco A – Identificar o perfil da demanda (proprietário) que vem consumindo os 

imóveis destinados à segunda residência. 

 

1 Município onde reside: _____________________________ 

 

2 Nacionalidade: 

1 (   ) Brasileira  2 (   ) Português  3 (   ) Norueguês   

4 (   ) Espanhol   5 (   ) Italiano      6 (   ) Outros_________________ 

 

3 Sexo: 1 (   ) Masculino  2 (   ) Feminino 

 

4 Idade__________ 

 

5 Profissão/ocupação: 

1 (  ) profissional liberal  2 (  ) funcionário público  3 (  ) comercial / financeiro  

4 (  ) industrial   5 (  ) agricultor   6 (  ) aposentado  

7 (  ) outros: ___________________________________ 

 

6 Nível de instrução: 

1 (  ) sem instrução formal  2 (  ) fundamental incompleto  3 (  ) fundamental completo   

4 (  ) médio completo         5 (  ) superior incompleto         6 (  ) superior completo 

7 (  ) pós-graduação completo 

 

7 Situação conjugal: 

1 (  ) solteiro       2 (  ) casado       3 (  ) separado/ divorciado      

4 (  ) viúvo          5 (  ) outros________________ 

 

8  Tem filhos? 

1 (  ) Sim       2 (  ) Não       Quantos? __________________ 

 

9 Faixa de rendimentos e/ou salarial: 

1 (  ) Até 1 SM      2 (  ) 2 – 4 SM 3 (  ) 5 – 8 SM     4 (  ) 9 – 11 SM  

5 (  ) Acima de 12 SM    

 

10 Possui a propriedade da primeira residência (aquela na qual mora habitualmente)? 

1 (  ) Sim   2 (  ) Não 

 

11 Tipologias dos imóveis:  

1 (  ) casas   2 (  ) condomínios de casas       3 (  ) apartamentos          

4 (  ) outros___________________ 
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Bloco 2 – Sobre a segunda residência  

 

12 Como o grupo familiar adquiriu a segunda residência que ocupa? 

1 (   ) herança   2 (   ) compra   3 (   ) outra:____________ 

 

13 Há quanto tempo possui a casa? 

1 (  ) < 3 anos  2 (  ) 3 – 5 anos 3 (  ) 5 – 10 anos  

4 (  ) 10 – 15 anos 5 (  ) 15 – 20 anos 6 (  ) + de 20 anos 

 

14 Há quanto tempo frequenta Tibau? 

1 (  ) até 3 anos 2 (  ) 3 – 5 anos 3 (  ) 5 – 10 anos  

4 (  ) 10 – 15 anos 5 (  ) 15 – 20 anos 6 (  ) + de 20 anos 

 

15 Em que período do ano Sr(a) costuma vir à Tibau?  

1 (   ) finais de semana      2 (   ) feriados   3 (   ) nas férias do meio do ano   

4 (   ) nas férias do final de ano e carnaval 

 

16 Quais fatores levaram o Sr(a). a adquirir/alugar imóveis nesse município (indicar 2 mais 

importantes): 

(  ) proximidade com a sua cidade de origem 

(  ) disponibilidade e preço da terra mais acessível  

(  ) preço do imóvel acessível   

(  ) facilidades para aquisição dos imóveis 

(  ) infraestrutura disponível (comércio, serviços, urbanização) 

(  ) condições sociais favoráveis (segurança, hospitalidade etc) 

(  ) qualidade ambiental 

(  ) influenciados por amigos e parentes 

(  ) outros __________________________ 

 

17 Quais das motivações abaixo pesaram mais na aquisição desses imóveis? 

(  ) O investimento   

(  ) O lazer 

(  ) O investimento, como motivação principal, mas o lazer também pesa na escolha da 

compra 

(  ) O lazer como motivação principal e o investimento como motivação adicional na 

aquisição do imóvel 

 

18 Aluga o imóvel para outas pessoas? 

1 (  ) raramente   2 (  ) as vezes  3 (  ) sempre 4 (   ) Nunca 

 

19 Como se dá a administração desses imóveis? 

1 (  ) conta própria  2 (  ) Terceirizado  3 (  ) Outro: _________________________ 

 

20 Se terceirizada, qual a forma? 

1 (  ) administradora 2 (  ) administração informal 3 (  ) serviço de condomínio 

4 (  ) Outros____________________ 
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Bloco 3 – Identificar a infraestrutura e os tipos de serviços utilizados pelos usuários de 

segundas residências localmente. 

 

21 Água: 1 (  ) encanada   2 (  ) poço artesiano  3 (  ) outro____________ 

 

22 Energia elétrica: 1 (  ) sim  2 (  ) não 

 

23 Esgota sanitário:  

1 (  ) rede pública  2 (  ) fossa séptica  3 (  ) sumidouro   4 (  ) outro 

 

24 Destinação da coleta de lixo:  

1 (  ) coletada pela prefeitura    2 (  ) queimado    3 (  ) outro 

 

25 Tipo de serviços utilizados no local: 

1 (  ) supermercado  2 (  ) padaria  3 (  ) transporte  4 (  ) bares/restaurantes 

5 (  ) lazer/entretenimento/clube  6 (  ) farmácia  7 (  ) posto de saúde  

8 (  ) posto policial   9 (  ) outros: ______________________ 

 

26 Frequência na utilização destes serviços: 

1 (  ) raramente       2 (  ) as vezes      3 (  ) sempre 

 

27 Nível de satisfação em relação aos serviços ofertados localmente: 

1 (  ) elevado          2 (  ) médio          3 (  ) baixo 

 

28 Durante o período de veraneio viaja para Mossoró para fazer compras? 

1 (  ) raramente       2 (  ) as vezes       3 (  ) sempre      4 (   ) nunca 

 

29 Quais outras localidades onde o Sr(a). realiza suas compras?  

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Bloco 4 – Vínculo dos usuários de residência secundária com o lugar. 
 

30 O que este lugar representa para o Sr(a)? 

1 (  ) lazer/diversão      2 (  ) tranquilidade       3 (  ) descanso    

4 (  ) reunião familiar   5 (  ) trabalho              6 (  ) outros______________ 

 

31 O que representa esse lugar em termos afetivos e pessoais? 

 

32 O que o Sr(a). mais gosta daqui? 

1 (  ) clima      2 (  ) tranqüilidade   3 (  ) paisagem   4 (  ) bares      

5 (  ) outros____________ 

 

33 Como é o seu lazer no local?  

1 (  ) caminhar  2 (  ) banho de mar  3 (  ) descanso 4 (  ) festa    

5 (  ) outros__________________ 

 

34 Quais os locais que frequenta no local? 

1 (  ) Praia  2 (  ) Bar/restaurante  3 (  ) Casa de Festa  4 (  ) outros______________________ 

 



183 
 

 

35 Qual é o seu vinculo principal com este lugar? 

1 (  ) afetivo   2 (  )  financeiro    3 (  ) familiar     4 (  ) outros _________________________ 

 

36 Tem relação com os moradores locais?  (  ) Não  (  ) Sim    

 

37 Qual é o tipo de relação:  

1 (  ) social     2 (  )  profissional  3 (  ) outro.  Especificar: _______________ 

 

38 Tem relação com outros veranistas?   

1 (  ) não      2 (  ) sim  

 

39 Qual é o tipo de relação:  

1 (  ) social   2 (  ) vizinhança   3 (  )  profissional   4 (  ) outro. Especificar: _______________ 

 

 

Bloco 5 Sobre a emanciapação de Tibau 

 

40 Tibau mudou com a Emancipação política e administrativa em 1997? 

1 (   ) Sim      2 (   ) Não.       Por quê?_____________________________________________ 
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APÊNDICE F 

 

PESQUISA: SETOR DE COMÉRCIO E SERVIÇOS 

ENTREVISTADO: EMPRESÁRIO LOCAL 
  

 

Entrevistador:_____________________________ Data: __/__/__Local: ___________ 

Nome do estabelecimento:____________________________Ponto: ______________ 

 

Objetivo específico: Caracterizar os tipos de serviços (públicos e privados) implantados nas 

áreas turísticas do litoral de Parnamirim e Nísia Floresta para atender as necessidades do 

conjunto da população local, turistas e usuário de segunda residência.  

 

Bloco A – Perfil do entrevistado 

 

1. Função do entrevistado no estabelecimento:__________________________________ 

 

2. Onde reside o proprietário:_______________________________________________ 

 

3. Profissão/ocupação: _____________________________________________________ 

 

4. Nível de instrução:  

(  ) sem instrução formal / primário incompleto  

(  ) primário completo 

(  ) primeiro grau completo  

(  ) segundo grau completo  

(  ) superior completo 

(  ) pós-graduação completo 

 

Bloco B – Tipologia e caracterização dos serviços: 

 

5. Ano de abertura do estabelecimento:__________________ 

 

6. Tipologia do estabelecimento:   

(   ) supermercado 

(   ) padaria 

(   ) conveniência 

(   ) empório 

(   ) loja de confecções 

(   ) bares 

(   ) restaurantes  

(   ) bar e restaurante 

(   ) lazer / entretenimento / clube 

(   ) hotel e pousada 

(   ) locadoras de carro 

(   ) agência bancária  

(   ) posto de combustível 

(   ) farmácia 

(   ) lan house 

(   ) estabelecimento de ensino 
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(   ) Posto policial 

(   ) posto de saúde 

(   ) outros. Especificar: ___________________ 

 

7. Que tipos de serviços são oferecidos no estabelecimento? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________ 

 

8. Natureza do estabelecimento 

(   ) Matriz   (   ) Filial (   ) franquia 

 

9.  Se filial, onde se localiza a matriz?____________________________________________ 

 

10. O estabelecimento funciona durante todo o ano? 

(   ) sim     (   ) não 

 

11. Se não funciona durante todo o ano, qual o período que permanece funcionando? 

(  ) finais de semana (  ) feriados prolongados (  ) período de alta estação (junho/julho; 

dezembro/fevereiro)  (   ) outros______________________________ 

 

12. Quais os municípios dos seus principais fornecedores?____________________________ 

 

13. Quem são os principais usuários e/ou consumidores deste estabelecimento? 

(   ) a população local 

(   ) o usuário de segunda residência 

(   ) Turista nacional e estrangeiro 

(   ) População local e usuário de segunda residência 

(   ) Usuário de segunda residência e turistas 

(   ) População local, usuário de segunda residência e turistas 

 

14. O sr(a) considera que a proximidade com Mossoró interfere no funcionamento de sua 

empresa?  (   ) sim    (   ) não 

 

15. Em caso afirmativo, de que maneira ocorre esta interferência?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

16.  De que maneira a centralidade de Mossoró interfere a expansão dos serviços locais? 

 

17. Quais as dificuldades enfrentadas pela empresa para se manter neste local marcado por 

uma grande sazonalidade?____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

18. Quantas pessoas o Sr (a) emprega no estabelecimento regularmente: 

(   ) Nenhuma   (   ) uma     (   ) duas   (   ) três   (   ) quatro  (   ) acima de cinco  

 

19. Tem mão-de-obra familiar? 

(   ) sim   (   ) não 
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20. No período de alta estação é realizado contrato temporário? 

(   ) sim   (   ) não   Quantos empregados são contratados temporariamente nesse período?____ 

 

21. Qual a procedência da mão de obra contratada: 

(   ) local     (   ) Mossoró     (   ) outro município do RN   

(   ) outro estado brasileiro   (   ) outro país         Qual:_______________________  

 

22. O sr(a) tem dificuldades para contratar mão de obra local? 

(   ) sim    (   ) não     Por que?___________________________________________________ 
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APÊNDICE G 

 

PESQUISA: SETOR IMOBILIÁRIO 

ENTREVISTADO: AGÊNCIA IMOBILIÁRIA 

 

 

Nome da empresa imobiliária:  

Nome completo do entrevistado e sua função na empresa:  

 

 

1. Há quanto tempo à empresa vem atuando no mercado de Tibau? 

 

2. Que tipo de produto/serviço oferece? 

 

3. Quais são as áreas em (m
2 
) dos imóveis/loteamentos hoje mais comercializados, seu valor 

e localização? 

 

4. Qual é o produto mais caro por (m
2 

) e o mais barato e suas localizações em Tibau?  

 

5. Qual é a origem (cidade) de seus clientes? E o que os motiva a adquirir um produto em 

Tibau? 

 

6. Favor repassar material de divulgação dos produtos da empresa. 

 

 

 

 

 

 


